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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่
จะช่วยส่งเสริมการดาเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สงู สุด
ต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ตัง้ แต่พนักงาน ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็น
ควรให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีขนึ ้ โดยครอบคลุมเนือ้ หาหลักการสาคัญตัง้ แต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผูบ้ ริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารองค์กร ทาให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดาเนินงานใดๆ ของบริษัทกระทาด้วยความ
เป็ นธรรม และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท จะยึดมั่นในหลักการดาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น และซื่อสัตย์สจุ ริต โดยมีการ
กาหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบตั ิท่กี รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
เพื่อให้มีการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่อง และเป็ นรากฐานการเติบโตที่ย่งั ยืน สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทที่ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้
ระเบียบปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการและนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ด้วยการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการกาหนดนโยบายสนับสนุนการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสาคัญตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุน้
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยทัง้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดา หรือ ผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบัน ซึ่งมีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริษัท
ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัท
บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน และได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน อัน
ได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษัท การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูล ของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้า
ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่ส่งผล
กระทบต่อบริษัท เป็ นต้น โดยไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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แนวปฏิบตั ิ
1. กาหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวนั เวลา สถานที่ พร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้
เพียงพอ ระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้
ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
2. อานวยความสะดวกในการใช้สิทธิการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะจัดเตรียม
สถานที่ท่ีเดินทางสะดวก แนบแผนที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และ
จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ท่ีชดั เจนเป็ น
การล่วงหน้า
4. ไม่กระทาการอันใดที่จะจากัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ บริษัทจะไม่กาหนดเงื่อนไขที่ทาให้ยากต่อการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ แต่ส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ใช้หนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ข. ซึ่งมีรูปแบบที่กาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่ง ได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท
5. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะหรือตอบคาถามที่เกี่ยวข้อง
ของผูถ้ ือหุน้
6. ก่อนเริ่มการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทัง้ การตัง้ คาถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทัง้ นี ้
ในระหว่างการประชุม บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้ ง
คาถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานในที่ประชุม จะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม
7. สนับสนุนให้มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็ นที่ ปรึกษากฎหมาย
ภายนอก หรือผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมในครัง้ นัน้
8. สนับสนุนให้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
9. สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิเลือกกรรมการที่
ต้องการได้อย่างแท้จริง
10. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ได้มีการเผยแพร่ก่อนวันประชุมเป็ นการล่วงหน้า เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลระเบียบวาระการ
ประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบั
ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
11. การบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม ชีแ้ จงขัน้ ตอนการ
ลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน รวมถึงมติท่ีประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทัง้ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง ให้ครบถ้วน ถูกต้องและบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้
ถือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้
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ถือหุน้ ได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
มีการประชุมผูถ้ ือหุน้
12. ดูแลให้ความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ในการได้รบั เงินปั นผลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผถู้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการและผูบ้ ริหารจะดูแลการใช้เงินของผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม คณะกรรมการ
จึงกากับดูแลให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั การปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
แนวปฏิบตั ิ
1. ให้ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
2. กาหนดให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
3. กาหนดให้เปิ ดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุน้ แต่ละประเภท (ถ้ามี)
4. สนับสนุนส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้า
มาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัท ได้ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ชดั เจน
เป็ นการล่วงหน้า เพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล ที่ผถู้ ือหุน้ เสนอเข้ามาหรือไม่ โดยเผยแพร่ผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
5. กาหนดให้หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ จัดทาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ทั้งฉบับผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
6. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กาหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ หรือเพิ่มวาระ
การประชุมโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
7. กาหนดนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็ น แนวทางในการเก็บรักษาและ
ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบตั ิและได้กาหนดให้กรรมการทุกคน
และผู้บ ริ ห ารที่ มี ห น้า ที่ ร ายงานการถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ต ามกฎหมาย มี ห น้า ที่ จั ด ส่ ง รายงานดัง กล่ า วให้แ ก่
คณะกรรมการ
8. กาหนดนโยบายการเปิ ดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีขอ้ มูล
ประกอบการดาเนินการตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็ นรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนาไปสูก่ ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีส่วนเสียได้
9. กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน อันเป็ น รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นเกี่ยวกับความจาเป็ น
ในการเข้าทารายการ โดยข้อกาหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาด และราคาที่ใช้
สาหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีท่ีไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคา
สาหรับการทารายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็ น ราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
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หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักและรับรู ถ้ ึงสิทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ ื อหุน้ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้ ชุมชน
ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รบั การสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างกาไรให้บริษัท ซึง่ ถือว่าเป็ นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กบั บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
แนวปฏิบตั ิ
3.1

การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อผู้ถอื หุน้
บริษัทตระหนักดีว่าผูถ้ ือหุน้ คือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาวจึง กาหนด
ปฏิบตั ิตามแนวทางดังต่อไปนี ้

3.2

3.1.1

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม

3.1.2

กากับดูแลการดาเนินงานเพื่อให้ม่ ันใจว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานที่ดี และมีการ
นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ
โดยสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง

3.1.3

รายงานให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึ่ง
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

3.1.4

ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ่ื น โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
หรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร

3.1.5

บริษัทต้องปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อภาครัฐ
ในการดาเนินธุรกิจบริษัทให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทัง้ ในส่วนงานของภาครัฐ
โดยเฉพาะในการกระทาธุรกรรม บริษัทจะหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจจูงใจให้รฐั หรือพนักงานของรัฐดาเนินการที่ไม่
ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทาได้ เช่น
การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีนิยม เป็ น
ต้น โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
3.2.1

ดาเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ

3.2.2

ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขัน้ ตอน
หรือวิธีปฏิบตั ิท่แี ตกต่างกัน และบริษัทพึงรับรูแ้ ละปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
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3.3

การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สดุ ของบริษัท เป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จของ
การบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงกาหนดนโยบายให้มีการปฏิบตั ิท่ีเป็ นธรรมทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

3.4

ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิศ์ รี และสิทธิสว่ นบุคคล
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐานของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ อาทิ
การจัดอบรมสัมมนา การฝึ กอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน
ผลการปฏิบตั ิงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน

การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อลูกค้า
บริษัทมุ่งดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ท่ีจะให้มีการสร้างสรรค์ นาเสนอ และบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทแก่ลกู ค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม ภายใต้หลักการดาเนินงานดังนี ้

3.5

3.4.1

มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3.4.2

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคณ
ุ ภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม

3.4.3

ให้ข ้อ มูล เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการบริก ารที่ ถูก ต้อ ง เพี ย งพอ เพื่ อ ให้ลูก ค้า มี ข ้อ มูล เพี ย งพอในการ
ตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริงทัง้ ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า
อันเป็ นเหตุให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

3.4.4

จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลกู ค้าแจ้งถึงปั ญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้
ป้องกันแก้ไขปั ญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุ งหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการให้บริการดังกล่าวต่อไป

3.4.5

รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเปิ ดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา
บริษัทมีนโยบายปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาซึ่งถือเป็ นหุน้ ส่วนและปั จจัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจที่สาคัญประการ
หนึ่งด้วยความเสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
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3.6

3.5.1

บริษัทประสงค์ท่จี ะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี ้
• มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
• มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ า้ และคูส่ ญ
ั ญา
• จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็ นธรรมแก่ทงั้ 2 ฝ่ าย
• จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้ม่นั ใจว่า มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา
• จ่ายเงินให้คคู่ า้ และคูส่ ญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน

3.5.2

บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่ ังยืนกับคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนใน
เรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คมุ้ ค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน

3.5.3

ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม

3.5.4

ไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซือ้ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผูอ้ ่นื

การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อเจ้าหนี้
บริษัทยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี ้ โดยบริษัทได้ยึดหลัก
ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้

3.7

3.6.1

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

3.6.2

หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้าเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา

การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทมุ่งดาเนินธุรกิจ โดยประสงค์ท่ีจะประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน และเป็ นบริษัทชัน้ นาในธุรกิจ ภายใต้การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบตั ิต่อคูแ่ ข่งทางการค้าดังนี ้

3.8

3.7.1

ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

3.7.2

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อ
ผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท

3.7.3

ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทาลายชื่อเสียงแก่คแู่ ข่งทางการค้า

3.7.4

ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ่นื หรือคูแ่ ข่งทางการค้า

การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อสังคมส่วนรวม
บริษัทให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วม
ก้าวเดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่อง ควบคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี ้
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3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6
3.8.7

3.8.8

มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็ นสาคัญ และปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บงั คับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
มีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตั ิกนั ภายใน
องค์กร
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดาเนินธุรกิจ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่ บริษัท
ตัง้ อยู่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ ทัง้ ที่ดาเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพืน้ ที่ ที่บริษัทเข้าไปดาเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต โดยบุคลากรของบริษัท ห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ
ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ การให้คามั่นสัญญา การเรียกร้อง การร้องขอ การให้
หรือรับสินบน หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริต เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ แก่บคุ คลากรบริษัทเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การ
ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ต้องให้
แน่ใจว่าการให้นนั้ ไม่ขดั ต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีทอ้ งถิ่น

