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1.    ค านิยาม 
 “บรษิัท”   หมำยควำมวำ่  บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 “คณะกรรมกำร”   หมำยควำมวำ่  คณะกรรมกำร บรษิัท อนนัดำ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 “กรรมกำร”   หมำยควำมวำ่  กรรมกำร บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 “ประธำนกรรมกำร”   หมำยควำมวำ่  ประธำนกรรมกำร บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 “ฝ่ำยจดักำร”   หมำยควำมวำ่  ผูบ้รหิำรที่ด  ำรงต ำแหน่งในระดบัประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำน หรือเทียบเท่ำ 
 “ผูบ้รหิำรสงูสดุ”   หมำยควำมวำ่  ผูบ้รหิำรที่ด  ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

 “ผูถื้อหุน้รำยใหญ่” หมำยควำมว่ำ  ผู้ถือหุ้นทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของนิตบิคุคลนัน้ โดยนบัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งดว้ย  

 “ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง”   หมำยควำมวำ่  ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรของบรษิัท คือ บคุคลหรือนิติบคุคล 
ตำมมำตรำ 258 (1) - (7) ของ พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ไดแ้ก ่
1. คู่สมรส 
2. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 
3. หำ้งหุน้ส่วนสำมญัที่บคุคลดงักลำ่ว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 
4. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัที่บคุคลดงักล่ำว รวมถงึ (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วนไม่

จ ำกดัควำมรบัผิด หรือจ ำกดัควำมรบัผิดรวมกนัเกินกว่ำ 30% 
5. บรษิัทจ ำกดั หรือบรษิัทมหำชนจ ำกดัที่บคุคลดงักล่ำว รวมถงึ (1) หรือ 

(2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่ำ 30% 
6. บรษิัทจ ำกดั หรือบรษิัทมหำชนที่บคุคลดงักล่ำว รวมถงึ รวมถึง (1) 

หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนัเกินกวำ่ 30% 
7. นิติบุคคลตำมมำตรำ 246 และ 247 (ตำมพรบ.หลักทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย)์ ที่มีอ  ำนำจจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทนของนิติบคุคล 
“ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั/ หมำยควำมว่ำ บคุคลที่มีอ  ำนำจควบคมุกิจกำร โดยเขำ้ข่ำยขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปนี ้ 
 ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ”  1.   ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 50 ของ   

จ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ 
2. ควบคมุคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของนิติบคุคลหนึ่งไม่

ว่ำโดยตรงหรือออ้ม หรือไม่ว่ำเพรำะเหตอุื่นใด 
3. ควบคุมกำรแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรตัง้แต่กึ่งหนึ่งของกรรมกำร

ทัง้หมดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
 “ผูบ้รหิำรระดบัสงู”   หมำยควำมวำ่  ผูบ้รหิำรที่ด  ำรงต ำแหน่งในระดบัประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำน หรือเทียบเท่ำ 
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2.  วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ จึงมีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธใ์นการ

ด าเนินธุรกิจ เพื่อสรา้งผลตอบแทนการลงทุนและประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมทัง้มีหนา้ที่ส  าคญัในการก ากับดูแลและ
ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ไดก้ าหนดไว้ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการยังมีอ านาจและความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 
3.    องคป์ระกอบ  

3.1 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการตามจ านวนที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด ซึ่งกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 
คน และจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีก้รรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
หน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย  

3.2 ประธานกรรมการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้มีการ
แบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ที่รบัผิดชอบอย่างชดัเจนและมีการถ่วงดลุอ านาจในการด าเนินงาน 

 
4. คุณสมบัติ 

การคัดเลือกบุคคลที่จะเลือกตัง้/แต่งตัง้เป็นกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้
พิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทัง้นี ้
บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาใหเ้ลือกตัง้/แต่งตัง้เป็นกรรมการจะตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้ 

4.1 กรรมการ 
1) มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
2) มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทกัษะ และประสบการณใ์นการท างานที่

เป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบรษิัท และสามารถอทุิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่  
3) มีภาวะผูน้  าและสามารถดแูลการบรหิารงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4) ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง  

4.2 กรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามขอ้ 4.1 ขา้งตน้ กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติครบถว้นตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด ดงันี ้ 
1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 
ปี  
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3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท 
หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึง
พฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่
รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
ทั้งนี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธท์าง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วน
ของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี
ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น 
ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

