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1. คานิยาม
“บริษัท”
“คณะกรรมกำรบริษัท”
“คณะกรรมกำรบริหำร”
“กรรมกำรบริษัท”
“กรรมกำรบริหำร”
“ผูบ้ ริหำรสูงสุด”
“ฝ่ ำยจัดกำร”
“กลุ่มบริษัท”

หมำยควำมว่ำ บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริหำร บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหำชน)
หมำยควำมว่ำ กรรมกำร บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยควำมว่ำ สมำชิกของคณะกรรมกำรบริหำร บริษัท อนันดำ ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยควำมว่ำ ผูบ้ ริหำรที่ดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
หมำยควำมว่ำ ผูบ้ ริหำรที่ดำรงตำแหน่งในระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำน
หรือเทียบเท่ำ
หมำยควำมว่ำ บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อย และ
บริ ษั ท ร่ ว มที่ บ ริ ษั ท มี อ ำนำจในกำรมี ส่ ว นร่ ว มตั ด สิ น ใจและ
ควบคุมนโยบำยทำงกำรเงิน และกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ร่วม

2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร เพื่อช่วยดูแลกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมกำรดำเนินกิจกำรของ
บริษัทให้สอดคล้องกับทิศทำง นโยบำย และกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้
มั่นใจว่ำจะสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนกำรลงทุนและประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้
3. องค์ประกอบ
3.1
3.2
3.3

คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย กรรมกำรบริหำรจำนวนอย่ำงน้อย 5 คน
ประธำนกรรมกำรบริหำรจะต้องเป็ นกรรมกำรบริษัท และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธำนกรรมกำรบริษัท
เพื่อให้มีกำรแบ่งแยกบทบำท หน้ำที่ อย่ำงชัดเจนและมีกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรดำเนินงำน
ผูบ้ ริหำรสูงสุดได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริหำรโดยตำแหน่ง

4. คุณสมบัติ
4.1

กรรมกำรบริหำรจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
4.1.1 ในกรณีท่เี ป็ นกรรมการบริษัท
1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการ
ทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
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4.2
4.3
4.4

3) มี ภาวะผู้น าและสามารถดูแ ลการบริห ารงานของฝ่ ายจัด การได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
4) ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง
เป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียงพอที่จะทุ่มเทในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้
อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ
กรรมกำรบริหำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรเข้ำเป็ นหุน้ ส่วนหรือเข้ำเป็ นกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของ
บุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

5. การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
5.1 กำรแต่งตัง้
1) คณะกรรมกำรบริหำร ต้องได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท
2) ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร อำจได้รบั กำรแต่งตัง้ โดยคณะกรรมกำรบริษัท หรือ โดยคณะกรรมกำร
บริหำรคัดเลือกสมำชิกหนึ่งคน ให้ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริหำร โดยที่ประธำนคณะ
กรรมกำรบริหำร จะต้องเป็ นกรรมกำรบริษัทและไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธำนกรรมกำรบริษัท
5.2 วำระกำรดำรงตำแหน่ง
1) กรณี ก รรมกำรบริห ำรที่ เ ป็ น กรรมกำรบริษั ท ให้มี ว ำระกำรด ำรงต ำแหน่ งตำมวำระที่ ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะมีมติเป็ นอย่ำงอื่น
2) กรณี ก รรมกำรบริห ำรที่ เป็ น ผู้บริห ำรของบริษั ทให้มี วำระกำรด ำรงต ำแหน่ งเท่ำ ที่ด ำรงต ำแหน่งเป็ น
ผูบ้ ริหำรของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะมีมติเป็ นอย่ำงอื่น
3) กรณีท่กี รรมกำรบริหำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั แต่งตัง้ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีก ก็ได้
4) กรณีท่ีตำแหน่งกรรมกำรบริหำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรบริหำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมกำรบริหำร เพื่อให้คณะกรรมกำร
บริหำร มีจำนวนครบถ้วนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี ้
5.3 กำรพ้นจำกตำแหน่ง
1) กรรมกำรบริหำร พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1.1) ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง
1.2) พ้น สภำพจำกกำรเป็ น กรรมกำรบริ ษั ท หรื อ พ้น สภำพจำกกำรเป็ น ผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติ
1.3) ตำย
1.4) ลำออก
1.5) ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
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2) กรรมกำรบริหำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ย่ืนใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท และให้ส่งสำเนำไป
ยังประธำนกรรมกำรบริหำรด้วย และกำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั ใบลำออก เว้นแต่กรณีท่มี ีกำร
ระบุวนั ที่ไว้ในใบลำออก ให้มีผลตำมที่ได้ระบุไว้
6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
6.1

ปฏิบตั ิหน้ำที่ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมกำร
บริษัท และมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) ควำมระมัดระวัง (Duty of Care)
มีควำมรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำง
เท่ำเทียมกัน

