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1. คานิยาม
“บริษัท”
“คณะกรรมกำร”
“กรรมกำร”
“ประธำนกรรมกำร”
“ฝ่ ำยจัดกำร”
“ผูบ้ ริหำรสูงสุด”
“ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่”

“ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง”

“ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั /
ผูม้ ีอำนำจควบคุม”

“ผูบ้ ริหำรระดับสูง”

หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ

บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำร บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำร บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
ผูบ้ ริหำรที่ดำรงตำแหน่งในระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำน หรือเทียบเท่ำ
ผูบ้ ริหำรที่ดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ผู้ถือหุ้นทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่ำร้อยละ 10 ของ
จำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงของนิตบิ คุ คลนัน้ โดยนับรวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องด้วย
หมำยควำมว่ำ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษัท คือ บุคคลหรือนิติบคุ คล
ตำมมำตรำ 258 (1) - (7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ได้แก่
1. คู่สมรส
2. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
3. ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วน
4. ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วนไม่
จำกัดควำมรับผิด หรือจำกัดควำมรับผิดรวมกันเกินกว่ำ 30%
5. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัดที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรือ
(2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่ำ 30%
6. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง รวมถึง (1)
หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่ำ 30%
7. นิติบุคคลตำมมำตรำ 246 และ 247 (ตำมพรบ.หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์) ที่มีอำนำจจัดกำรในฐำนะเป็ นผูแ้ ทนของนิติบคุ คล
หมำยควำมว่ำ บุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำร โดยเข้ำข่ำยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
1. ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในนิ ติ บุ ค คลหนึ่ ง เกิ น กว่ ำ ร้อ ยละ 50 ของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลนัน้
2. ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของนิติบคุ คลหนึ่งไม่
ว่ำโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่ำเพรำะเหตุอื่นใด
3. ควบคุมกำรแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำรตัง้ แต่ กึ่งหนึ่งของกรรมกำร
ทัง้ หมดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
หมำยควำมว่ำ ผูบ้ ริหำรที่ดำรงตำแหน่งในระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำน หรือเทียบเท่ำ
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2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ จึงมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนและประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ รวมทัง้ มีหน้าที่สาคัญในการกากับดูแลและ
ติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ เพื่อให้ม่ ันใจว่ ามีการปฏิบัติตามนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ท่ี ได้กาหนดไว้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีอานาจและความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
3. องค์ประกอบ
3.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามจานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด ซึ่งกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3
คน และจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด จะต้องเป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นีก้ รรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
3.2 ประธานกรรมการ ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้มีการ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ท่รี บั ผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน
4. คุณสมบัติ
การคัดเลือกบุคคลที่จะเลือกตัง้ /แต่งตัง้ เป็ นกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้
พิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทัง้ นี ้
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อพิจารณาให้เลือกตัง้ /แต่งตัง้ เป็ นกรรมการจะต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
4.1 กรรมการ
1) มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทางานที่
เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
3) มีภาวะผูน้ าและสามารถดูแลการบริหารงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง
4.2 กรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 4.1 ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ดังนี ้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไ ด้เงินเดือนประจา
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี
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3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

5)

6)

7)
8)

9)

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ตี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ทั้ง นี ้ก ารคานวณภาระหนีด้ ังกล่ าวให้เ ป็ น ไปตามวิธี การคานวณมูลค่ า ของรายการที่ เกี่ ย วโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้ ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้
ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษั ท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
หมายเหตุ