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
แนวปฏิบตั ิ
4.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
และผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึง
สถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษัท
4.2

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีก ารเผยแพร่ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริษัททัง้ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้ อง
กับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศใช้บงั คับ

4.3

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผูถ้ ือ
หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผูถ้ ือหุน้ รายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็ น
ประจา รวมทั้งจะเผยแพร่ข ้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แ ก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่ องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงาน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์
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ของบริษัท นอกจากนี ้ บริษัทยังให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็ นประจา โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุง
ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี โครงสร้างบริษัท
และผูบ้ ริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
4.4

บริษัทให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริง
ของบริษัท โดยอยู่บนพืน้ ฐานของข้อมูลทางบัญชีท่ีถกู ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซ่งึ เป็ นที่
ยอมรับโดยทั่วไป

4.5

บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ท่ีผ่านมา
รวมถึงการเปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงาน
ประจาปี (แบบ 56-1 One Report)

4.6

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผมู้ ีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทา
ผิดทางกฎหมาย การคอร์รปั ชั่น ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การไม่ได้รบั
ความเป็ นธรรมจากการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย หรือการทาผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
ผ่านช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ทัง้ นี ้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รบั การคุม้ ครองและเก็บไว้
เป็ นความลับ โดยบริษัทจะดาเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป
ช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
จดหมายธรรมดา

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
คณะทางานพิจารณารับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 ชัน้ 11 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ whistleblower@ananda.co.th
เว็บไซต์

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

4.7

บริษั ท จัด ท านโยบายและมี แ นวทางในการต่อ ต้า นคอร์รัป ชั่ นสนับ สนุน และส่ ง เสริม ให้บุค ลากรของบริษั ท ให้
ความสาคัญมีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ จัดให้
มีขนั้ ตอนการดาเนินงานต่างๆ อย่างเป็ นระบบ เพื่อป้องกันการทุจริ ต การกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุก
รูปแบบ

4.8

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยไม่สนับสนุนการดาเนินการที่มี
ลักษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญา ทัง้ นี ้
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หากบริษัทพบการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา บริษัทจะดาเนินการอย่างรวดเร็วตามขัน้ ตอนต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อ
ยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถกู กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แนวปฏิบตั ิ
5.1

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มีองค์ประกอบดังนี ้
1. จานวนกรรมการทัง้ หมดมีอย่างน้อย 5 คน และเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด และต้องมีไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ กรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย
2. กรรมการแต่ละคน ต้องดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน
5 บริ ษั ท ไม่ นั บ รวมบริ ษั ท ย่ อ ย หากจะมี ก ารไปด ารงต าแหน่ ง กรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารในบริ ษั ท
จดทะเบียนใด จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการรับการดารงตาแหน่งดังกล่าว
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
3. กรรมการผูจ้ ดั การ ต้องไม่ไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด เว้นแต่
บริษัทดังกล่าวเป็ นบริษัทย่อย บริษัทร่วม
4. คณะกรรมการบริษัทแต่ง ตั้ง กรรมการอิส ระ 1 คน ผู้ท่ี มีความรู ค้ วามสามารถ มี ประสบการณ์แ ละ
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในฐานะผู้ นาของ
คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และรับผิดต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็ นไปตามแนวทางและนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ เลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎระเบียบให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อพึงปฏิบตั ิท่ดี ี ตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษั ท ได้ก าหนดคุณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระให้เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ขั้น ต่ า ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
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2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้ น
รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั
การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารญญาณอย่างอิสระของ
กรรมการอิ ส ระรายนั้น รวมทั้ง ไม่ เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย หรือ ผู้ มี อ านาจควบคุม ของผู้ท่ี มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
แต่ ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี ้ดัง กล่ า ว ให้นั บ รวมภาระหนี ้ท่ี เ กิ ด ขึ น้ ในระหว่ า งหนึ่ ง ปี ก่ อ นวัน ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
2) วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตราจานวนหนึ่งในสาม ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสุดกับอัตราหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังการแปรสภาพนัน้ ให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นอกจากนี ้ เพื่อความโปร่งใส่และเป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล และเพื่อให้กรรมการอิสระใช้ดลุ ยพินิจอย่าง
เป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ หรือคัดค้านในกรณีท่มี ีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ หรือผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึง
กาหนดหลักการจากัดจานวนปี ในวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วเห็นว่า การดารงตาแหน่ง
ของกรรมการอิสระในวาระต่อไป มีความจาเป็ น เหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคาสั่งให้ออก
5.2