  หมายเหต ุ     ความหมายของค าว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ใหอ้า้งอิงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์ที่ กจ 17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย ์
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5. การเลือกตั้ง/แต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
การเลือกตัง้/แต่งตัง้กรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับของบริษัท และกฎระเบียบอื่นที่เก่ียวขอ้ง โดย
จะตอ้งด าเนินการดว้ยความโปรง่ใสและชดัเจน 

 5.1  การเลือกตั้ง 
    กรณีที่กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ โดยมติการเลือกตัง้
ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 5.2   การแต่งตั้ง 
กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้

บุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิตามขอ้ 4 และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง จะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่
ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทน
ดงักล่าว ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผูค้ดัเลือกและเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม โดย
พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ (Board Diversity) ซึ่งจะพิจารณาความหลากหลายทัง้ดา้น
ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อายุ เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ
แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง หรือเพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาน าเสนอชื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ เลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ แลว้แต่กรณี 

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกตั้งรองประธานกรรมการและ
ต าแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได ้

 5.3 วาระการด ารงต าแหน่ง 
1) ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวน 1 ใน 3 โดยอตัรา 

ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 
2) กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท นัน้ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด

จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการผู้
ออกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจไดร้บัการพิจารณาเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิัทต่อไปได  ้

3) กรรมการอิสระของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแลว้ เห็นว่าการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการอิสระในวาระต่อไป มีความจ าเป็น เหมาะสม และเป็นประโยชนต์่อบรษิัท 

 5.4 การพ้นจากต าแหน่ง  
1) นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้ต าแหน่งเมื่อ 

1.1) ตาย 
1.2) ลาออก 
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1.3) ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

1.4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
1.5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

2) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถงึ
บรษิัท กรรมการที่ลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากดัทราบดว้ยก็ได ้

3) ในกรณีที่กรรมการพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการที่พน้จากต าแหน่งยงัคงรกัษาการในต าแหน่ง
เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จ  าเป็น จนกว่าคณะกรรมการชดุใหม่เขา้รบัหนา้ที่ เวน้แต่ศาล
จะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพน้จากต าแหน่งตามค าสั่งศาล 

คณะกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวรรคแรก ตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้คณะกรรมการ
ชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัพน้จากต าแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั
ก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า  3 วันก่อนวันประชุมดว้ย 
โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัติดต่อกนั 

4) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่า 3/4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
6. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

6.1 คณะกรรมการบริษัท  

1) ปฏิบตัิหนา้ที่ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ
บรษิัท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) 
มีความรบัผิดชอบ (Accountability) และมีจรยิธรรม (Ethic) โดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่ง
เท่าเทียมกนั 

2) ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย กลยทุธ ์และเป้าหมายของบรษิัท รวมทัง้พิจารณาอนมุตัินโยบายและทศิ
ทางการด าเนินงานท่ีฝ่ายจดัการเสนอ และก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์พนัธ
กิจ นโยบาย กลยทุธ ์และเป้าหมาย โดยวตัถปุระสงคเ์พื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งใหแ้กผู่ถื้อ
หุน้ โดยค านึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

3) ดแูลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท 
4) ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการหรือบุคคลใดๆ ที่ไดร้บัมอบหมาย ใหม้ีการ

ปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 
5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของฝ่ายจดัการ เพื่อใหบ้รรลตุามกลยทุธแ์ละภายใตง้บประมาณซึ่ง

ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 
6) จัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เชื่อถือได ้

ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั 
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7) จดัใหม้ีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเป็นลายลกัษณอ์กัษร และสนบัสนุนใหม้ีการส่ือสารทั่วทัง้
องคก์ร และใหพ้นกังานรบัทราบโดยใหม้ีการยึดถือปฏิบตัิอย่างจรงิจงั  และมีการทบทวนนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี และมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุรายอย่างเป็นธรรม  

8) จดัใหม้ีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคญัต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัสภาพ
ธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ 

9) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

10) จัดใหม้ีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และ
บรหิารความเส่ียงที่ส  าคญัได ้

11) อนุมัตินโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียง และระดบัความเส่ียงที่บริษัทยอมรบัได้ ตลอดจนก ากับดูแล
เพื่อใหม้ั่นใจว่า กลยุทธแ์ละการบรหิารความเส่ียงของบริษัท มีความสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงที่บรษิัท
ยอมรบัได ้ 

12) จดัใหม้ีการก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท 
13) พิจารณาอนุมัติการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น การลงทุน และการด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
14) พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด และ

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเก่ียวกับการท า
รายการระหว่างกนั  

15) ขอความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ ดว้ยการว่าจา้งที่ปรกึษาภายนอกดว้ยค่าใชจ้า่ยของบรษิทั
ในกรณีที่จ  าเป็น เพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม 

16) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทัง้มีอ านาจในการแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อยอย่างสม ่าเสมอ 

17) พิจารณาแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสงูสดุขององคก์ร กรณีที่ต  าแหน่ง
ดงักล่าวว่างลง   

18) พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบรษิัท เพื่อช่วยสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการและบริษัทใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการนัน้ เป็นไปตามอ านาจด าเนินการ
ที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะไม่มีลักษณะการมอบอ านาจ หรือ มอบอ านาจช่วงที่ท  าให้
คณะกรรมการหรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือ
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศของส านักงาน กลต. หรือ ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนก าหนด) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนมุตัิที่เป็นไปตามนโยบาย หรือหลกัเกณฑ์
ที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้ 
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 6.2 ประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผูน้  าของคณะกรรมการ โดยมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้
1) เรียกประชมุคณะกรรมการ โดยท าหนา้ที่ประธานในการประชมุคณะกรรมการ ในกรณีที่ตอ้งมีการวินิจฉัยชี ้

ขาดของที่ประชมุ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด  
2) ก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือรว่มกบัฝ่ายจดัการ เพื่อใหแ้น่ใจว่าเรื่องส าคญัไดถ้กูบรรจไุว้

ในวาระการประชมุแลว้   
3) ด าเนินการประชมุคณะกรรมการตามระเบียบวาระ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และเป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสรมิใหก้รรมการทกุคนมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย ใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ   

4) ติดตามดแูลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลตุามเป้าหมายของ
องคก์ร 
 

7.  การประชุม 

7.1 ก าหนดใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ โดยก าหนดวันประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี และอาจมีการ
ประชมุวาระพิเศษเพิ่ม ตามความจ าเป็น 

7.2 กรรมการอย่างนอ้ย 2 คนขึน้ไปมีสิทธิรอ้งขอใหเ้รียกประชุม ทั้งนี ้ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย
จะตอ้งก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

7.3 การเรียกประชมุคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานกุารบรษิัทหรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมาย ส่งหนงัสือ
นดัประชมุไปยงักรรมการทกุคนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษา
สิทธิประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้ 

7.4 การประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งนี ้ประธานกรรมการจะท าหน้าที่ประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใด
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

7.5 การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชมุคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงได้
หนึ่งเสียง และถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้  

7.6 คณะกรรมการมีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือ บุคคลต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง มาเขา้ร่วมประชุม ใหค้วามเห็น 
หรือใหข้อ้มลูเพื่อประกอบการพิจารณาได ้

7.7 ใหเ้ลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่จดบนัทึกการประชุมและจดัเก็บเอกสารการประชุม หรือกรรมการคนใดคนหน่ึงที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหป้ฏิบตัิหนา้ที่แทน ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ 
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8. การรายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตอ้งรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ โดยมีรายละเอียดอย่างนอ้ยตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด 

 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

9.1 คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้
 1)  แบบประเมินกรรมการทัง้คณะ 
 2)  แบบประเมินรายบคุคล (ประเมินตนเอง) 

9.2 ใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผูจ้ัดท าแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินใหค้ณะกรรมการ
รบัทราบ รวมทัง้ใหเ้ปิดเผยผลการประเมินดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี  
 

10. ค่าตอบแทน 

10.1 บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนด 
กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท  

ทัง้นี ้พนกังานและลกูจา้งของบริษัทซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ยงัคงไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์น
ฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษัท 

10.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาอตัราค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชมุ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

11. การพัฒนากรรมการ 

11.1 กรรมการใหม่จะไดร้บัการแนะน าภาพรวมขององคก์ร การด าเนินงานของบริษัท แผนกลยุทธ์ นโยบาย ขอ้
กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับกรรมการ โดยมีฝ่ายจดัการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท น าเสนอขอ้มลู
ดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

11.2 ส่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้ริหารไดร้บัการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมสมัมนา การดูงาน
นอกสถานที่  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ มีการ
เปล่ียนแปลงเพื่อเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงาน 
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12. การทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการบรษิัทจะทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าทกุปี 
 

ประกำศ ณ วนัท่ี  29 ธันวำคม 2564 

ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณ ี

(ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี) 
ประธำนกรรมกำร 

บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 


