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นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

 
บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งส าคญัที่
จะช่วยส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิัทใหมี้ประสิทธิภาพ และมีการเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน  ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชนส์งูสดุ
ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ตัง้แต่พนกังาน ผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ  ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงไดเ้ห็น
ควรใหมี้การจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีขึน้ โดยครอบคลมุเนือ้หาหลกัการส าคญัตัง้แตโ่ครงสรา้ง บทบาทหนา้ที่ 
และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผูบ้ริหารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และสามารถ
ตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการบรหิารองคก์ร ท าใหเ้กิดความเช่ือมั่นวา่การด าเนินงานใดๆ ของบรษิัทกระท าดว้ยความ
เป็นธรรม และค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท จะยึดมั่นในหลกัการด าเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมั่น และซื่อสตัยส์จุรติ โดยมีการ
ก าหนดวิสยัทศัน ์นโยบาย และแนวปฏิบตัิที่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถือในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบ 
เพื่อใหมี้การผลกัดนัใหเ้กิดวฒันธรรมในการก ากบัดแูลกิจการที่ดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง และเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สรา้ง
มูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องคณะกรรมการบริษัทที่ไดว้างโครงสรา้งองคก์รใหมี้
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างชดัเจน ซึ่งครอบคลมุหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้
ระเบียบปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
หลักการและนโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยไดต้ระหนกัถึงบทบาท หนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้รหิารในการสรา้งเสรมิใหเ้กิดการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของกิจการ และสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ดว้ยการบรหิารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปรง่ใส จงึไดมี้การก าหนดนโยบายสนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการที่ด ีโดยครอบคลมุหลกัการส าคญัตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี(Good Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดงันี ้
 
หมวดที ่1  สิทธิของผู้ถอืหุน้ 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อยทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดา หรือ ผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั ซึ่งมีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคมุบรษิัท
ผ่านการแตง่ตัง้คณะกรรมการใหท้ าหนา้ที่แทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของบรษิัท  

บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิของตน และไดร้บัการคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน อัน
ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษัท การไดร้บัข่าวสาร ขอ้มลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเขา้
รว่มประชมุเพื่อใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องที่ส่งผล
กระทบตอ่บรษิัท เป็นตน้ โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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แนวปฏิบตัิ 

1. ก าหนดใหจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวนั เวลา สถานที่ พรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้
เพียงพอ ระบวุตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทกุวาระ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ได้
ศกึษาขอ้มลูอย่างครบถว้นลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั  

2. อ านวยความสะดวกในการใชส้ิทธิการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจะจดัเตรียม
สถานที่ที่เดินทางสะดวก แนบแผนที่จดัประชมุผูถื้อหุน้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ รวมถึงเลือกวนัเวลาที่เหมาะสม และ
จดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพียงพอ  

3. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามเก่ียวกับบริษัทล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยก าหนดหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนเป็น
การล่วงหนา้ 

4. ไม่กระท าการอนัใดที่จะจ ากดัโอกาสการเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ย
ตนเองได ้บริษัทจะไม่ก าหนดเง่ือนไขที่ท  าใหย้ากต่อการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ แต่ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบ
ฉันทะ แบบ ข. ซึ่งมีรูปแบบที่ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดต้ามทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ซึ่ง ได้
จดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุหรอืดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษิัท 

5. สนบัสนนุใหก้รรมการบรษิัทเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชดุย่อย ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร และผูบ้ริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน เขา้รว่มประชมุเพื่อพบปะหรือตอบค าถามที่เก่ียวขอ้ง
ของผูถื้อหุน้  

6. ก่อนเริ่มการประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงหลกัเกณฑต์่างๆ ในการประชมุ วิธีการใชส้ิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทัง้การตัง้ค าถามใด ๆ ต่อที่ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ทัง้นี ้
ในระหว่างการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้ ง
ค าถามในที่ประชมุอย่างเต็มที่ โดยประธานในที่ประชมุ จะจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม  

7. สนับสนุนให้มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ภายนอก หรอืผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุในครัง้นัน้ 

8. สนบัสนนุใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ 

9. สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการที่
ตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

10. เพิ่มช่องทางในการรบัทราบขอ้มลูและข่าวสารของผูถื้อหุน้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท  โดยเฉพาะหนงัสือเชิญประชมุ
ผูถื้อหุน้ไดมี้การเผยแพร่ก่อนวนัประชุมเป็นการล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด ขอ้มูลระเบียบวาระการ
ประชมุไดอ้ย่างสะดวกและครบถว้น และมีเวลาในการศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุล่วงหนา้อย่างเพียงพอก่อนไดร้บั
ขอ้มลูในรูปแบบเอกสารจากบรษิัท  

11. การบนัทึกรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม ชีแ้จงขัน้ตอนการ
ลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน รวมถึงมติที่ประชมุอย่างชดัเจน พรอ้มทัง้คะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ
งดออกเสียง ใหค้รบถว้น ถกูตอ้งและบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานการประชมุ  เพื่อใหผู้้
ถือหุน้สามารถตรวจสอบได ้ นอกจากนี ้ บรษิัทไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุผูถื้อหุน้ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัท เพื่อใหผู้้
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___________________________________________________________________________________________________________________ 
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ถือหุน้ไดพ้ิจารณา รวมถึงส่งรายการประชมุดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที่
มีการประชมุผูถื้อหุน้ 

12.  ดแูลใหค้วามสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการไดร้บัเงินปันผลอย่างถกูตอ้งและรวดเรว็ 
 

หมวดที ่2  การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน 

เพื่อสรา้งความมั่นใจแก่ผูถื้อหุน้วา่ คณะกรรมการและผูบ้รหิารจะดแูลการใชเ้งินของผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการ
จงึก ากบัดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบตัิและปกปอ้งสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

แนวปฏิบตัิ 

1. ใหป้ฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม  

2. ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 

3. ก าหนดใหเ้ปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุน้แตล่ะประเภท (ถา้มี) 

4. สนบัสนนุส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยใชส้ิทธิของตนเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติมหรือเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเขา้
มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัท ไดก้่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยก าหนดหลกัเกณฑว์ิธีการ และเง่ือนไขที่ชดัเจน 
เป็นการล่วงหนา้ เพื่อพิจารณาวา่จะเพิ่มวาระการประชมุ หรอืเสนอช่ือบคุคล ที่ผูถื้อหุน้เสนอเขา้มาหรอืไม่ โดยเผยแพรผ่่าน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัท 

5. ก าหนดใหห้นังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้จัดท าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ทั้งฉบับผ่าน เว็บไซตข์อง
บรษิัทลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

6. ในการประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงขอ้มลูส าคญั หรือเพิ่มวาระ
การประชมุโดยที่ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้  

7. ก าหนดนโยบายการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการเก็บรกัษาและ
ป้องกันการใชข้อ้มลูภายใน โดยแจง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในบริษัทถือปฏิบตัิและไดก้ าหนดใหก้รรมการทุกคน
และผู้บริหารที่ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จั ดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
คณะกรรมการ 

8. ก าหนดนโยบายการเปิดเผยการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที่ เก่ียวขอ้ง เพื่อใหบ้ริษัทมีขอ้มูล
ประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละอาจน าไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชนข์องบรษิัท บรษิัทย่อย หรอืบคุคลที่มีส่วนเสียได ้  

9. ก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกนัอย่างชดัเจน อนัเป็นรายการระหว่างกนัของบริษัทกบับุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนไดส้่วนเสีย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็น
ในการเขา้ท ารายการ โดยขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในรายการดังกล่าวตอ้งสอดคลอ้งกับราคาตลาด และราคาที่ใช้
ส  าหรบัรายการดังกล่าวตอ้งประเมินไดแ้ละเปรียบเทียบไดก้ับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคา
ส าหรบัการท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตสุมผลเป็นประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท
และผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
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หมวดที ่3  การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักและรบัรูถ้ึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้  กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้คู่แข่ง ภาครฐั และหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้ชุมชน
ใกลเ้คียงที่เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากบริษัทไดร้บัการสนบัสนนุจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ซึ่งสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและ
สรา้งก าไรใหบ้รษิัท ซึง่ถือวา่เป็นการสรา้งคณุคา่ในระยะยาวใหก้บับรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

แนวปฏิบตัิ 

3.1 การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อผู้ถอืหุน้ 

บริษัทตระหนกัดีว่าผูถื้อหุน้คือเจา้ของกิจการ และบริษัทมีหนา้ที่สรา้งมลูค่าเพิ่มแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาวจึงก าหนด
ปฏิบตัิตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและ
เป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุราย เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้โดยรวม 

3.1.2 ก ากับดูแลการด าเนินงานเพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ดี  และมีการ
น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะขอ้มลูทางการเงิน การบญัชีและรายงานอื่นๆ 
โดยสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

3.1.3 รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตของบรษิัท  ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึ่ง
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตมีุผลอย่างเพียงพอ 

3.1.4 ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบริษัท ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรอืด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัองคก์ร 

