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เอกสารแนบ 3 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหากรรมการ 
 

การสรรหากรรมการนัน้ บรษิัทใหค้วามส าคญักบับคุคลที่มีความรูค้วามสามารถประสบการณ ์มีประวตัิการท างานท่ีดี และ
มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล  รวมทัง้มีคณุธรรมจรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาให้ไดอ้ย่าง
เพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบริษัท  นอกจากนี ้ยงัได้ค  านึงถึงคณุสมบตัิที่เหมาะสม และสอดคลอ้ง
กับองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัทอีกดว้ย มีกระบวนการท่ีโปรง่ใส สรา้งความ
มั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท าหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้บุคคลที่ไดร้บัการเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการจะตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรบัฟังขอ้เสนอของผูถื้อหุน้รายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควร
ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ได ้ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด ทัง้นีบ้ริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564
ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  ผลปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็น
กรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ทั้งนี ้บริษัทไดก้ าหนดนิยามของกรรมการอิสระเขม้กว่าขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้

1.  ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.75* ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท  

3.   ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อเป็น
ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น 
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รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรพัย์รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน  
ดว้ยการรบัหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน  
ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
วิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึง
ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท สงักัดอยู่ เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
 
หมายเหต ุ * บริษัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ซึ่งก าหนดไวใ้หถื้อ

 หุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 
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ประวัติบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

1. ชื่อ-นามสกุล : นายนพพร เทพสิทธา 

 

อาย ุ : 68 ปี 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

  กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

: 12 พฤษภาคม 2554  
(ด ารงต าแหน่งถงึเดือนธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 10 ปี 7 เดือน) 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ 
 

: 12 พฤษภาคม 2554  
(ด ารงต าแหน่งถงึเดือนธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 10 ปี 7 เดือน ทัง้นี ้จ านวนปี 
เมื่อรวมกบัวาระท่ีจะไดร้บัเลือกตัง้ในครัง้นีค้ือ 13 ปี 11 เดือน) 

การศึกษา  ปรญิญาศิลปศาสตรด์ษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาการจดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทาน 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  
ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ      Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 21/2020)   
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
Strategic Board Master Class (SVM 9/2020)  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020)  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
IT governance and Cyber Resilience Program (ITG15/2020) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
Director Certification Program รุน่ท่ี 62/2005 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 
Directors Accrediation Program รุน่ท่ี 43/2005 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 
Finance for Non-Finance Directors Program  รุน่ท่ี 21/2005 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
Audit Committee Program รุน่ที่ 14/2006 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : จ านวน 2 แห่ง 

ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั    

ประธานกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน และ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิัท มีนาทรานสปอรต์  จ ากดั (มหาชน)  
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การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ / กิจการอื่น : จ านวน 1 แหง่ 

ปัจจบุนั ที่ปรกึษา    สภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย 

  ประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปัจจบุนั 
 
 

ประธานกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน และ 
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท ยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)  
 
 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :  • คณะกรรมการบรษิัท 12/12 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00)  
• คณะกรรมการตรวจสอบ 27/27 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00)  
• คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 21/21 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00)  
• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพยข์องบริษทั              -ไม่มี- 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564:                                       

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา :   -ไม่มี- 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท และไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญดา้นการบริหารจัดการ วิศวกรรมและการบริหารความเส่ียง ซึ่งไดผ่้านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ 

คณุสมบัตกิารเป็นกรรมการอสิระเกิน 9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแลว้ เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็น
ประโยชนต์่อบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งมีกรรมการอิสระที่มีความรูด้า้นวิศวกรรม และการบริหารการขนส่ง  
สามารถท าหนา้ที่ในการใหค้วามเห็นเพื่อพฒันาโครงการต่างๆ ของบริษัท อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท ซึ่งไดผ่้านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ 

คณุสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ 

คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ ว่าเป็นบุคคลที่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เก่ียวข้อง โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแลว้ 

ลักษณะความสัมพนัธข์องผู้ไดรั้บการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้



 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 12  

 

 
 

 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บั

เงินเดือนประจ า 
 ✓  

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)  ✓  
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินคา้/บรกิาร/การเช่า/ใหเ้ชา่

อสงัหารมิทรพัย/์การรบั/ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เป็นตน้) ซึง่เป็นผลใหบ้รษิัท
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป โดยนบัรวม
ภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกจิ 