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ กรรมการจานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อทาหน้าที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจาเป็ น โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระ
การด ารงต าแหน่ ง ตามวาระการด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท และมี ห น้า ที่ ต ามที่ ไ ด้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทมี นโยบายจะแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจานวน 5 คณะ ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งองค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ง หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ การประชุมและรายงาน ตามที่ปรากฎในขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และหรือกฏ
บัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
5.3

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการก ากับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท คณะกรรมการยัง ได้ก าหนดบทบาท หน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัทไว้ดงั นี ้
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติท่ีประชุมผู้
ถือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต
2) พิจารณา กาหนดรายละเอียด และให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและ
ฝ่ ายจัดการจัดทา และมีการทบทวนอย่างน้อยทุกปี
3) กากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการ หรือบุคคล
ใดๆ ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่ดงั กล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
4) ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5) ดาเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย นาระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้
6) จัดให้มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
8)

จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการปรับใช้นโยบาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ น
ธรรม

9)

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติแ ละไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามตามที่ กาหนดในพระราชบัญญัติ บริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดารงตาแหน่ง ในกรณีท่ี
ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้ กรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นาเสนอเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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10) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกาหนดอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
11) พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12) พิ จ ารณาแต่ง ตั้งผู้บ ริหารตามค านิ ย ามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และเลขานุก ารบริษั ท รวมทั้ง พิ จารณาค่า ตอบแทนของผู้บ ริหารดัง กล่ าวตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอ
13) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14) จัดให้มีและติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ด้านการเงินและ
การปฎิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้ผบู้ ริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
15) จัดให้มีนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท โดยตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน
16) ดูแ ลและจัด การแก้ไ ขปั ญ หาความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ท่ี อ าจเกิ ด ขึน้ รวมถึ ง รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และให้
ความสาคัญกับการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสาคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู่ถือหุน้ และผูม้ ีส่วน
ได้เสียโดยรวม
17) ดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์รปั ชั่ น รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝั งให้พนักงานทุกคน
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
18) จัดให้มีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
19) จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต ที่ มีประสิทธิ ภ าพ เพื่ อให้ม่ ันใจว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต รวมทัง้ ปฎิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
20) จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนา
ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
21) ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผูบ้ ริหาร เพื่อ
ส่งเสริมความรู ้ ความสามารถให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี และช่วยยกระดับมาตรฐานการเป็ นกรรมการ รวมทัง้
ก่อให้เกิดแนวปฏิบตั ิท่ดี ีสาหรับกรรมการในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
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5.4

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทกาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี ้

5.5

1)

คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ ต่อปี และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครัง้
จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
และหากมีการลงมติในเรื่องใดๆ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 จานวนกรรมการทัง้ หมด

2)

มี การกาหนดวาระชัด เจนล่ว งหน้า โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บ ริหารควรร่ว มกัน
พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการกาหนดวาระให้
ชัดเจน ทัง้ นี ้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดแู ลให้กรรมการได้รบั เอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็ นเวลาเพียงพออย่างน้อย 7 วัน สาหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออก
เสียงลงคะแนน

3)

คณะกรรมการบริษัทได้รบั ข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทัง้ นี ้
กรรมการบริษัทสามารถติด ต่อเลขานุการบริษัทได้โ ดยตรงอย่างอิ สระ เลขานุการบริษัท มี หน้าที่ใ ห้
คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

4)

ประธานกรรมการมี หน้าที่ จัด สรรเวลาให้อย่ างเพี ยงพอที่ ฝ่ ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อ มูลเพื่ อ การ
อภิปราย และเพียงพอสาหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสาคัญ เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้
กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม

5)

คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น
เพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

6)

คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสทาความ
รูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

7)

ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและ
ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

8)

การประชุมทุกครัง้ ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ ่เี กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้ ชุด การประเมินกรรมการเป็ นรายบุคคล และ
การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานและหา
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานต่อไป
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5.6

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการกาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณา เสนอแนวทางในการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยกาหนดเป็ นนโยบาย
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี ้

5.7

1)

ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

2)

ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

3)

ประโยชน์ท่คี าดว่าบริษัทจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน

4)

ค่าตอบแทนที่กาหนดขึน้ นัน้ จะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจาเป็ นและ
สถานการณ์ของบริษัทมาเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารได้