3.1.5 บรษิัทตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  

3.2 การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อภาครัฐ 

ในการด าเนินธุรกิจบริษัทใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ทัง้ในส่วนงานของภาครฐั 
โดยเฉพาะในการกระท าธุรกรรม บรษิัทจะหลีกเล่ียงการกระท าที่อาจจงูใจใหร้ฐั หรอืพนกังานของรฐัด าเนินการที่ไม่
ถูกตอ้งเหมาะสม แต่จะเนน้การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถท าได ้เช่น 
การพบปะพดูคยุในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีนิยม เป็น
ตน้ โดยมีหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1 ด าเนินการอย่างถกูตอ้ง เม่ือตอ้งมีการติดตอ่กบัเจา้หนา้ที่ หรอืหน่วยงานของรฐั 

3.2.2 ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัในหน่วยงานภาครฐัต่างๆ อาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน 
หรอืวิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งกนั และบรษิัทพงึรบัรูแ้ละปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั  
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3.3 การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อพนักงาน 

 บรษิัทตระหนกัอยู่เสมอวา่พนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรที่ทรงคณุคา่ที่สดุของบรษิัท เป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของ
การบรรลเุป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงก าหนดนโยบายใหมี้การปฏิบตัิที่เป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน 
การแตง่ตัง้ โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดย้ดึหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

3.3.1 ปฏิบติัตอ่พนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิศ์ร ีและสิทธิสว่นบคุคล 
3.3.2 ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังานอยู่เสมอ 
3.3.3 การแตง่ตัง้และโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความสจุรติใจ และตัง้อยู่

บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 
3.3.4 ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ อาทิ 

การจดัอบรมสมัมนา การฝึกอบรม และใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงกบัพนกังานทกุคน  
3.3.5 ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน 

ผลการปฏิบตัิงาน และความสามารถของบรษิัทในการจ่ายคา่ตอบแทนดงักล่าว 
3.3.6 หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมั่นคงในหนา้ที่การงานของพนกังาน 
3.3.7 เปิดโอกาสใหพ้นักงานเสนอแนะหรือรอ้งทุกขเ์ก่ียวกับการท างาน และก าหนดวิธีการแกไ้ข เพื่อใหเ้กิด

ประโยชนแ์ก่ทกุฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการท างานรว่มกนั 

3.4 การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อลูกค้า 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์โดยประสงคท์ี่จะใหมี้การสรา้งสรรค ์น าเสนอ และบริหารจัดการ
ผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารของบรษิัทแก่ลกูคา้อย่างมีมาตรฐานและมีจรยิธรรม ภายใตห้ลกัการด าเนินงานดงันี ้

3.4.1 มุ่งมั่นที่จะจดัหา พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

3.4.2 ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารที่มีคณุภาพ ภายใตเ้ง่ือนไขที่เป็นธรรม  

3.4.3 ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง  เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการ
ตดัสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจรงิทัง้ ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กบัลกูคา้ 
อนัเป็นเหตใุหล้กูคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรอืเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรอืบรกิาร 

3.4.4 จดัใหมี้กระบวนการที่สามารถใหล้กูคา้แจง้ถึงปัญหาหรือการใหบ้ริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้
ป้องกันแกไ้ขปัญหาใหก้ับลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและน าขอ้มูลดงักล่าวไปปรบัปรุงหรือพฒันาผลิตภัณฑ์
และการใหบ้รกิารดงักล่าวต่อไป  

3.4.5 รกัษาขอ้มลูและความลบัของลกูคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผยหรอืใชป้ระโยชนใ์นทางมิชอบ   

3.5 การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา 

บรษิัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อคู่คา้และคู่สญัญาซึ่งถือเป็นหุน้ส่วนและปัจจยัแห่งความส าเรจ็ทางธุรกิจที่ส  าคญัประการ
หนึ่งดว้ยความเสมอภาค และค านงึถึงผลประโยชนร์ว่มกนั โดยบรษิัทมีแนวทางปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
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3.5.1 บรษิัทประสงคท์ี่จะใหก้ารจดัหาสินคา้และบรกิารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัการดงัตอ่ไปนี ้
• มีการแข่งขนับนขอ้มลูที่เท่าเทียมกนั 
• มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคูค่า้และคูส่ญัญา 
• จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทัง้ 2 ฝ่าย 
• จดัใหมี้ระบบการจดัการ และติดตามเพื่อใหม้ั่นใจวา่ มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอย่าง

ครบถว้น และปอ้งกนัการทจุรติประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
• จ่ายเงินใหคู้ค่า้และคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินที่ตกลงกนั   

3.5.2 บริษัทมุ่งหมายที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยั่ งยืนกบัคู่คา้และคู่สญัญาที่มีวตัถปุระสงคช์ดัเจนใน
เรื่องคณุภาพของสินคา้และบรกิารที่คุม้คา่กบัมลูค่าเงินและมีความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

3.5.3 หา้มผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัผลประโยชนใ์ดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สญัญาไม่ว่าโดยทางตรง
หรอืทางออ้ม 

