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1. คานิยาม
“บริษัท”
“คณะกรรมกำร”
“กรรมกำร”
“คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน”
“กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน”
“ฝ่ ำยจัดกำร”

หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ

บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรบริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท
อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยควำมว่ำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท อนันดำ
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยควำมว่ำ ผูบ้ ริหำรที่ดำรงตำแหน่งในระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำน
หรือเทียบเท่ำ
“ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่”
หมำยควำมว่ำ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อมในนิติบคุ คลใดเกินกว่ำร้อยละ
10 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบคุ คลนัน้ โดยนับ
รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย
“ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง”
หมำยควำมว่ำ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษัท คือ บุคคล
หรือนิติบคุ คล ตำมมำตรำ 258 (1) - (7) ของ พรบ.หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่
1. คู่สมรส
2. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
3. ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรือ (2)
เป็ นหุน้ ส่วน
4. ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ น
หุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิด หรือจำกัดควำมรับผิดรวมกัน
เกินกว่ำ 30%
5. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัดที่บคุ คลดังกล่ำว
รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่ำ
30
6. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง
รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้ รวมกัน
เกินกว่ำ 30%
7. นิติบคุ คลตำมมำตรำ 246 และ 247 (ตำมพรบ.หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์) ที่มีอำนำจจัดกำรในฐำนะเป็ นผูแ้ ทน
ของนิติบคุ คล
“ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั /
หมำยควำมว่ำ
บุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำร โดยเข้ำข่ำยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อ
ผูม้ ีอำนำจควบคุม”
ไปนี ้
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“ผูบ้ ริหำรระดับสูง”

1. ถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบคุ คลหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 50
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลนัน้
2. ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของนิติ
บุคคลหนึ่งไม่ว่ำโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่ำเพรำะเหตุอื่น
ใด
3. ควบคุมกำรแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำรตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของ
กรรมกำรทัง้ หมดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
หมำยควำมว่ำ ผูบ้ ริหำรที่ดำรงตำแหน่งในระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำน
หรือเทียบเท่ำ

2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทำหน้ำที่พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์ คัดเลือก และเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำร
ชุ ด ย่ อ ย และประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ ห ำร รวมถึ ง ก ำหนดค่ ำ ตอบแทนและผลประโยชน์อื่ น ใด เพื่ อ น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิตำมที่กฎหมำยกำหนด
3. องค์ประกอบ
3.1 คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูพ้ ิจำรณำแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรจำนวนไม่ต่ำกว่ำ 3 คน
3.2 คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน จะต้อ งมี ก รรมกำรที่ เ ป็ น อิ ส ระอย่ ำ งน้อ ยจ ำนวน
1 ใน 2 ของจำนวนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3.3 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
4. คุณสมบัติ
4.1 กรรมการ
1) มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้ำ มตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยบริ ษั ท มหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ ำ ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ควำมหลำกหลำยของทักษะ และประสบกำรณ์ในกำรทำงำนที่
เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสำมำรถอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่
3) มีภำวะผูน้ ำและสำมำรถดูแลกำรบริหำรงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
4) ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง
4.2 กรรมการอิสระ นอกเหนือจำกคุณสมบัติตำมข้อ 4.1 ข้ำงต้น กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด ดังนี ้
1) ถื อหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
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2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือน
ประจำ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้
ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผู้
มีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผู้ มีอำนำจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ่มี ีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้
จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี

5)

6)

7)
8)

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กยู้ ืม คำ้ ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญำมีภำระหนีท้ ่ีตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะ
ต่ำกว่ำ ทัง้ นีก้ ำรคำนวณภำระหนีด้ งั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้ งั กล่ำว ให้นบั รวมภำระหนีท้ ่เี กิดขึน้ ในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผู้ มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มี นัยในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
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อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
หมายเหตุ

5.

