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1. คานิยาม
“บริษัท”
“คณะกรรมกำร”
“กรรมกำร”
“คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี”
“กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี”

หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ

“ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่”

หมำยควำมว่ำ

“ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง”

หมำยควำมว่ำ

“ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั /
ผูม้ ีอำนำจควบคุม”

หมำยควำมว่ำ

หมำยควำมว่ำ

บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำร บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีบริษัท อนันดำ ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหำชน)
ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่ำร้อยละ
10 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับ
รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษัท คือ บุคคล
หรือนิติบคุ คล ตำมมำตรำ 258 (1) - (7) ของ พรบ.หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่
1. คู่สมรส
2. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
3. ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ น
หุน้ ส่วน
4. ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ น
หุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิด หรือจำกัดควำมรับผิดรวมกัน
เกินกว่ำ 30%
5. บริ ษั ท จ ำกั ด หรื อ บริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด ที่ บุ ค คลดัง กล่ ำ ว
รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่ำ
30%
6. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนที่บุคคลดังกล่ำว รวมถึง
รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้ รวมกัน
เกินกว่ำ 30%
7. นิติบุคคลตำมมำตรำ 246 และ 247 (ตำมพรบ.หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์) ที่มีอำนำจจัดกำรในฐำนะเป็ นผูแ้ ทน
ของนิติบคุ คล
บุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำร โดยเข้ำข่ำยข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบคุ คลหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 50
ของ จำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลนัน้
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2. ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของนิติ
บุคคลหนึ่งไม่ว่ำโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่ำเพรำะเหตุอื่น
ใด
3. ควบคุมกำรแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำรตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของ
กรรมกำรทัง้ หมดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกรอบนโยบำย และ
แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษำและกำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทได้อย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและควำมน่ำเชื่อถือต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน
3. องค์ประกอบ
3.1
3.2

คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบด้วย กรรมกำรจำนวนอย่ำงน้อย 3 คน และจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะต้องเป็ นกรรมกำรบริษัท และเป็ นกรรมกำรอิสระ

4. คุณสมบัติ
4.1

กรรมกำรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
4.1.1 ในกรณีท่เี ป็ นกรรมการบริษัท
1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการ
ทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
3) มี ภาวะผู้น าและสามารถดูแ ลการบริห ารงานของฝ่ ายจัด การได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
4) ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง
4.1.2 กรรมการอิสระ นอกเหนื อ จากคุณสมบัติตามข้อ 4.1.1 ข้า งต้น กรรมการอิ สระต้องมีคุณ สมบัติ
ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ดังนี ้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้
ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
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ลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่ เ ป็ น บิ ด า มารดา คู่สมรส พี่ น้อ ง และบุต ร รวมทั้ง คู่สมรสของบุต ร ของกรรมการรายอื่น
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

5)

6)

7)
8)

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท หรือคู่สญ
ั ญามี
ภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนีก้ ารคานวณภาระหนีด้ ังกล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนีด้ ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี ท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่ วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึ งการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษั ท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่
มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษั ท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ
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ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่
มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท
หมายเหตุ

4.2
4.3

ความหมายของคาว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ให้อา้ งอิงตามประกาศคณะกรรมการ
กากับ หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิ ยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

เป็ นบุคคลที่มีควำมรูค้ วำมสำมำรถ มีภำวะผูน้ ำ มีวิสยั ทัศน์ และประสบกำรณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริษัท
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียงพอที่จะทุ่มเทในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้
อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ

5. การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
5.1 กำรแต่งตัง้
1) คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ต้องได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท
2) ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี อำจได้รับ กำรแต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คัดเลือกสมำชิกหนึ่งคนให้ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยที่ประธำนคณะกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จะต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
5.2 วำระกำรดำรงตำแหน่ง
1) คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ตำมวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริษัท เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะมีมติเป็ นอย่ำงอื่น
2) กรณีท่กี รรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีพน้ ตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั แต่งตัง้ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
3) กรณี ท่ี ก รรมกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ว่ ำ งลงเพรำะเหตุ อื่ น นอกจำกถึ ง ครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีจำนวนครบถ้วนตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี ้
5.3 กำรพ้นจำกตำแหน่ง
1) กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1.1) ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง
1.2) พ้นสภำพจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติ
1.3) ตำย
1.4) ลำออก
1.5) ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
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2) กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ย่ืนใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท และ
ให้ส่งสำเนำไปยังประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีดว้ ย และกำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั
ใบลำออก เว้นแต่กรณีท่มี ีกำรระบุวนั ที่ไว้ในใบลำออก ให้มีผลตำมที่ได้ระบุไว้
6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1) กำกับดูแลให้องค์กรมีกำรดำเนินงำนและปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมนโยบำยที่กำหนด
2) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำนกำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อรักษำมำตรฐำนและพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็ นวัฒนธรรมของ
องค์กร โดยสื่อสำรไปยังกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
อย่ำงสม่ำเสมอ
3) ดูแลกำรดำเนินงำนและกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
4) ทบทวนหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท จริยธรรมทำงธุรกิจ และจรรยำบรรณของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ
พนักงำน เพื่อให้เป็ นปั จจุบนั เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
5) ทบทวนนโยบำยต่ อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ให้ข้อเสนอแนะ วำงกรอบแนวทำงกำรกำกับดูแลกำร
ดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น
6) กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
7) ดำเนินกำรอื่นใดตำมบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
7. การประชุม
7.1
7.2

7.3

7.4

คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ และอำจจัดให้มีกำรประชุม
เพิ่มเติม ตำมที่ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเห็นสมควร
กำรเรี ย กประชุม คณะกรรมกำรก ำกั บ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี ให้ป ระธำนกรรมกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี หรื อ
เลขำนุกำรคณะกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีทกุ คนล่วงหน้ำ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำร
นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ ก็ได้
กำรประชุมคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี ้ ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
จะทำหน้ำที่ประธำนในกำรประชุม หำกในกำรประชุมครำวใดประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรคน
หนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
กำรออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้ถือเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง และถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มมำกขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด ทัง้ นี ้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวำระนัน้
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7.5
7.6

คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมีอำนำจเชิญฝ่ ำยจัดกำร ผูบ้ ริหำร หรือ บุคคลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง มำเข้ำ
ร่วมประชุม ให้ควำมเห็น หรือให้ขอ้ มูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำได้
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็ นผู้แต่งตัง้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และให้
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็ นผูจ้ ดั ทำรำยงำนกำรประชุม และจัดเก็บเอกสำรกำรประชุม

8. การรายงาน
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตอ้ งรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็ นประจำ และ
รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในรอบปี ท่ีผ่ำนมำให้ผถู้ ือหุน้ รับทรำบโดยแสดงไว้ในรำยงำนประจำปี โดยมีรำยละเอียดอย่ำง
น้อยดังต่อไปนี ้
1) จำนวนครัง้ ในกำรประชุม
2) จำนวนครัง้ ที่กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเข้ำร่วมประชุมแยกเป็ นรำยบุคคล
3) ผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในกฎบัตร
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
9.1 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี โดยแบ่งเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี ้
1) แบบประเมินกรรมการทัง้ คณะ
2) แบบประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
9.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นผูจ้ ดั ทาแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และรายงานผล
การประเมินให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีรับทราบ รวมทั้งให้เปิ ดเผยผลการประเมินดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจาปี
10. การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะทบทวนกฎบัตรเป็ นประจาทุกปี
ประกำศ ณ วันที่ 27 มกรำคม 2564
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
(ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธำนกรรมกำร
บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
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