ความหมายของคาว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ให้อา้ งอิงตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์
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5. การเลือกตั้ง/แต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
การเลือกตัง้ /แต่งตัง้ กรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
จะต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน
5.1 การเลือกตั้ง
กรณีท่ีกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ โดยมติการเลือกตัง้
ต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5.2 การแต่งตั้ง
กรณีท่ีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้
บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 4 และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่
ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้ นี ้ มติ การแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าว ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผูค้ ดั เลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดย
พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ซึ่งจะพิจารณาความหลากหลายทัง้ ด้าน
ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
แทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง หรือเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณานาเสนอชื่อให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคนเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกตั้งรองประธานกรรมการและ
ตาแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้
5.3 วาระการดารงตาแหน่ง
1) ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วน 1 ใน 3
2) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมการผู้
ออกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจได้รบั การพิจารณาเลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัทต่อไปได้
3) กรรมการอิสระของบริษัท มีวาระการดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างสมเหตุส มผลแล้ว เห็นว่าการดารง
ตาแหน่งของกรรมการอิสระในวาระต่อไป มีความจาเป็ น เหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท
5.4 การพ้นจากตาแหน่ง
1) นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
1.1) ตาย
1.2) ลาออก
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1.3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
1.5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
2) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท กรรมการที่ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้
3) ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งยังคงรักษาการในตาแหน่ง
เพื่อดาเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็ น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาล
จะมีคาสั่งเป็ นอย่างอื่นในกรณีท่คี ณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามคาสั่งศาล
คณะกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง ตามวรรคแรก ต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั พ้นจากตาแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย
โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่า 3/4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหนุ้ นับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
6.1 คณะกรรมการบริษัท
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ
บริษัท และมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care)
มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน
2) กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั ินโยบายและทิศ
ทางการดาเนินงานที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ โดยคานึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
3) ดูแลมิให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท
4) กากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ที่ได้รบั มอบหมาย ให้มีการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายจัดการ เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์และภายใต้งบประมาณซึ่ง
ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
6) จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
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7) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ น ลายลักษณ์อกั ษร และสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั่วทัง้
องค์กร และให้พนักงานรับทราบโดยให้มีการยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริงจัง และมีการทบทวนนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการดาเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็ นธรรม
8) จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สาคัญต่างๆ ให้เป็ นปั จจุบนั และเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจอย่างสม่าเสมอ
9) จัด ให้มี ร ะบบบัญ ชี การรายงานทางการเงิน รวมทั้ง มี ก ารดูแ ลให้มี กระบวนการในการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และ
บริหารความเสี่ยงที่สาคัญได้
11) อนุมัตินโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ตลอดจนกากับดูแล
เพื่อให้ม่นั ใจว่า กลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัท
ยอมรับได้
12) จัดให้มีการกาหนดแผนการสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท
13) พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการดาเนินการใดๆ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
14) พิจารณาอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด และ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ ยวกับการท า
รายการระหว่างกัน
15) ขอความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ ด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
ในกรณีท่จี าเป็ น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
16) พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทัง้ มีอานาจในการแต่งตัง้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจาเป็ น โดยมีการติดตามผล
การดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่าเสมอ
17) พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ง ผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร กรณีท่ีตาแหน่ง
ดังกล่าวว่างลง
18) พิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการและบริษัทให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนัน้ เป็ นไปตามอานาจดาเนินการ
ที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะไม่มีลักษณะการมอบอานาจ หรือ มอบอานาจช่วงที่ทาให้
คณะกรรมการหรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนเองหรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศของสานักงาน กลต. หรือ ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนกาหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิท่เี ป็ นไปตามนโยบาย หรือหลักเกณฑ์
ที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิไว้แล้ว
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6.2 ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1) เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทาหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีตอ้ งมีการวินิจฉัยชี ้
ขาดของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
2) กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับฝ่ ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสาคัญได้ถกู บรรจุไว้
ในวาระการประชุมแล้ว
3) ดาเนินการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบวาระ ตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย ใช้ดลุ ยพินิจที่รอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
4) ติดตามดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของ
องค์กร
7. การประชุม
7.1 กาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยกาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ่ม ตามความจาเป็ น
7.2 กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึน้ ไปมีสิทธิรอ้ งขอให้เรียกประชุม ทั้งนี ้ ประธานกรรมการหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมาย
จะต้องกาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
7.3 การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมาย ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
7.4 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม ทั้งนี ้ ประธานกรรมการจะทาหน้าที่ประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใด
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
7.5 การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงได้
หนึ่งเสียง และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ทัง้ นี ้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้
7.6 คณะกรรมการมีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมประชุม ให้ความเห็น
หรือให้ขอ้ มูลเพื่อประกอบการพิจารณาได้
7.7 ให้เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่จดบันทึกการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทน ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่งหรือไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้
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8. การรายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการต้องรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงไว้ใน
รายงานประจาปี ของบริษัท เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกาหนด
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
9.1 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี โดยแบ่งเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี ้
1) แบบประเมินกรรมการทัง้ คณะ
2) แบบประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
9.2 ให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูจ้ ัดทาแบบประเมิน สรุ ปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
รับทราบ รวมทัง้ ให้เปิ ดเผยผลการประเมินดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
10. ค่าตอบแทน
10.1 บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูก้ าหนด
กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ น
จานวนที่แน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ทัง้ นี ้ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ยังคงได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ใน
ฐานะที่เป็ นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
10.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
11. การพัฒนากรรมการ
11.1 กรรมการใหม่จะได้รบั การแนะนาภาพรวมขององค์กร การดาเนินงานของบริษัท แผนกลยุทธ์ นโยบาย ข้อ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมี ฝ่ายจัดการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท นาเสนอข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่กรรมการใหม่
11.2 ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารได้รบั การอบรมและพั ฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมสัมมนา การดูงาน
นอกสถานที่ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้แ ละประสบการณ์ใ หม่ ๆ ที่ ทัน สมัย สอดคล้อ งกั บ สถานการณ์ท่ี มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน

___________________________________________________________________________________________________________________
หน้ำ 8 จำก 9

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

12. การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนกฎบัตรเป็ นประจาทุกปี
ประกำศ ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2564
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
(ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธำนกรรมกำร
บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
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