ความหมายของค าว่ า บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัท ร่ว ม ให้อ้า งอิงตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์

การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
5.1 กำรแต่งตัง้
1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท
2) ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอำจได้รบั กำรแต่งตัง้ โดยคณะกรรมกำรบริษัท
หรือ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคัดเลือกสมำชิกหนึ่งคนให้ดำรงตำแหน่งประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนโดยที่ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
จะต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
5.2 วำระกำรดำรงตำแหน่ง
1) กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และให้เป็ นไปตำมวำระกำร
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
2) กรณีท่สี รรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพ้นตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั แต่งตัง้ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกก็
ได้
3) กรณี ท่ี ส รรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนว่ ำ งลงเพรำะเหตุ อื่ น นอกจำกถึ ง ครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็ นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมี
จำนวนครบถ้วนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี ้
5.3 กำรพ้นจำกตำแหน่ง
1) กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1.1) ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง
1.2) พ้นสภำพจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติ
1.3) ตำย
1.4) ลำออก
1.5) ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
2) กรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ ำตอบแทนคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ ง ให้ย่ื นใบลำออกต่อประธำน
กรรมกำรบริษัท และให้ส่งสำเนำไปยังประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนด้วย และกำร
ลำออกมีผลนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั ใบลำออก เว้นแต่กรณีท่มี ีกำรระบุวนั ที่ไว้ในใบลำออก ให้มีผลตำมที่ได้
ระบุไว้
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6.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.1 พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ให้มีควำม
เหมำะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถำนกำรณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
6.2 พิจำรณำเห็นชอบนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคล ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม
รวมทั้งกำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่ นใด สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรใน
คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย และประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำร (Chief Executive Officer) เพื่ อ น ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
6.3 พิจำรณำงบประมำณประจำปี ของบริษัท ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับหลักเกณฑ์ ในเรื่องกำรขึน้ เงินเดือน กำร
จ่ำยเงินโบนัสประจำปี และค่ำตอบแทนระยะยำว (Long Term Incentive) ให้กับผูบ้ ริหำรและพนักงำนของ
บริษัท
6.4 พิจำรณำเห็นชอบกำรประเมินผลงำนและปรับค่ำตอบแทนประจำปี และค่ำตอบแทนระยะยำว (Long Term
Incentive) ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
6.5 รับทรำบกำรประเมินผลงำนประจำปี ของประธำนเจ้ำหน้ำที่ประจำสำยงำน และกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำน
6.6 จัดทำแผนกำรพัฒนำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อม
บุคคลที่มีศกั ยภำพให้สำมำรถสืบทอดตำแหน่งงำนในกรณีท่ีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผูบ้ ริหำรระดับสูง
เกษียณ ลำออก หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
6.7 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนสามารถขอรับ ค าปรึก ษาจากผู้เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระตาม
ความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท

7. การประชุม
7.1 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครัง้ โดยที่สำมำรถ
เรียกประชุมเพิ่มเติมกว่ำนีไ้ ด้ ในกรณีท่เี ห็นว่ำสมควร
7.2 กำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนให้ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ ำ ตอบแทนหรื อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทนส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยัง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทุกคนล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จำเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้
เร็วกว่ำนัน้ ก็ได้
7.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็ น องค์ประชุม ทั้งนี ้ ประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะทำหน้ำที่ประธำนในกำรประชุม หำกในกำรประชุมครำวใด
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
7.4 กำรออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมคณะสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนให้ถือเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง และถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำน
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ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมำกขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด ทัง้ นี ้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้
7.5 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผูจ้ ดั ทำรำยงำนกำรประชุม
และจัดเก็บเอกสำรกำรประชุม
8 การรายงาน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในรอบปี ท่ผี ่ำนมำให้ผถู้ ือหุน้ รับทรำบโดยแสดงไว้ในรำยงำน
ประจำปี โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี ้
1) จำนวนครัง้ ในกำรประชุม
2) จำนวนครัง้ ที่กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเข้ำร่วมประชุมแยกเป็ นรำยบุคคล
3) ผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในกฎบัตร
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
9.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็ นประจาทุกปี โดยแบ่งเป็ น 2
รูปแบบ ดังนี ้
1) แบบประเมินกรรมการทัง้ คณะ
2) แบบประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
9.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูจ้ ดั ทาแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และ
รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับทราบ รวมทั้งให้เปิ ดเผยผลการ
ประเมินดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
10.

การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะทบทวนกฎบัตรเป็ นประจำทุกปี
ประกำศ ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2564
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
(ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธำนกรรมกำร
บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
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