6.2

บริหำรธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ วิ สยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบำยของคณะกรรมกำร
บริษั ท ให้เ ป็ น ไปตำมกฎหมำย เงื่ อ นไข กฎระเบียบและข้อบังคับ ของบริษัทและหน่ วยงำนกำกับดูแลที่
เกี่ยวข้อง
6.3 ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่ำยจัดกำรเกี่ยวกับทิศทำงกลยุทธ์ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แผนธุรกิจ และงบประมำณ
ประจำปี ของบริษัท ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
6.4 ก ำกับ และติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนและฐำนะกำรเงิ น ของบริษั ท และกลุ่ม บริษั ท และรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็ นประจำ
6.5 กำกับดูแลและบริหำรเงินลงทุนของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้
6.6 กำหนดและทบทวนระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้และภำพรวมควำมเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
6.7 พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบต่อเรื่องที่ตอ้ งผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ
ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นเป็ นผูด้ ำเนินกำรไว้แล้ว
6.8 คณะกรรมกำรบริหำรอำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือบุคคลที่มีควำมเป็ นอิสระเพื่อให้ควำมเห็นหรือคำแนะนำได้
ตำมควำมจำเป็ น
6.9 รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนที่สำคัญให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็ นประจำ รวมทัง้ ประเด็นสำคัญต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทควรได้รบั ทรำบ
6.10 ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเองเป็ นประจำทุกปี
6.11 คณะกรรมกำรบริหำรจะแต่งตัง้ คณะทำงำน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้ำที่กลั่นกรองงำนที่นำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริห ำร หรื อ เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนใดๆ อัน เป็ น ประโยชน์ต่ อ กำรปฏิ บั ติ ห น้ำ ที่ ข องคณะ
กรรมกำรบริหำร หรือเพื่อให้ดำเนินกำรใดๆ แทน ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรภำยใต้
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
6.12 คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจในกำรมอบอำนำจ และ/หรือ มอบอำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยให้บุคคล
อื่นใดปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอำนำจ และ/หรือ มอบอำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำย
ดังกล่ำว ให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนังสือมอบอำนำจที่ให้ไว้ และ/หรือ เป็ นไปตำม
นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น จะต้องไม่มีลกั ษณะกำรมอบอำนำจ หรือ มอบอำนำจช่วง ที่ทำให้
คณะกรรมกำรบริหำรหรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนเอง หรือ
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศของสำนักงำน กลต. หรือ ประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนกำหนด) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นกำรอนุมัติท่ีเป็ นไปตำมนโยบำย หรือหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมตั ิไว้แล้ว
6.13 ดำเนินกำรอื่นใดตำมบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
7. การประชุม
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

คณะกรรมกำรบริหำรจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และอำจจัดให้มีกำรประชุมเพิ่มเติมตำมที่
เห็นสมควร
กำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำรให้ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร หรือ
บุคคลที่ได้รบั มอบหมำย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรบริหำรทุกคนล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
กำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ ก็ได้
กำรประชุม คณะกรรมกำรบริห ำรต้อ งมี กรรมกำรบริห ำรเข้ำ ร่วมประชุม ไม่ น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งของจำนวน
กรรมกำรทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี ้ ประธำนกรรมกำรบริหำรจะทำหน้ำที่ประธำนในกำรประชุม
หำกในกำรประชุมครำวใดประธำนกรรมกำรบริหำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้
กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
กำรออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรให้ถือเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรบริหำรหนึ่งคนมี
สิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง และถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมำกขึน้ อีกหนึ่ง
เสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด ทัง้ นี ้ กรรมกำรบริหำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้
คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจเชิญฝ่ ำยจัดกำร ผูบ้ ริหำร หรือ บุคคลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง มำเข้ำร่วมประชุม ให้
ควำมเห็น หรือให้ขอ้ มูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำได้
คณะกรรมกำรบริหำรเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร และให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
ทำหน้ำที่จดบันทึกกำรประชุมและจัดเก็บเอกสำรกำรประชุม

8. การรายงาน
คณะกรรมกำรบริหำรต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็ นประจำ และรำยงำนผล
กำรปฏิบัติหน้ำที่ ในรอบปี ท่ีผ่ำนมำให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบโดยแสดงไว้ในรำยงำนประจำปี โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี ้
1) จำนวนครัง้ ในกำรประชุม
2) จำนวนครัง้ ที่กรรมกำรบริหำรเข้ำร่วมประชุมแยกเป็ นรำยบุคคล
3) ผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในกฎบัตร
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9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
9.1 คณะกรรมการบริหารต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี โดยแบ่งเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี ้
1) แบบประเมินกรรมการทัง้ คณะ
2) แบบประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
9.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็ นผูจ้ ดั ทาแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริหารรับทราบ รวมทัง้ ให้เปิ ดเผยผลการประเมินดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
10. การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารจะทบทวนกฎบัตรเป็ นประจาทุกปี
ประกำศ ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2564
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
(ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธำนกรรมกำร
บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
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