3.5.4  ไม่ใชข้อ้มลูที่ไดท้ราบอนัเน่ืองมาจากการจดัซือ้ จดัหาเพื่อประโยชนส์่วนตวัหรอืผูอ้ื่น 

3.6 การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อเจ้าหนี ้

บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินยั เพื่อสรา้งความเช่ือถือใหก้ับเจา้หนี ้โดยบริษัทไดย้ึดหลกั
ปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้ 

3.6.1 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามสญัญาหรอืที่ไดต้กลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั 

3.6.2 หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไวไ้ด ้บริษัทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบล่วงหนา้เพื่อ
รว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  

3.7 การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อคู่แข่งทางการค้า 

  บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจ โดยประสงคท์ี่จะประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจ ภายใตก้าร
แข่งขนัในอตุสาหกรรมอย่างมีคณุธรรมและจรยิธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิต่อคูแ่ข่งทางการคา้ดงันี ้ 

3.7.1 ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี 

3.7.2 ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการที่ไม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม เพื่อ
ผลประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

3.7.3 ไม่กลา่วหาในทางรา้ย หรอืมุ่งท าลายช่ือเสียงแก่คูแ่ข่งทางการคา้ 

3.7.4 ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่นหรอืคูแ่ข่งทางการคา้  

3.8 การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อสังคมส่วนรวม 

บริษัทใหค้วามส าคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบ ดว้ยตระหนกัดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคมที่จะร่วม
กา้วเดินไปสูก่ารพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเพื่อความยั่งยืนสืบไป บรษิัทจงึไดด้  าเนินกิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคม
อย่างตอ่เน่ือง ควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจ ภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้
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3.8.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพสิ่งแวดลอ้มเป็นส าคญั  และปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มที่บงัคบัใชอ้ยู่อย่างเครง่ครดั 

3.8.2 มีนโยบายการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชดัเจน และยึดถือปฏิบตัิกนัภายใน
องคก์ร 

3.8.3 ส่งเสรมิใหพ้นกังานของบรษิัทมีจิตส านกึและความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้มและสงัคม 
3.8.4 เคารพตอ่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแตล่ะทอ้งถ่ินที่บรษิัทเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
3.8.5 ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์ังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหชุ้มชนที่บริษัท

ตัง้อยู่มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ทัง้ที่ด  าเนินการเองและรว่มมือกบัหน่วยงานของภาครฐั ภาคเอกชน และชมุชน 
3.8.6 ใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมตา่งๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ที่ ที่บรษิัทเขา้ไปด าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี 
3.8.7 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณท์ี่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม  ชุมชน ชีวิตและ

ทรพัยส์ิน อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยใหค้วามร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจา้หนา้ที่ภาครฐั 
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

3.8.8 มีนโยบายในการต่อตา้นการทุจริต โดยบุคลากรของบริษัท หา้มการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ 
ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าจะดว้ยการเสนอให ้การใหค้ ามั่นสญัญา การเรียกรอ้ง การรอ้งขอ การให้
หรือรบัสินบน หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทจุรติ เพื่อใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ แก่บคุคลากรบรษิัทเอง หรือบคุคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้หนา้ที่ของรฐั การ
ใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด แก่เจา้หนา้ที่ของรฐัทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ตอ้งให้
แน่ใจวา่การใหน้ัน้ไม่ขดัต่อกฎหมาย และจารตีประเพณีทอ้งถ่ิน 

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

แนวปฏิบตัิ 
4.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทางการเงิน  และที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เก่ียวกับธุรกิจ

และผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทันเวลา แสดงใหเ้ห็นถึง
สถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แทจ้รงิของบรษิัท รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบรษิัท 

4.2  คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลใหมี้การปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับการ
เปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั จดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มลูในเว็บไซตข์องบริษัททัง้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเผยแพรท่างสื่อมวลชน สื่อเผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ 
และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ไดร้บัทราบขอ้มลูของบริษัทไดอ้ย่างทั่วถึง และจะท าการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงใหส้อดคล้อง
กบัแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ประกาศใชบ้งัคบั 

4.3 บรษิัทจดัใหมี้เจา้หนา้ที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท าหนา้ที่ติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุหรือผูถื้อ
หุน้ รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัและผูถื้อหุน้รายย่อย บริษัทจะจดัใหมี้การประชุมเพื่อวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเป็น
ประจ า รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
หลกัทรพัย ์บรษิัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และหน่วยงานรฐัที่เก่ียวขอ้ง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ การรายงาน
ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และเว็บไซต์
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ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัข่าวสารเป็นประจ า โดยผ่านช่องทางเว็บไซตข์องบรษิัท โดยขอ้มลูที่อยู่บนเว็บไซตจ์ะมีการปรบัปรุง
ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสยัทศัน ์พนัธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ ์รายงานประจ าปี โครงสรา้งบริษัท 
และผูบ้รหิาร ตลอดจนโครงสรา้งการถือหุน้และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