 ✓  

4. เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิในลกัษณะ
ที่กล่าวไวใ้นขอ้ 3. ขา้งตน้ 

 ✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 13  

 

2. ชื่อ-นามสกุล : นายชานนท ์เรืองกฤตยา 

 

อาย ุ : 48 ปี 
ประเภทกรรมการ : กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

ต าแหน่ง 
 
 

 

: ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

: 12 พฤษภาคม 2554  
 (ด ารงต าแหน่งถงึเดือนธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 10 ปี 7 เดือน) 

การศึกษา  ปรญิญาโท การเงินและการบญัชีระหว่างประเทศ 
London School of Economics, U.K. 
ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์
University of California at Berkeley, U.S. A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ      Director Accreditation Program รุน่ที่ 23/2004 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง  
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ / กิจการอื่น : จ านวน 10 แห่ง 
ปัจจบุนั      กรรมการ บรษิัท เออรบ์นัเทค เวนเจอรส์ จ ากดั 

ปัจจบุนั    กรรมการ บรษิัท ซี ออฟ ทรี รีสอรท์ จ ากดั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิัท นามิสเต ฮิลล ์รีสอรท์ แอนด ์สปา จ ากดั 
บรษิัท นิว บลมูนู วิลล่า จ ากดั 
บรษิัท เอสซีบี เท็นเอกซ ์จ ากดั  
บรษิัท เอดีซ-ีเจวี 20 จ ากดั  
บรษิัท เอดีซ-ีเจวี 21 จ ากดั 
บรษิัท เอดีซ-ีเจวี 14 จ ากดั 
บรษิัท ดีเซมเบอร ์ซนั จ ากดั 
บรษิัท คลอเส็ท ดีไซน ์จ ากดั 

ประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลงั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั  
ปัจจบุนั   

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท บรษิัท ดีเซมเบอร ์ซนั จ ากดั 
บรษิัท คลอเส็ท ดีไซน ์จ ากดั 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :  • คณะกรรมการบรษิัท 12/12 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00)  

• คณะกรรมการบรหิาร 38/38 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ  

100.00) 
• คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  1/1 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00)  



 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 14  

 

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพยข์องบริษทั 343,770,259 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 41.257             
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2564:         
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา :           -ไม่มี- 
 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท และไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญดา้นบัญชี การเงิน ภาษีอากร การบริหารจัดการ และการบริหารความเส่ียง ซึ่งไดผ่้านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 15  

 

3. ชื่อ-นามสกุล  : นายธัญลักษณ ์นันทธ์นาวรสริิ 

 

อาย ุ  : 57 ปี 
ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
ต าแหน่ง 
 

 

 : กรรมการบรหิารความเส่ียง 
กรรมการบรหิาร 
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการ 

 : 12 พฤษภาคม 2554  
(ด ารงต าแหน่งถงึเดือนธันวาคม 2564 เป็นระยะ เวลา 10 ปี 7 เดอืน) 

การศึกษา  : ปรญิญาโท  การจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปรญิญาตรี การเงิน มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director Accreditation Program รุน่ท่ี 85/2010  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ / กิจการอื่น : จ านวน 14 แห่ง 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั  
ปัจจบุนั   

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชดิลม จ ากดั 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั  
ปัจจบุนั  
ปัจจบุนั  
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรุี จ ากดั 
บรษิัท เดวกิา ฮิลล ์จ ากดั 
บรษิัท บลิส โพธ์ิ ทรี เอสเตท จ ากดั 
บรษิัท เอดีซ-ีเจวี 14 จ ากดั 
บรษิัท เอดีซ-ีเจวี 29 จ ากดั 
บรษิัท เอดีซ-ีเจวี 30 จ ากดั 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 
บรษิัท เฮลิกซ ์จ ากดั 
 

ประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :     • คณะกรรมการบรษิัท 9/12 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 75.00)  
 • คณะกรรมการบรหิาร 35/38 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 92.10)  
 • คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 17/21 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 80.95) 



 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 16  

 

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพยข์องบริษทั  4,658,800 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ  0.112     
ณ. วนัที ่31 ธนัวาคม 2564:              
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา :   -ไม่มี- 
 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบรษิัท และไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญดา้นธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์การบริหารจัดการ การตลาด และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งไดผ่้านการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ 
 


