บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทให้ความสาคัญกับบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถประสบการณ์ มีประวัติการทางานที่ดี และ
มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล รวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติท่ดี ีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี ้ ยังได้คานึงถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และสอดคล้อง
กับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย มีก ระบวนการที่โปร่งใส สร้างความ
มั่นใจให้แก่ผถู้ ือหุน้
ในการเลือกตัง้ กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทาหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่ จะเข้าดารงต าแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มี คุณ สมบัติ เหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี ้ บุคคลที่ได้รบั การเลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรับฟั งข้อเสนอของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควร
ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกาหนด ทัง้ นีบ้ ริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ทั้งนี ้ บริษัทได้กาหนดนิยามของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75* ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณี ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่ มีความสัมพันธ์ท างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบีย นในลักษณะที่ เป็ นบิด า มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุต ร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ น
ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษั ท ในลักษณะที่อาจเป็ น การขัด ขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น
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รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่ าอสังหาริม ทรัพ ย์รายการเกี่ ย วกับ สินทรัพย์หรือบริก าร หรือการให้ห รือรับ ความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ตี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของ
บริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตาม
วิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่เี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่ง
ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ว ม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รบั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
หมายเหตุ

* บริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์เข้มงวดกว่าข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ซึ่งกาหนดไว้ให้ถือ
หุน้ ไม่เกินร้อยละ 1
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ประวัติบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
1. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ง

นายนพพร
:
เทพสิทธา
68 ปี :
: สระ
กรรมการอิ
:
ประธานกรรมการบริ
หารความเสีย่ ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการ
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:
12 พฤษภาคม
2554
(ดารงตาแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็ นระยะเวลา 10 ปี 7 เดือน)
:
12 พฤษภาคม
2554
(ดารงตาแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็ นระยะเวลา 10 ปี 7 เดือน ทัง้ นี ้ จานวนปี
เมื่อรวมกับวาระที่จะได้รบั เลือกตัง้ ในครัง้ นีค้ ือ 13 ปี 11 เดือน)
ปริญญาศิลปศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 21/2020)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Strategic Board Master Class (SVM 9/2020)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
IT governance and Cyber Resilience Program (ITG15/2020)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program รุน่ ที่ 62/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
Directors Accrediation Program รุน่ ที่ 43/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
Finance for Non-Finance Directors Program รุน่ ที่ 21/2005 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program รุน่ ที่ 14/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรมการบริษัทไทย

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จานวน 2 แห่ง
ปั จจุบนั

ปั จจุบนั

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
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การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ / กิจการอื่น : จานวน 1 แห่ง
ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

สภาผูส้ ่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ปั จจุบนั

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :

บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน)

• คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100.00)
• คณะกรรมการตรวจสอบ 27/27 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100.00)
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 21/21 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100.00)
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100.00)
• คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:

-ไม่มี-

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา :

-ไม่มี-

คุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็ นบุคคลที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ วิศวกรรมและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
คุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็ นบุค คลที่ มีคุณ สมบัติเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจาเป็ นต้องมีกรรมการอิสระที่มีความรูด้ า้ นวิศวกรรม และการบริหารการขนส่ง
สามารถทาหน้าที่ในการให้ความเห็นเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัท อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว ว่าเป็ นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
และเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ี เกี่ ย วข้อ ง โดยผ่ านการพิ จารณากลั่น กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนแล้ว
ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ทัง้ ในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี ้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั
เงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ /ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็ นต้น) ซึง่ เป็ นผลให้บริษัท
หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ตี อ้ งระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป โดยนับรวม
ภาระหนีท้ ่เี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
4. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุม ของผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะ
ที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น
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ใช่

ไม่ใช่
✓
✓
✓

✓

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

2. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ประเภทกรรมการ

นายชานนท์
:
เรืองกฤตยา
48 ปี :
: ม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการผู
ตาแหน่ง
:
ประธานกรรมการบริ
หาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
:
12 พฤษภาคม
2554
กรรมการ
(ดารงตาแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็ นระยะเวลา 10 ปี 7 เดือน)
การศึกษา
ปริญญาโท การเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ
London School of Economics, U.K.
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
University of California at Berkeley, U.S. A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Accreditation Program รุน่ ที่ 23/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ / กิจการอื่น : จานวน 10 แห่ง
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เออร์บนั เทค เวนเจอร์ส จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท นามิสเต ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท นิว บลูมนู วิลล่า จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอดีซ-ี เจวี 20 จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอดีซ-ี เจวี 21 จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอดีซ-ี เจวี 14 จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ดีเซมเบอร์ ซัน จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จากัด
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั บริษัท ดีเซมเบอร์ ซัน จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั คลอเส็ท ดีไซน์ จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :

• คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100.00)
• คณะกรรมการบริหาร 38/38 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100.00)
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ
100.00)
• คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100.00)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:

343,770,259 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 41.257

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา :

-ไม่มี-

คุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็ นบุคคลที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน ภาษี อากร การบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

3. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ง

นายธั: ญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
57 ปี:
: ม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการผู
:
กรรมการบริ
หารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:
12 พฤษภาคม
2554
(ดารงตาแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็ นระยะ เวลา 10 ปี 7 เดือน)
:
ปริญญาโท
การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Director Accreditation Program รุน่ ที่ 85/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ / กิจการอื่น : จานวน 14 แห่ง
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคาแหง จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เดวิกา ฮิลล์ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท บลิส โพธิ์ ทรี เอสเตท จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอดีซ-ี เจวี 14 จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอดีซ-ี เจวี 29 จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอดีซ-ี เจวี 30 จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เฮลิกซ์ จากัด
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ปั จจุบนั

กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
• คณะกรรมการบริษัท 9/12 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 75.00)
• คณะกรรมการบริหาร 35/38 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 92.10)
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 17/21 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 80.95)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2564:

4,658,800 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.112

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา :

-ไม่มี-

คุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็ นบุคคลที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการ การตลาด และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
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