4.4 บริษัทใหค้วามส าคญัต่อรายงานทางการเงิน เพื่อใหแ้สดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แทจ้ริง
ของบริษัท โดยอยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูทางบญัชีที่ถกูตอ้ง ครบถว้น  และเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีซึ่งเป็นที่
ยอมรบัโดยทั่วไป  

4.5 บรษิัทจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการแตล่ะท่าน บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 
รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงาน
ประจ าปี (แบบ  56-1 One Report) 

4.6 บริษัทมีนโยบายที่จะใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระท า
ผิดทางกฎหมาย การคอรร์ปัชั่น ความถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที่บกพรอ่ง การไม่ได้รบั
ความเป็นธรรมจากการกระท าที่ไม่ชอบดว้ยกฏหมาย หรือการท าผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
ผ่านช่องทางในการรอ้งเรียนและแจง้เบาะแส ทัง้นี ้ขอ้มลูรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครองและเก็บไว้
เป็นความลับ โดยบริษัทจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มูล และหาแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) และจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิัทตอ่ไป 

ช่องทางในการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส 

จดหมายธรรมดา ประธานกรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร /  
คณะท างานพิจารณารบัเรื่องรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส 
บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 2525 ชัน้ 11 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ถนนพระราม 4  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ whistleblower@ananda.co.th 

เว็บไซต ์ https://investor.ananda.co.th/th/corporate-governance/whistleblowing 

 
4.7 บริษัทจัดท านโยบายและมีแนวทางในการต่อต้านคอรร์ัปชั่ นสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทให้

ความส าคญัมีจิตส านึกในการตอ่ตา้นการทจุรติ ปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จดัให้
มีขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชก และการรบัหรือใหส้ินบนในทุก
รูปแบบ 

4.8 บรษิัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา โดยไม่สนบัสนนุการด าเนินการที่มี
ลกัษณะเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรอืลิขสิทธ์ิตามที่ก  าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยทรพัยสิ์นทางปัญญา ทัง้นี ้
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หากบรษิัทพบการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา บรษิัทจะด าเนินการอย่างรวดเรว็ตามขัน้ตอนต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อ
ยตุิหรอืหยดุการเขา้ถึงสิ่งที่ถกูกลา่วหาวา่มีการละเมิดสิทธิ 

หมวดที ่5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบตัิ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย กรรมการที่มีคณุสมบตัิหลากหลายทัง้ในดา้นทกัษะ ความรู ้ความสามารถ
และประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่มีองคป์ระกอบดงันี ้ 

1. จ านวนกรรมการทัง้หมดมีอย่างนอ้ย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด และตอ้งมีไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระตอ้งเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้กรรมการไม่
นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย  

2. กรรมการแต่ละคน ตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไ้ม่เกิน                 
5 บริษัท ไม่นับรวมบริษัทย่อย หากจะมีการไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท                  
จดทะเบียนใด จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบล่วงหนา้ก่อนการรบัการด ารงต าแหน่งดงักล่าว 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท  

3. กรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งไม่ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิัทจดทะเบียนอื่นใด เวน้แต่
บรษิัทดงักล่าวเป็นบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม  

4. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน ผู้ที่มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์และ
คณุสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัท  ซึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบในฐานะผู้น าของ
คณะกรรมการบรษิัท และมีหนา้ที่ในฐานะเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และการประชมุ
ผูถื้อหุน้ และรบัผิดต่อคณะกรรมการบรษิัทในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามแนวทางและนโยบายของ
คณะกรรมการบรษิัท 

5. คณะกรรมการบรษิัท แต่งตัง้เลขานกุารบรษิัท เพื่อท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าดา้นกฎระเบียบใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้พงึปฏิบตัิที่ดี ตามกฎเกณฑต์า่งๆ ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบ และปฏิบตัิ
หนา้ที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหมี้การปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต ่าของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75  ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท โดยให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง  ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่
ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่มีความสมัพันธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง 
และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ  หรือบคุคลที่จะไดร้บั
การเสนอช่ือเป็นผูบ้รหิารหรอืผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารญญาณอย่างอิสระของ
กรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่ มีนัย หรือผู้ มีอ  านาจควบคุมของผู้ที่ มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะ
ต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้ อหุน้ที่มีนัย ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อ
หุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่
ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบริษัท
ย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

2) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัราจ านวนหนึ่งในสาม ถา้
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม 
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ใหจ้ับสลากกัน ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง
อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่อีกไดโ้ดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

