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1. ค านิยาม 
    “บรษิัท”   หมำยควำมวำ่  บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 

“คณะกรรมกำร”   หมำยควำมวำ่  คณะกรรมกำรบรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
   “กรรมกำร”   หมำยควำมวำ่  กรรมกำร บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
“คณะกรรมกำรสรรหำและ หมำยควำมวำ่  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บรษิัท 
  พิจำรณำคำ่ตอบแทน”  อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน)  
“กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ หมำยควำมวำ่  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน บรษิัท อนนัดำ 
 ค่ำตอบแทน”   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน)  

   “ฝ่ำยจดักำร”    หมำยควำมวำ่  ผูบ้รหิำรที่ด  ำรงต ำแหน่งในระดบัประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำน 
หรือเทียบเท่ำ 

  “ผูถื้อหุน้รำยใหญ่”  หมำยควำมวำ่ ผูถื้อหุน้ทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้มในนิติบคุคลใดเกินกวำ่รอ้ยละ 
10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของนติิบคุคลนัน้ โดยนบั
รวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย  

  “ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง”    หมำยควำมวำ่  ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรของบรษิัท คือ บคุคล
หรือนิติบคุคล ตำมมำตรำ 258 (1) - (7) ของ พรบ.หลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ 
1. คู่สมรส 
2. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 
3. หำ้งหุน้ส่วนสำมญัที่บคุคลดงักลำ่ว รวมถึง (1) หรือ (2) 

เป็นหุน้ส่วน 
4. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัที่บคุคลดงักล่ำว รวมถงึ (1) หรือ (2) เป็น

หุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผิด หรือจ ำกดัควำมรบัผิดรวมกนั
เกินกว่ำ 30% 

5. บรษิัทจ ำกดั หรือบรษิัทมหำชนจ ำกดัที่บคุคลดงักล่ำว 
รวมถงึ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่ำ 
30 

6. บรษิัทจ ำกดั หรือบรษิัทมหำชนที่บคุคลดงักล่ำว รวมถงึ 
รวมถงึ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนั
เกินกว่ำ 30% 

7. นิติบคุคลตำมมำตรำ 246 และ 247 (ตำมพรบ.หลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย)์ ท่ีมีอ  ำนำจจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทน
ของนิติบคุคล 

“ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั/ หมำยควำมว่ำ  บคุคลที่มีอ  ำนำจควบคมุกิจกำร โดยเขำ้ข่ำยขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อ  
ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ”  ไปนี ้ 
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1.   ถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบคุคลหน่ึงเกินกวำ่รอ้ยละ 50 
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ 

2. ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของนิติ
บุคคลหนึ่งไม่ว่ำโดยตรงหรือออ้ม หรือไม่ว่ำเพรำะเหตุอื่น
ใด 

3. ควบคมุกำรแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรตัง้แต่กึ่งหน่ึงของ
กรรมกำรทัง้หมดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

“ผูบ้รหิำรระดบัสงู”    หมำยควำมวำ่  ผูบ้รหิำรที่ด  ำรงต ำแหน่งในระดบัประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำน 
หรือเทียบเท่ำ 

 
2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหนำ้ที่พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ ์คัดเลือก และเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมเพื่อเขำ้รบักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำร
ชุดย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รวมถึงก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด เพื่อน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบรษิัท หรือผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 
3. องคป์ระกอบ  

3.1 คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ย
กรรมกำรจ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 3 คน  

3.2 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะต้องมีกรรมกำรที่ เป็นอิสระอย่ำงน้อยจ ำนวน  
1 ใน 2 ของจ ำนวนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

3.3 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ  
 

4. คุณสมบัติ 
 
4.1 กรรมการ 

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

2) มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ควำมหลำกหลำยของทกัษะ และประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนท่ี
เป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบรษิัท และสำมำรถอทุิศเวลำไดอ้ย่ำงเต็มที่  

3) มีภำวะผูน้  ำและสำมำรถดแูลกำรบรหิำรงำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
4) ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง  

4.2  กรรมการอิสระ นอกเหนือจำกคุณสมบัติตำมขอ้ 4.1 ขำ้งตน้ กรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด ดงันี ้ 
1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ดว้ย 
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2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือน
ประจ ำ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้
ถือหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้
ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผู้
มีอ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุมของ
บรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึง
พฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สัญญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง 
ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัท หรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะ
ต ่ำกว่ำ ทัง้นีก้ำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม 
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผู้มีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้รกิำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรือท่ีปรกึษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วน
ของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ี
ปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท
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อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัท หรือบรษิัท
ย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

หมายเหต ุ     ความหมายของค าว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ให้อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ 17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลกัทรพัย ์

