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ที่ ADC. 057/2561 
          26 เมษายน 2561 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 (แก้ไข) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่ บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของบริษัท ในวนัที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์ บอลรูม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 
33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นดงักลา่วได้พิจารณาและมีมติใน
แต่ละวาระ สรุปได้ดงันี ้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งจัดให้มีขึน้เมื่อวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,282,068,810 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 574 ราย 2,282,068,810 100 

หมายเหต ุ 1.  มติในวาระนีไ้ด้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

 2.  คะแนนเสียงดังกล่าวมีการแก้ไขเล็กน้อยจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
เนื่องจากเหตขุดัข้องในการนบัคะแนน ซึ่งไม่สง่ผลกระทบต่อผลคะแนนเสียงโดยรวมแต่
อยา่งใด 

2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

หมายเหต ุวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
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3. อนมุตังิบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,367,037,809 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 1,303,200 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 753 ราย 2,368,341,009 100 

หมายเหต ุ  1. มติในวาระนีไ้ด้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

2.  คะแนนเสยีงดงักลา่วมีการแก้ไขเลก็น้อยจากข้อมลูที่ได้ประกาศในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
เนื่องจากเหตขุดัข้องในการนบัคะแนน ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลคะแนนเสยีงโดยรวมแต่
อยา่งใด 

4. อนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2560 และอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.1275 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 424,957,500 บาท อนึ ่ง ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
8/2560 เมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมตัิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลด าเนินงาน
ของบริษัทงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.0600 บาท รวมเป็นเงิน 199,980,000 บาท ซึ่ง
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเมื่อวนัที่ 6 กันยายน 2560 ดงันัน้ เงินปันผลคงเหลือส าหรับผลการด าเนินงาน
ของบริษัทงวด 6 เดือนหลงัของปี 2560 ที่บริษัทจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.0675 บาท คิด
เป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 244,977,500 บาท และก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับ
เงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 13 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 11 พฤษภาคม 
2561 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี  ้

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,290,838,409 96.7276 

ไมเ่ห็นด้วย 77,500,700 3.2723 

งดออกเสยีง 5,000 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 755 ราย 2,368,344,109 100 
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หมายเหต ุ    1. มติในวาระนีไ้ด้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

 2.  คะแนนเสยีงดงักลา่วมีการแก้ไขเลก็น้อยจากข้อมลูที่ได้ประกาศในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เนื่องจากเหตขุดัข้องในการนบัคะแนน ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลคะแนนเสยีงโดยรวมแต่
อยา่งใด 

5. อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 รวมทัง้สิน้เป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำ
ประชุม 

เห็นด้วย 2,368,341,109 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 5,000 0.0002 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 756 ราย 2,368,346,109 100 

หมายเหต ุ 1.   มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

2.  คะแนนเสยีงดงักลา่วมีการแก้ไขเลก็น้อยจากข้อมลูที่ได้ประกาศในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเนื่องจาก
เหตขุดัข้องในการนบัคะแนน ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลคะแนนเสยีงโดยรวมแตอ่ยา่งใด 

6. อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ (1) นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์ 
(2) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และ (3) นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

6.1 นายพูลศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,368,586,209 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 0.0000 

งดออกเสยีง 5,000 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 759 ราย 2,368,591,309 100 
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6.2 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล   กรรมการอิสระ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,368,586,209 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 0.0000 

งดออกเสยีง 5,000 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 759 ราย 2,368,591,309 100 

6.3 นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,368,555,509 99.9986 

ไมเ่ห็นด้วย 30,800 0.0013 

งดออกเสยีง 5,000 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 759 ราย 2,368,591,309 100 

หมายเหต ุ 1.  มติในวาระนีไ้ด้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออก
เสยีงลงคะแนน 

2.  คะแนนเสยีงดงักลา่วมีการแก้ไขเลก็น้อยจากข้อมลูที่ได้ประกาศในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เนื่องจาก
เหตขุดัข้องในการนบัคะแนน ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลคะแนนเสยีงโดยรวมแตอ่ยา่งใด 

7. อนมุตัิการแตง่ตัง้นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา 
เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 
4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสมุนา 
พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5872 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 โดยให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนมุตัิให้ก าหนดค่าสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ บริษัท 
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ส านกังาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  ้

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,368,585,750 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 5,800 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 761 ราย 2,368,519,550 100 

หมายเหต ุ 1.   มติในวาระนีไ้ด้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

2.   คะแนนเสยีงดงักลา่วมีการแก้ไขเลก็น้อยจากข้อมลูที่ได้ประกาศในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เนื่องจาก
เหตขุดัข้องในการนบัคะแนน ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลคะแนนเสยีงโดยรวมแตอ่ยา่งใด 

8.  อนมุตัิการออกหุ้นกู้ภายในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

วตัถปุระสงค์ : เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต รวมทัง้ใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ เดิมที่บริษัทได้ออกและเสนอ
ขายไปตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2556 
มติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2557 มติที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2558 และมติที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 รวมทัง้ใช้ในการด าเนินงานหรือ
เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

ชนิด : หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

สกลุเงิน : เงินบาทและ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลีย่นในขณะท่ีมีการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  : ไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเทา่ 

ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดงักลา่ว โดยหุ้นกู้
ที่บริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงิน
ดงักลา่ว 

อาย ุ : ตามที่จะก าหนดในแตล่ะคราว โดยขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้  หรือตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้  ที่ได้ออกในคราวนัน้ ทัง้นี ้ให้อยู่
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ภายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านกังาน ก.ล.ต. และ/
หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ที่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ใน
ลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทนุราย
ใหญ่ และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั
ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ หรือตามข้อตกลงและ
เง่ือนไขของหุ้ นกู้ ที่ ได้ออกในคราวนัน้ ทัง้นี  ้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนดและบริษัท มีหรือไม่มี
สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการ
ออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อ านาจก าหนด
รายละเอียดอื่นๆ 

: ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจ ดงันี ้ 

1) ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัหุ้นกู้  รวมถึงจ านวน ประเภท ชื่อ 
อตัราดอกเบีย้ อายกุารไถ่ถอน การแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  การแตง่ตัง้นาย
ทะเบียน ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกบัการเสนอขาย เช่น 
การเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบต่างๆ กนัหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จ านวน
ใดจ านวนหนึ่งครบก าหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ ากดัเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร  

2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ 
หลกัทรัพย์ และ/หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่
จะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 

3) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง
ติดตอ่ให้ข้อมลูยื่นเอกสารหลกัฐานกบัส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงาน
อื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว ตลอดจนด าเนินการ
ใดๆ ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นได้ทกุประการตามที่เห็นควร 

 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,368,882,251 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 5,800 0.0002 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 764 ราย 2,368,888,051 100 

หมายเหต ุ 1.  มติในวาระนีไ้ด้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

2.  คะแนนเสยีงดงักลา่วมีการแก้ไขเลก็น้อยจากข้อมลูที่ได้ประกาศในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเนื่องจาก
เหตขุดัข้องในการนบัคะแนน ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลคะแนนเสยีงโดยรวมแตอ่ยา่งใด 

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นกัลงทนุตอ่ไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายชานนท์ เรืองกฤตยา) 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 