นอกจากนี ้เพื่อความโปร่งใส่และเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล และเพื่อใหก้รรมการอิสระใชด้ลุยพินิจอย่าง
เป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเรื่องตา่ง ๆ หรอืคดัคา้นในกรณีที่มีความเห็นขดัแยง้ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไม่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของกลุ่มบคุคลใด คณะกรรมการบริษัทจึง
ก าหนดหลักการจ ากัดจ านวนปี ในวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี ติดต่อกัน เวน้แต่ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตสุมผลแลว้เห็นว่า การด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการอิสระในวาระต่อไป มีความจ าเป็น เหมาะสม และเป็นประโยชนต์่อบริษัท และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
4. ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและ 

มีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

5. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อท าหนา้ที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจ าเป็น  โดยคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะจะมีวาระ
การด ารงต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  และมีหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท 
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจ านวน 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร  ซึ่งองคป์ระกอบ คณุสมบตัิ การแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง หนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบ การประชมุและรายงาน ตามที่ปรากฎในขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ และหรอืกฏ
บตัรของคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะคณะ 

5.3 บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการยังได้ก าหนดบทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษิัทไวด้งันี ้

1) ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ 

2) พิจารณา ก าหนดรายละเอียด และใหค้วามเห็นชอบ วิสยัทศัน ์กลยทุธท์างธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 
เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและ
ฝ่ายจดัการจดัท า และมีการทบทวนอย่างนอ้ยทกุปี 

3) ก ากบัดแูลการบรหิารงานและผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการ หรือบคุคล
ใดๆ ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดงักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

4) ติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทอย่างตอ่เน่ือง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของบรษิัท 

5) ด าเนินการใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อย น าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้ 

6) จดัใหมี้การท างบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท และลงลายมือช่ือเพื่อรบัรองงบการเงิน
ดงักล่าว เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

7) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

8)  จดัใหมี้นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร และการปรบัใชน้โยบาย
ดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้ช่ือมั่นไดว้่าบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็น
ธรรม 

9)  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตอ้งหา้มตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอ้บงัคบั และ /หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่
ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ และการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
น าเสนอเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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10)  แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและก าหนดอ านาจ
หนา้ที่ของคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

11) พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับรษิัทได ้

12) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนน าเสนอ 

13) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม 

14) จดัใหมี้และติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยงที่ครอบคลมุทุกดา้น ทัง้ดา้นการเงินและ
การปฎิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ดแูลใหผู้บ้รหิารมีระบบหรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการความเสี่ยง และจดัใหมี้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปกปอ้งดแูลรกัษาทรพัยส์ินของบรษิัท 

15) จดัใหมี้นโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัท โดยตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
เพื่อความโปรง่ใสและปอ้งกนัการแสวงหาผลประโยชนส์่วนตนจากการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชน  

16) ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกัน และให้
ความส าคญักบัการพิจารณาธุรกรรมหลกัที่มีความส าคญั โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผู่ถือหุน้ และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียโดยรวม 

17) ดแูลใหมี้การจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่ น รวมถึงส่งเสริมและปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคน
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

18) ไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิารจดัใหมี้นโยบายการรายงานการมีส่วน  

19) จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อตา้นการทุจริต ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนักและให้
ความส าคญักบัการตอ่ตา้นการทจุรติ รวมทัง้ปฎิบตัิตามมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติ 

20) จดัใหมี้เอกสารและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหมี้การแนะน า
ลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

21) ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลกัสูตรที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ และผูบ้ริหาร เพื่อ
ส่งเสริมความรู ้ความสามารถใหเ้กิดการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และช่วยยกระดบัมาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมทัง้
ก่อใหเ้กิดแนวปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการในการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล   

 

 

 



นโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
หนา้ 14 จาก 20 

 

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  บรษิัทก าหนดหลกัเกณฑก์ารประชมุคณะกรรมการบรษิัทดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ต่อปี และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั และการประชุมทุกครัง้
จะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
และหากมีการลงมติในเรื่องใดๆ ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 จ านวนกรรมการทัง้หมด 

2) มีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรร่วมกัน
พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมคณะกรรมการและจะตอ้งมีการก าหนดวาระให้
ชดัเจน ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทมีหนา้ที่ดแูลใหก้รรมการไดร้บัเอกสารการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม
เป็นเวลาเพียงพออย่างนอ้ย 7 วนั ส าหรบัการศกึษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการใหค้วามเห็น และการออก
เสียงลงคะแนน 

3) คณะกรรมการบริษัทไดร้บัขอ้มลูที่เพียงพอ ครบถว้น ต่อเน่ือง และทนัเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทัง้นี ้
กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทไดโ้ดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ให้
ค าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษิัทในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่ง ๆ 

4) ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการ
อภิปราย และเพียงพอส าหรบัคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นส าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้
กรรมการแตล่ะคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ไดจ้ากที่ประชมุ 

5) คณะกรรมการมีนโยบายใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที่จะประชมุระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น
เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
และควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบถึงผลการประชมุดว้ย  

6) คณะกรรมการสนบัสนนุใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร เชิญผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ
เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดตา่งๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผูป้ฏิบตัิงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสท าความ
รูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและ
ตอ้งไม่อยู่ในที่ประชมุในวาระดงักล่าว 

8) การประชมุทุกครัง้ ตอ้งมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการพรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะจดัใหมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้ชดุ การประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล และ
การประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานและหา
แนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการท างานตอ่ไป  
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5.6 ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา เสนอแนวทางในการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุ้น โดยก าหนดเป็นนโยบาย
ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 

1) ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั 

2) ประสบการณ ์บทบาท ภาระหนา้ที่ และขอบเขตความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน 

3) ประโยชนท์ี่คาดวา่บรษิัทจะไดร้บัจากกรรมการแตล่ะคน 

4) ค่าตอบแทนที่ก าหนดขึน้นัน้จะตอ้งสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับความจ าเป็นและ 
สถานการณข์องบรษิัทมาเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารได ้ 

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิัท มีนโยบายส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เป็นตน้ 
เพื่อใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตัง้กรรมการ
ใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดั
ใหมี้การแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรบัต าแหน่งบริหารระดบัสงู อนัไดแ้ก่ ต าแหน่งประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่ทกุสายงานและกรรมการผูจ้ดัการ ดว้ยการสรรหาบุคลากรภายในองคก์รที่มี
ศกัยภาพสงู ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมในดา้นคณุวฒุิ คือ มีความรูแ้ละประสบการณ ์สามารถสรา้งผลงานที่ดี
เลิศสูงกว่าความคาดหวงัขององคก์ร มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้มีความ
เหมาะสมดา้นวัยวุฒิที่พรอ้มที่จะด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูง จ านวนไม่น้อยกว่า 3  คนไว้ส  าหรับรองรับ
ต าแหน่งบรหิารระดบัสงูหนึ่งต าแหน่ง หรอื เตรียมคณุสมบตัิเพื่อสรรหาจากภายนอกถา้จ าเป็น โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูค้ดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสมและมีความพรอ้มเพียงคนเดียว ใหเ้ป็นผู้
สืบทอดต าแหน่งบรหิารระดบัสงูทนัทีที่มีต าแหน่งว่าง และน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหง้าน
ในความรบัผิดชอบของต าแหน่งดงักล่าวมีความตอ่เน่ือง และสามารถน าพาบรษิัทไปสูค่วามเติบโตอย่างยั่งยืนได ้

5.8 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 คณะกรรมการบรษิัทจดัใหมี้ระบบควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสี่ยงที่ครอบคลมุทกุดา้น ทัง้ความ
เสี่ยงดา้นกลยทุธ ์ความเสี่ยงดา้นการเงิน ความเสี่ยงดา้นการด าเนินงาน ความเสี่ยงดา้นช่ือเสียง และความเสี่ยง
ดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงจัดใหมี้การ
ประเมินความเสี่ยงดา้นทจุรติที่อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทดว้ย โดยจดัใหมี้กลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดลุที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดแูลรกัษาทรพัยส์ินของบริษัทอยู่เสมอ จดัใหมี้การก าหนดล าดบั
ขัน้ของอ านาจอนมุตัิ และความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดลุในตวั ก าหนด



นโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
หนา้ 16 จาก 20 

 

ระเบียบการปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ท าหนา้ที่ตรวจสอบ
การปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่วางไว ้รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอ
ของการควบคมุภายในของหน่วยงานตา่งๆ ในบรษิัท 

5.9 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและเพื่อความโปรง่ใส และป้องกนัการ
แสวงหาผลประโยชนส์่วนตนจากการใชข้อ้มูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้
ก าหนดนโยบายการใชข้อ้มลูของบรษิัท ดงันี ้

1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารสงูสดุในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า มีหนา้ที่ที่ตอ้งจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยต์าม
มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535  

2) บริษัทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือ
การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า จัดท าและน าส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยข์องตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ุกครัง้ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอน
หลกัทรพัยน์ัน้  

3) บรษิัทก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารสงูสดุในสายงานบญัชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผูจ้ัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบัติงานที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที่เป็น
สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรพัย ์จะตอ้งระงับการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัท 
ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท  จนกว่า
บริษัทจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้ โดยบริษัทจะแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารง
ต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า งดการซือ้
ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผย
ขอ้มลูต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ 
รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

