
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 

ฉบับที ่2  

อนุมัติโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่12/2564 เมื่อวันที ่29 ธันวาคม 2564 

 



 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 

1. ค ำนิยำม 1 

2. วตัถปุระสงค ์ 1 

3. องคป์ระกอบ 1 

4. คณุสมบตั ิ 1 

5. กำรแตง่ตัง้ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพน้จำกต ำแหน่ง 2 

6. บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ 3 

7. กำรประชมุ 4 

8. กำรรำยงำน 4 

9. กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 4 

10. กำรทบทวนกฎบตัร 5 

  

  



กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
หนำ้ 1 จำก 5 

 

1.    ค านิยาม 

 “บรษิัท”           หมำยควำมวำ่  บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 “คณะกรรมกำรบรษิัท”           หมำยควำมวำ่  คณะกรรมกำรบรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 

“คณะกรรมกำรบรหิำร”           หมำยควำมวำ่   คณะกรรมกำรบรหิำร บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั  
      (มหำชน) 

  “กรรมกำรบรษิัท”           หมำยควำมวำ่  กรรมกำร บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 “กรรมกำรบรหิำร”           หมำยควำมวำ่  สมำชิกของคณะกรรมกำรบรหิำร บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอป 
    เมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 “ผูบ้รหิำรสงูสดุ”   หมำยควำมวำ่   ผูบ้รหิำรที่ด  ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
 “ฝ่ำยจดักำร”   หมำยควำมว่ำ  ผูบ้รหิำรที่ด  ำรงต ำแหน่งในระดบัประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำน  
    หรือเทียบเท่ำ 
 “กลุ่มบรษิัท” หมำยควำมว่ำ  บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) บรษิัทย่อย และ

บริษัทร่วมที่บริษัทมีอ ำนำจในกำรมีส่วนร่วมตัดสินใจและ
ควบคมุนโยบำยทำงกำรเงนิ และกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัรว่ม 

 
2.  วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรบรษิัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร เพื่อช่วยดแูลกำรบริหำรจดักำรและควบคุมกำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษัทใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำง นโยบำย และกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ เพื่อให้
มั่นใจว่ำจะสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนกำรลงทนุและประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได  ้
 
3.    องคป์ระกอบ  

3.1  คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ย กรรมกำรบรหิำรจ ำนวนอย่ำงนอ้ย 5 คน  
3.2  ประธำนกรรมกำรบรหิำรจะตอ้งเป็นกรรมกำรบรษิัท และไม่เป็นบคุคลคนเดียวกนักบัประธำนกรรมกำรบรษิัท 

เพื่อใหม้ีกำรแบ่งแยกบทบำท หนำ้ที่ อย่ำงชดัเจนและมีกำรถ่วงดลุอ ำนำจในกำรด ำเนินงำน 
3.3 ผูบ้รหิำรสงูสดุไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบรหิำรโดยต ำแหน่ง 
 

4.  คุณสมบัติ 

4.1  กรรมกำรบรหิำรจะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

4.1.1    ในกรณีที่เป็นกรรมการบรษิัท 
1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
2) มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทกัษะ และประสบการณใ์นการ

ท างานท่ีเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบรษิัท และสามารถอทุิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่  
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3) มีภาวะผู้น าและสามารถดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4) ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง  
4.2  เป็นบคุคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบรษิัท  
4.3 มีควำมซื่อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ  และมีเวลำเพียงพอที่จะทุ่มเทในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ได้

อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ 
4.4 กรรมกำรบริหำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรเขำ้เป็นหุน้ส่วนหรือเขำ้เป็นกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพ

อย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์อง
บคุคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้  

 
5. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

5.1  กำรแต่งตัง้ 
1) คณะกรรมกำรบรหิำร ตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
2) ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร อำจไดร้บักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท หรือ โดยคณะกรรมกำร