 
5. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

5.1  กำรแต่งตัง้ 
1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
2) ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอำจไดร้บักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท 

หรือ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคดัเลือกสมำชิกหนึ่งคนใหด้  ำรงต ำแหน่งประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนโดยที่ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
จะตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

5.2  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตำมวำระกำร

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท  
2) กรณีที่สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพน้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกก็

ได ้ 
3) กรณีที่สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่มีคุณสมบตัิครบถว้น
เป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมี
จ ำนวนครบถว้นตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้ 

5.3    กำรพน้จำกต ำแหน่ง  
1) กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1.1) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
1.2) พน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำรบรษิัท หรือคณะกรรมกำรบรษิัทมีมติ 
1.3) ตำย 
1.4) ลำออก 
1.5) ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดั 

2) กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อประธำน
กรรมกำรบริษัท และใหส่้งส ำเนำไปยังประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนดว้ย และกำร
ลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัใบลำออก เวน้แต่กรณีที่มีกำรระบวุนัท่ีไวใ้นใบลำออก ใหม้ีผลตำมที่ได้
ระบไุว ้
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6. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

6.1 พิจำรณำโครงสรำ้ง ขนำด และ องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อย ใหม้ีควำม
เหมำะสมกบักลยทุธข์องบรษิัทและสถำนกำรณท์ี่เปล่ียนแปลงไป 

6.2 พิจำรณำเห็นชอบนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำ คดัเลือก และเสนอชื่อบคุคล ที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม 
รวมทั้งก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ส ำหรับผู้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรใน
คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer) เพื่ อน ำ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ  

6.3 พิจำรณำงบประมำณประจ ำปีของบริษัท ในส่วนที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์ ในเรื่องกำรขึน้เงินเดือน กำร
จ่ำยเงินโบนสัประจ ำปี และค่ำตอบแทนระยะยำว (Long Term Incentive) ใหก้ับผูบ้ริหำรและพนกังำนของ
บรษิัท  

6.4   พิจำรณำเห็นชอบกำรประเมินผลงำนและปรบัค่ำตอบแทนประจ ำปี และค่ำตอบแทนระยะยำว (Long Term   
Incentive) ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer) เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ  

6.5 รบัทรำบกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของประธำนเจำ้หนำ้ที่ประจ ำสำยงำน และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน  
6.6 จัดท ำแผนกำรพฒันำประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพรอ้ม

บุคคลที่มีศกัยภำพใหส้ำมำรถสืบทอดต ำแหน่งงำนในกรณีที่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสงู
เกษียณ ลำออก หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้

6.7 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถขอรับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตาม  
ความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัท โดยไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

 
7. การประชุม 

7.1 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุอย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครัง้ โดยที่สำมำรถ
เรียกประชมุเพิ่มเติมกว่ำนีไ้ด ้ในกรณีที่เห็นว่ำสมควร  

7.2 กำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนใหป้ระธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทุกคนล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณี
จ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษำสิทธิประโยชนข์องบริษัท จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดวนัประชุมให้
เรว็กว่ำนัน้ก็ได ้ 

7.3 กำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึง
ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทั้งหมด  จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งนี ้ประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะท ำหนำ้ที่ประธำนในกำรประชุม หำกในกำรประชุมครำวใด
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได ้ให้
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่มำประชมุเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

7.4 กำรออกเสียงลงคะแนนของที่ประชมุคณะสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนใหถื้อเสียงขำ้งมำก โดยกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงไดห้น่ึงเสียง และถำ้คะแนนเสียงเท่ำกันใหป้ระธำน
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ในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มมำกขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้ำด ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในวำระใดไม่มสิีทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้  

7.5 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและใหเ้ลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุม 
และจดัเก็บเอกสำรกำรประชมุ 

 
8 การรายงาน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบ
อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และรำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบโดยแสดงไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปี โดยมีรำยละเอียดอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้
1) จ ำนวนครัง้ในกำรประชมุ 
2) จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเขำ้รว่มประชมุแยกเป็นรำยบคุคล 
3) ผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎบตัร 

 
9.   การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

9.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 
รูปแบบ ดงันี ้

 1)  แบบประเมินกรรมการทัง้คณะ 
 2)  แบบประเมินรายบคุคล (ประเมินตนเอง) 

9.2 ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัท าแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และ
รายงานผลการประเมินใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรบัทราบ รวมทั้งใหเ้ปิดเผยผลการ
ประเมินดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี  

 
10.  การทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะทบทวนกฎบตัรเป็นประจ ำทกุปี  
 

   ประกำศ ณ วนัท่ี 29 ธันวำคม 2564 

         ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณ ี

                         (ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี) 
                                                                                        ประธำนกรรมกำร 

           บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 