บรษิัทก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชนส์่วนตนซึ่งเริ่มตัง้แต่
การตกัเตือนเป็นหนังสือ ตดัค่าจา้ง พักงานชั่วคราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรือใหอ้อกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดนัน้ 

 
5.10 รายงานประจ าปี 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี การจดัท ารายงานทางการเงินเป็นการจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป 
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โดยเลือกใชน้โยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท า 
รวมทัง้ก าหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้ห้
ความเห็นตอ่คณะกรรมการบรษิัท 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีฉบบันี ้มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที่ 9 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

      

                                                                      (ดร. ณรงคช์ยั  อคัรเศรณี) 
                                                                        ประธานกรรมการบรษิัท  
                                                                            บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
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ภาคผนวก 
ค านิยาม 

บริษัท หมายถึง บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  

บุคลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท 

พนักงานของบริษัท หมายถึง พนกังานประจ า พนกังานทดลองงาน ผูท้  าสญัญาจา้งแรงงานกบับรษิัท  
อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  

กรรมการของบริษัท หมายถึง กรรมการของบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  ประธานเจา้หนา้ที่แต่
ละสายงาน และรวมถึงกรรมการผูจ้ดัการแตล่ะสายงาน ของบรษิัท 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน สังคม ชุมชน 
สิ่งแวดลอ้ม หน่วยงานราชการและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

บุคคลทีม่ีความสัมพันธท์าง หมายถึง บิดา มารดา พี่ นอ้ง คูส่มรส คูส่มรสของบตุร  
สายโลหติ หรือญาตสินิท 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีความตอ้งการส่วนตวั หรอืของบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ไม่
ว่าโดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใด เขา้มามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ซึ่งอาจขดัขวางหรือ
เป็นอปุสรรคต่อผลประโยชนส์งุสดุของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
และ/หรอื บรษิัทย่อย บรษิัทรว่มคา้ 

รายการทีเ่กี่ยวโยง หมายถึง รายการที่เก่ียวโยงกนัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืการท าธุรกรรม
ระหว่างบรษิัท บรษิัทย่อย หรือบรษิัทรว่มคา้ กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความ
เก่ียวขอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ของขวัญ หมายถึง เงิน ทรพัยส์ิน สิ่งของ หรือประโยชนอ์ื่นใด ที่ใหแ้ก่กนัเพื่ออธัยาศยัไมตรี หรือให้
เป็นรางวลั หรอืใหโ้ดยเสน่หา หรอืเพื่อการสงเคราะห ์หรอืใหเ้ป็นสินน า้ใจ 

ทรัพยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใด หมายถึง  
 -  คา่ตอบแทนวิทยากร หรอืผูบ้รรยาย หรอื ที่ปรกึษาในนามบรษิัท 

- การใหส้ิทธิพิเศษ ซึ่งมิใช่สิทธิที่จัดไวส้  าหรบับุคคลทั่วไปในการไดร้บัการลดราคา
ทรพัยส์ิน 

- การใหส้ิทธิพิเศษในการไดร้บัการบรกิาร หรอืความบนัเทิง 
- การออกค่าใชจ้่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งใดใน

ลกัษณะเดียวกนั 
- บตัร ตั๋ว หรอืหลกัฐานอื่นใด การช าระเงินใหล้่วงหนา้ หรอืการคืนเงินใหภ้ายหลงั 
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ปกตปิระเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวนัส าคญั ซึ่งอาจมีการใหข้องขวญักนั และใหห้มายความรวมถึง
โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอ้นรบั การแสดงความ
เสียใจ หรอืการใหค้วามช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบตัิกนัในสงัคมดว้ย 

การคอรรั์ปช่ัน หมายถึง การกระท าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอ (Offering) การให้ค ามั่นสัญญา 
(Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกรอ้ง (Demanding) การใหห้รือรบั (Giving or 
Accepting) ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนอ์ื่นใดกับเจา้หนา้ที่ของรฐัหรือบุคคลอื่นใดที่ท  า
ธุรกิจกับบริษัทไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบตัิ หรือละ
เวน้การปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อใหไ้ดม้า หรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ ยกเวน้กรณีที่กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน หรือ
จารตีทางการคา้ใหก้ระท าได ้
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ใบลงนามรับทราบและยดึถือปฏิบัติ 
 
 

 
ขา้พเจา้ไดร้บันโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีแลว้ ขา้พเจา้จะศกึษาและยอมรบัที่จะปฏิบตัิตาม รวมทัง้จะยึดถือนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการที่ดี เป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงานอย่างเครง่ครดั 
 
 
 

ลงช่ือ .............................................................  
    (.....................................................................)  
 
หมายเลขพนกังาน ............................................. 
 
วนั ........... / เดือน........................... / ปี............... 

 

 