บริหำรคัดเลือกสมำชิกหนึ่งคน ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริหำร โดยที่ประธำนคณะ 
กรรมกำรบรหิำร จะตอ้งเป็นกรรมกำรบรษิัทและไม่เป็นบคุคลคนเดียวกนักบัประธำนกรรมกำรบรษิัท 

5.2  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) กรณีกรรมกำรบริหำรที่เป็นกรรมกำรบริษัท ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระที่ด  ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบรษิัท เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น  
2) กรณีกรรมกำรบริหำรที่เป็นผู้บริหำรของบริษัทให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็น

ผูบ้รหิำรของบรษิัท เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น 
3) กรณีที่กรรมกำรบรหิำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกก็ได ้
4) กรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรบริหำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำร

บริษัทพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรบริหำรที่มีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมกำรบรหิำร เพื่อใหค้ณะกรรมกำร
บรหิำร มีจ ำนวนครบถว้นตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้ 

5.3 กำรพน้จำกต ำแหน่ง  
1) กรรมกำรบรหิำร พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1.1) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
1.2) พ้นสภำพจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท หรือพ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้บริหำรของบริษัท หรือ

คณะกรรมกำรบรษิัทมีมติ 
1.3) ตำย 
1.4) ลำออก 
1.5) ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดั 
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2) กรรมกำรบรหิำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบรษิัท และใหส่้งส ำเนำไป
ยงัประธำนกรรมกำรบริหำรดว้ย และกำรลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัใบลำออก เวน้แต่กรณีที่มีกำร
ระบวุนัท่ีไวใ้นใบลำออก ใหม้ีผลตำมที่ไดร้ะบไุว ้
 

6. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

6.1  ปฏิบตัิหนำ้ที่ภำยใตข้อบเขตของกฎหมำย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติคณะกรรมกำร
บรษิัท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) ควำมระมดัระวงั (Duty of Care) 
มีควำมรบัผิดชอบ (Accountability) และมีจรยิธรรม (Ethic) โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรำยอยำ่ง
เท่ำเทยีมกนั 

6.2 บริหำรธุรกิจของบริษัทใหบ้รรลตุำมวตัถุประสงค ์วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธ ์และนโยบำยของคณะกรรมกำร
บริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงำนก ำกับดูแลที่
เก่ียวขอ้ง 

6.3 ใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ำยจดักำรเก่ียวกับทิศทำงกลยทุธ ์โครงสรำ้งกำรบริหำรงำน แผนธุรกิจ และงบประมำณ
ประจ ำปีของบรษิัท ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

6.4 ก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัท และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบเป็นประจ ำ 

6.5 ก ำกบัดแูลและบรหิำรเงินลงทนุของบรษิัทอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ 
6.6 ก ำหนดและทบทวนระดบัควำมเส่ียงที่ยอมรบัไดแ้ละภำพรวมควำมเส่ียงที่ส  ำคญัของบรษิัท 
6.7 พิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบต่อเรื่องที่ตอ้งผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ยกเวน้ในกิจกรรมใดๆ 

ที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรชดุย่อยอื่นเป็นผูด้  ำเนินกำรไวแ้ลว้ 
6.8 คณะกรรมกำรบริหำรอำจว่ำจำ้งที่ปรึกษำหรือบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นหรือค ำแนะน ำได้

ตำมควำมจ ำเป็น 
6.9 รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีส ำคญัใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบเป็นประจ ำ รวมทัง้ประเด็นส ำคญัต่ำงๆ ที่

คณะกรรมกำรบรษิัทควรไดร้บัทรำบ 
6.10 ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองเป็นประจ ำทกุปี 
6.11 คณะกรรมกำรบริหำรจะแต่งตัง้คณะท ำงำน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท ำหนำ้ที่กลั่นกรองงำนที่น ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริหำร หรือเพื่อให้กำรด ำเนินงำนใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรบริหำร หรือเพื่อใหด้  ำเนินกำรใดๆ แทน ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรภำยใต้
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำร 