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรูแ้ ก่กรรมการ
ผูเ้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร เป็ นต้น
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตัง้ กรรมการ
ใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัด
ให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัท กาหนดแผนสืบทอดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งบริหารระดับสูง อันได้แก่ ตาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ทกุ สายงานและกรรมการผูจ้ ดั การ ด้วยการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรที่มี
ศักยภาพสูง ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีมีความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ คือ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานที่ดี
เลิศสูงกว่าความคาดหวังขององค์กร มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้ มีความ
เหมาะสมด้านวัยวุฒิท่ีพ ร้อมที่จะดารงต าแหน่ งบริหารระดับ สูง จานวนไม่น้อยกว่า 3 คนไว้สาหรับรองรับ
ตาแหน่งบริหารระดับสูงหนึ่งตาแหน่ง หรือ เตรียมคุณสมบัติเพื่อสรรหาจากภายนอกถ้าจาเป็ น โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูค้ ดั เลือกผูท้ ่ีมีความเหมาะสมและมีความพร้อมเพียงคนเดียว ให้เป็ นผู้
สืบทอดตาแหน่งบริหารระดับสูงทันทีท่ีมีตาแหน่งว่าง และนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งาน
ในความรับผิดชอบของตาแหน่งดังกล่าวมีความต่อเนื่อง และสามารถนาพาบริษัทไปสูค่ วามเติบโตอย่างยั่งยืนได้

5.8

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตที่อาจเกิดขึน้ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกาหนดลาดับ
ขัน้ ของอานาจอนุมตั ิ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กาหนด
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ระเบียบการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ ทาหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอ
ของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
5.9

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่ อสาธารณชน บริษัทได้
กาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลของบริษัท ดังนี ้
1) ให้ความรูแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ น
ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า มีหน้าที่ท่ีตอ้ งจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
มาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
2) บริษัทกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือ
การเงิ น ที่ เ ป็ น ระดับ ผู้จัด การฝ่ ายขึน้ ไปหรือ เที ย บเท่ า จัดท าและน าส่ งรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อ
หลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ ยังไม่บ รรลุนิ ติภ าวะ ต่อ สานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์นนั้
3) บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็ นระดับผูจ้ ัดการฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ ฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่า
บริษัทจะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารง
ตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า งดการซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
บริษัทกาหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่ มตัง้ แต่
การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนัน้

5.10

รายงานประจาปี
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี การจัดทารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองโดยทั่วไป
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โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา
รวมทัง้ กาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี ้ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็ นต้นไป

(ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
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ภาคผนวก
คานิยาม
บริษัท

หมายถึง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

บุคลากรของบริษัท

หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท

พนักงานของบริษัท

หมายถึง พนักงานประจา พนักงานทดลองงาน ผูท้ าสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัท
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

กรรมการของบริษัท

หมายถึง กรรมการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ผู้บริหาร

หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่แต่
ละสายงาน และรวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การแต่ละสายงาน ของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย

หมายถึ ง ผู้ถื อ หุ้น ลู ก ค้า คู่ ค ้า คู่ แ ข่ ง ทางการค้า เจ้า หนี ้ พนั ก งาน สัง คม ชุ ม ชน
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิต หรือญาติสนิท

หมายถึง บิดา มารดา พี่ น้อง คูส่ มรส คูส่ มรสของบุตร

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าโดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งอาจขัดขวางหรือ
เป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สงุ สุดของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
และ/หรือ บริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า
รายการทีเ่ กี่ยวโยง

หมายถึง รายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการทาธุรกรรม
ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมค้า กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ของขวัญ

หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่นื ใด ที่ให้แก่กนั เพื่ออธั ยาศัยไมตรี หรือให้
เป็ นรางวัล หรือให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็ นสินนา้ ใจ

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง
- ค่าตอบแทนวิทยากร หรือผูบ้ รรยาย หรือ ที่ปรึกษาในนามบริษัท
- การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมิใช่สิทธิท่ีจัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไปในการได้รบั การลดราคา
ทรัพย์สิน
- การให้สิทธิพิเศษในการได้รบั การบริการ หรือความบันเทิง
- การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งใดใน
ลักษณะเดียวกัน
- บัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ภายหลัง
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ปกติประเพณีนิยม

หมายถึง เทศกาลหรือวันสาคัญ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึง
โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความ
เสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบตั ิกนั ในสังคมด้วย

การคอร์รัปชั่น

หมายถึ ง การกระท าใดๆ ไม่ ว่า จะเป็ นการน าเสนอ (Offering) การให้ค ามั่นสัญญา
(Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับ (Giving or
Accepting) ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทา
ธุรกิจกับบริษัทไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิ หรือละ
เว้นการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ ยกเว้นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น หรือ
จารีตทางการค้าให้กระทาได้
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ใบลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ

ข้าพเจ้าได้รบั นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีแล้ว ข้าพเจ้าจะศึกษาและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตาม รวมทัง้ จะยึดถือนโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ .............................................................
(.....................................................................)
หมายเลขพนักงาน .............................................
วัน ........... / เดือน........................... / ปี ...............
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