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1.    ค านิยาม 

 “บรษิัท”   หมำยควำมวำ่  บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 “คณะกรรมกำร”   หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำร บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน)
 “กรรมกำร”   หมำยควำมว่ำ  กรรมกำร บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 

“คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีบรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอป 
ที่ดี”   เมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน)  
“กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี”  หมำยควำมว่ำ  กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี บริษัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์

จ ำกดั (มหำชน)  
“ผูถื้อหุน้รำยใหญ่”  หมำยควำมว่ำ  ผูถื้อหุน้ทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้มในนิติบุคคลใดเกินกว่ำรอ้ยละ 

10 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับ
รวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย  

“ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง”    หมำยควำมวำ่  ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรของบรษิัท คือ บคุคล
หรือนิติบคุคล ตำมมำตรำ 258 (1) - (7) ของ พรบ.หลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ 
1. คู่สมรส 
2. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 
3. หำ้งหุน้ส่วนสำมญัที่บคุคลดงักล่ำว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็น

หุน้ส่วน 
4. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัที่บุคคลดงักล่ำว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็น

หุน้ส่วนไม่จ ำกัดควำมรบัผิด หรือจ ำกัดควำมรบัผิดรวมกัน
เกินกว่ำ 30% 

5. บริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่บุคคลดังกล่ำว 
รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่ำ 
30% 

6. บริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชนที่บุคคลดังกล่ำว รวมถึง 
รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนั
เกินกว่ำ 30% 

7. นิติบุคคลตำมมำตรำ 246 และ 247 (ตำมพรบ.หลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย)์ ที่มีอ  ำนำจจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทน
ของนิติบคุคล 

“ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั/ หมำยควำมว่ำ บคุคลที่มีอ  ำนำจควบคมุกิจกำร โดยเขำ้ข่ำยขอ้ใดขอ้หน่ึง  
 ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ”   ดงัต่อไปนี ้ 

1.   ถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบคุคลหน่ึงเกินกวำ่รอ้ยละ 50 
ของ   จ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ 
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2. ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของนิติ
บุคคลหนึ่งไม่ว่ำโดยตรงหรือออ้ม หรือไม่ว่ำเพรำะเหตุอื่น
ใด 

3. ควบคมุกำรแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรตัง้แต่กึ่งหน่ึงของ
กรรมกำรทัง้หมดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

2.  วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อท ำหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำกรอบนโยบำย และ
แนวทำงกำรพฒันำดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ก ำกบัดแูล ตลอดจนใหค้ ำปรกึษำและก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตัิตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัทไดอ้ย่ำงเหมำะสมและโปรง่ใส เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจและควำมน่ำเชื่อถือต่อผูม้ีส่วน
ไดเ้สีย และเพื่อประโยชนใ์นกำรสรำ้งคณุค่ำใหก้ิจกำรอย่ำงยั่งยืน 
 
3.    องคป์ระกอบ  

3.1  คณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวนอย่ำงนอ้ย 3 คน และจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
กึ่งหน่ึงของจ ำนวนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีจะตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

3.2  ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีจะตอ้งเป็นกรรมกำรบรษิัท และเป็นกรรมกำรอิสระ 
 

4.  คุณสมบัติ 

4.1  กรรมกำรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

4.1.1    ในกรณีที่เป็นกรรมการบรษิัท 
1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
2) มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทกัษะ และประสบการณใ์นการ

ท างานท่ีเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบรษิัท และสามารถอทุิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่  
3) มีภาวะผู้น าและสามารถดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
4) ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง  

 
4.1.2  กรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 4.1.1 ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ

ครบถว้นตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด ดงันี ้ 
1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัท

ย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้
ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อย
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ล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะ
ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือ
การใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัย์
เป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัท หรือคู่สญัญามี
ภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือ
ตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนีก้ารค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ี
มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
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ออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ี
มีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ
บรษิัท 

    หมายเหตุ     ความหมายของค าว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ใหอ้า้งอิงตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ 17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

 
4.2  เป็นบุคคลที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ มีภำวะผูน้  ำ มีวิสยัทศัน ์และประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชนต์่อธุรกิจของ

บรษิัท  
4.3 มีควำมซื่อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ  และมีเวลำเพียงพอที่จะทุ่มเทในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ได้

อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ 
 

5. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

5.1  กำรแต่งตัง้ 
1) คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
2) ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  อำจได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท หรือ 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คัดเลือกสมำชิกหนึ่งคนใหด้  ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยที่ประธำนคณะก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จะตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

5.2  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีใหม้ีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บรษิัท เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น  
2) กรณีที่กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีพน้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกก็ได ้ 
3) กรณีที่กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีที่มีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อใหค้ณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี มีจ ำนวนครบถว้นตำมที่คณะกรรมกำร
บรษิัทไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้ 

5.3 กำรพน้จำกต ำแหน่ง  
1) กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1.1) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
1.2) พน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำรบรษิัท หรือคณะกรรมกำรบรษิัทมีมติ 
1.3) ตำย 
1.4) ลำออก 
1.5) ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดั 
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2) กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบรษิัท และ
ใหส่้งส ำเนำไปยงัประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีดว้ย และกำรลำออกมีผลนบัแต่วนัที่บริษัทไดร้บั
ใบลำออก เวน้แต่กรณีที่มีกำรระบวุนัท่ีไวใ้นใบลำออก ใหม้ีผลตำมที่ไดร้ะบไุว ้
 

6. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

1) ก ำกบัดแูลใหอ้งคก์รมีกำรด ำเนินงำนและปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีตำมนโยบำยที่ก ำหนด 
2) พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบแผนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อรกัษำมำตรฐำนและพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และสรำ้งกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีเป็นวฒันธรรมของ
องคก์ร โดยส่ือสำรไปยงักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
อย่ำงสม ่ำเสมอ  

3) ดแูลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
4) ทบทวนหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัท จรยิธรรมทำงธุรกิจ และจรรยำบรรณของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ

พนกังำน เพื่อใหเ้ป็นปัจจบุนั เหมำะสมกบัธุรกิจของบรษิัท และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิของตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

5) ทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่น ให้ข้อเสนอแนะ วำงกรอบแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนที่เก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

6) ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  
7) ด ำเนินกำรอื่นใดตำมบทบำท หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบหรือตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 

 
7.  การประชุม 

7.1 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจัดใหม้ีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และอำจจัดใหม้ีกำรประชุม
เพิ่มเติม ตำมที่ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเห็นสมควร 

7.2 กำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ให้ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  หรือ
เลขำนกุำรคณะก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีทกุคนล่วงหนำ้
ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษำสิทธิประโยชนข์องบริษัท จะแจง้กำร
นดัประชมุโดยวิธีอื่น และก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่ำนัน้ก็ได ้ 

7.3 กำรประชมุคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวน
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
จะท ำหนำ้ที่ประธำนในกำรประชุม หำกในกำรประชุมครำวใดประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหก้รรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคน
หน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

7.4 กำรออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีใหถื้อเสียงขำ้งมำก โดยกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงไดห้นึ่งเสียง และถำ้คะแนนเสียงเท่ำกันใหป้ระธำนในที่ประชมุ
ออกเสียงเพิ่มมำกขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด ทัง้นี ้กรรมกำรที่มีส่วนไดเ้สียในวำระใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวำระนัน้  
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7.5 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมีอ  ำนำจเชิญฝ่ำยจดักำร ผูบ้ริหำร หรือ บุคคลต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง มำเขำ้
รว่มประชมุ ใหค้วำมเห็น หรือใหข้อ้มลูเพื่อประกอบกำรพิจำรณำได ้

7.6 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็นผู้แต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และให้
เลขำนกุำรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเป็นผูจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชมุ และจดัเก็บเอกสำรกำรประชมุ 
 

8.  การรายงาน 

 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบเป็นประจ ำ และ
รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบโดยแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี โดยมีรำยละเอียดอย่ำง
นอ้ยดงัต่อไปนี ้

1) จ ำนวนครัง้ในกำรประชมุ 
2) จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเขำ้รว่มประชมุแยกเป็นรำยบคุคล 
3) ผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎบตัร 

 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

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

9.2 ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผูจ้ดัท าแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และรายงานผล
การประเมินให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีรับทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวไวใ้น
รายงานประจ าปี  

10.  การทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีจะทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าทกุปี  

ประกำศ ณ วนัท่ี 27 มกรำคม 2564 
 

ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณ ี

(ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี) 
ประธำนกรรมกำร 

   บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 