6.12 คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจ และ/หรือ มอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยใหบุ้คคล
อื่นใดปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได ้โดยกำรมอบอ ำนำจ และ/หรือ มอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำย
ดังกล่ำว ใหอ้ยู่ภำยใตข้อบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนังสือมอบอ ำนำจที่ใหไ้ว ้และ/หรือ เป็นไปตำม
นโยบำย ระเบียบ ขอ้ก ำหนด หรือค ำสั่งที่บริษัทไดก้ ำหนดไว ้ทั้งนี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำม
รบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น จะตอ้งไม่มีลกัษณะกำรมอบอ ำนำจ หรือ มอบอ ำนำจช่วง ที่ท  ำให้
คณะกรรมกำรบริหำรหรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนเอง หรือ
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ (ตำมที่นิยำมไวใ้นประกำศของส ำนักงำน กลต. หรือ ประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุก ำหนด) อำจมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนุมัติที่เป็นไปตำมนโยบำย หรือหลักเกณฑท์ี่
คณะกรรมกำรบรษิัทไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้  

6.13 ด ำเนินกำรอื่นใดตำมบทบำท หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ หรือตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 
 

7.  การประชุม 

7.1 คณะกรรมกำรบรหิำรจดัใหม้ีกำรประชุมอย่ำงนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ และอำจจดัใหม้ีกำรประชมุเพิ่มเติมตำมที่
เห็นสมควร 

7.2 กำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรบริหำรใหป้ระธำนกรรมกำรบริหำร หรือเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร หรือ
บุคคลที่ไดร้บัมอบหมำย ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมกำรบริหำรทกุคนล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษำสิทธิประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้กำรนดัประชมุโดยวิธีอื่น และ
ก ำหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่ำนัน้ก็ได ้ 

7.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรตอ้งมีกรรมกำรบริหำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรบริหำรจะท ำหนำ้ที่ประธำนในกำรประชุม 
หำกในกำรประชุมครำวใดประธำนกรรมกำรบริหำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่ได ้ให้
กรรมกำรท่ีมำประชมุเลือกกรรมกำรบรหิำรคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

7.4 กำรออกเสียงลงคะแนนของที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรใหถื้อเสียงขำ้งมำก โดยกรรมกำรบรหิำรหน่ึงคนมี
สิทธิออกเสียงไดห้นึ่งเสียง และถำ้คะแนนเสียงเท่ำกันใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมำกขึน้อีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชีข้ำด ทัง้นี ้กรรมกำรบรหิำรที่มีส่วนไดเ้สียในวำระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้  

7.5 คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจดักำร ผูบ้ริหำร หรือ บุคคลต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง มำเขำ้ร่วมประชมุ ให้
ควำมเห็น หรือใหข้อ้มลูเพื่อประกอบกำรพิจำรณำได ้

7.6 คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร และใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
ท ำหนำ้ที่จดบนัทึกกำรประชมุและจดัเก็บเอกสำรกำรประชมุ  
 

8.  การรายงาน 

 คณะกรรมกำรบริหำรตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบเป็นประจ ำ และรำยงำนผล
กำรปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบโดยแสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปี โดยมีรำยละเอียดอย่ำงนอ้ย
ดงัต่อไปนี ้

1) จ ำนวนครัง้ในกำรประชมุ 
2) จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรบรหิำรเขำ้รว่มประชมุแยกเป็นรำยบคุคล 
3) ผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎบตัร 
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9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

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

9.2 ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการบริหารเป็นผูจ้ดัท าแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบรหิารรบัทราบ รวมทัง้ใหเ้ปิดเผยผลการประเมินดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี  

10.  การทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการบรหิารจะทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าทกุปี  

 
ประกำศ ณ วนัท่ี  29 ธันวำคม 2564 

ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณ ี

(ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี) 
ประธำนกรรมกำร 

บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 


