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8.1.2 การเข้าร่วิมประชัุมและการจ้่ายค่าตือบัแทนัคณะกรรมการรายบัุคคล
การประชัุมคณะกรรมการบัริษััท
1. ค้ณะกัรรมกัาร แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย ม่กัารกัำาหนดกัาร
ปีระชัุ่ ม ปีระจิำา ปีี ลู่ ว งหน้ า ในเดื อ นพฤศจิิ กั ายนของทีุ่ กั ปีี เพื� อ ให้
กัรรมกัารส์ามารถึจิัดเวลูาแลูะเข้าร่วมปีระชัุ่มได้ โดยจิัดให้ม่กัาร
ปีระชัุ่มอย่างน้อยปีีลูะ 6 ค้รั�ง แลูะอาจิม่กัารปีระชัุ่มอ่กั 1 ค้รั�ง ในหน่�ง
เดือนกั่อนวันปีระชัุ่มส์ามัญผู่ถึ้ อื หุน้ ปีระจิำาปีี รวมที่ัง� อาจิม่ปีระชัุ่มวาระ
พิเศษัเพิม� ตัามค้วามจิำาเปี็น อย่างไรกั็ตัาม เพือ� ให้เกัิดค้วามค้ลู่องตััวตั่อ
กัารดำาเนินธุุรกัิจิ ในแตั่ลูะเดือนจิ่งจิัดให้ม่กัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัาร
บริหาร เพือ� ที่ำาหน้าที่่ตั� ดั ส์ินใจิตัามอำานาจิหน้าที่่ที่� ไ่� ด้รบั มอบหมายแลูะ
แจิ้งให้ค้ณะกัรรมกัารที่ราบ
2. เลูขานุกัารบริษัที่ั ที่ำาหน้าที่�จิ่ ดั ส์่งหนังส์ือเชั่ิญปีระชัุ่มระเบ่ยบ
วาระกัารปีระชัุ่มที่�่ม่รายลูะเอ่ยดแลูะเหตัุผ่ลูค้รบถึ้วน แลูะเอกัส์าร
ปีระกัอบกัารปีระชัุ่มที่่�ม่เนื�อหาจิำาเปี็นแลูะเพ่ยงพอในกัารตััดส์ินใจิ
ให้กัรรมกัารลู่วงหน้าไม่น้อยกัว่า 5 วันที่ำากัาร ยกัเว้นในกัรณ่จิำาเปี็น
เร่งด่วน เพื�อให้กัรรมกัารได้ม่เวลูาเพ่ยงพอในกัารศ่กัษัากั่อนกัาร
ปีระชัุ่ม โดยกัรรมกัารพิจิารณาวาระในอุปีกัรณ์อิเลู็กัที่รอนิกัส์์เพื�อ
เปี็นกัารชั่่วยลูดขั�นตัอนแลูะระยะเวลูาในกัารจิัดส์่งระเบ่ยบวาระกัาร
ปีระชัุ่ม แลูะลูดกัารใชั่้กัระดาษัได้เปี็นจิำานวนมากั ที่ำาให้กัารที่ำางานของ
กัรรมกัารเปี็นไปีอย่างรวดเร็ว แลูะม่ขอ้ มูลูปีระกัอบกัารตััดส์ินใจิอย่าง
ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ นอกัจิากัน่� ตััง� แตั่ปีี 2561 ค้ณะกัรรมกัารยังกัำาหนดให้
จิัดที่ำาวาระเรือ� งที่�ตั่ อ้ งตัิดตัาม โดยเปี็นกัารรายงานค้วามค้ืบหน้า แลูะ
ตัิดตัามกัารดำาเนินกัารตัามข้อส์ังเกัตัุ/ข้อค้ิดเห็นของที่่�ปีระชัุ่ม เพื�อ
เปี็นกัารตัิดตัามดูแลูให้กัารบริหารม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ เปี็นไปีตัามแผ่น
กัลูยุที่ธุ์ โดยจิัดที่ำาเปี็นวาระรายงานในที่่�ปีระชัุ่มค้รั�งถึัดไปี
3. ค้ณะกัรรมกัารกัำาหนดนโยบายเกั่�ยวกัับจิำานวนองค้์ปีระชัุ่ม
ขั�นตั�ำาของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ในกัารปีระชัุ่ม ตั้องม่กัรรมกัารเข้า
ร่วมปีระชัุ่มไม่น้อยกัว่ากั่�งหน่�ง (1/2) ของจิำานวนกัรรมกัารที่ั�งหมดที่่�
ดำารงตัำาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั�น แลูะ ณ ขณะที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่จิะ
พิจิารณาลูงมตัิในที่�่ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ตั้องม่กัรรมกัารอยู่
ไม่น้อยกัว่า 2 ใน 3 ของจิำานวนกัรรมกัารที่ั�งหมดที่่�มาปีระชัุ่ม ที่ั�งน่� ใน
กัรณ่องค้์ปีระชัุ่มไม่เปี็นไปีตัามแนวปีฏิิบัตัิดังกัลู่าว ให้ถึือเปี็นดุลูพินิจิ
ของปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่

4. ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่ที่ำาหน้าที่่�เปี็นปีระธุานที่่�ปีระชัุ่ม
ม่หน้าที่�่ดูแลูแลูะจิัดส์รรเวลูาแตั่ลูะวาระให้อย่างเพ่ยงพอ โดยเปีิด
โอกัาส์ให้กัรรมกัารทีุ่กัค้นส์ามารถึแส์ดงค้วามค้ิดเห็นได้อย่างม่อิส์ระ
แลูะให้ผ่บู้ ริหารระดับส์ูงเข้าร่วมปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ด้วย เพือ�
ให้ข้อมูลูที่่�เปี็นปีระโยชั่น์เพิ�มเตัิมปีระกัอบกัารตััดส์ินใจิ แลูะเพื�อให้
ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั รูจิ้ กัั ผ่้บู ริหารระดับส์ูง ซ่ง� จิะเปี็นปีระโยชั่น์ตัอ่ กัาร
พิจิารณาแผ่นกัารส์ืบที่อดตัำาแหน่ง ที่ั�งน่� กัรรมกัารที่่�เข้าข่ายม่ส์่วนได้
เส์่ยที่่อ� าจิขัดแย้งกัับผ่ลูปีระโยชั่น์จิะไม่เข้าร่วมปีระชัุ่มแลูะงดออกัเส์่ยง
ในวาระนัน� ๆ ที่ัง� น�่ หากักัารออกัเส์่ยงม่ค้ะแนนเส์่ยงเที่่ากััน ปีระธุานใน
ที่่�ปีระชัุ่มจิะออกัเส์่ยงเพิ�มข่�นอ่กัหน่�งเส์่ยงเปี็นเส์่ยงชั่่�ขาด
ในกัรณ่ที่กั่� รรมกัารไม่เห็นด้วยกัับมตัิที่ปี่� ระชัุ่ม กัรรมกัารส์ามารถึ
ขอให้เลูขานุกัารบริษัที่ั บันที่่กัข้อค้ัดค้้านไว้ในรายงานกัารปีระชัุ่ม หรือ
ยื�นหนังส์ือแส์ดงกัารค้ัดค้้านตั่อปีระธุานกัรรมกัารได้
5. ในกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารเลูขานุกัารบริษััที่เปี็นผู่้บันที่่กั
รายงานกัารปีระชัุ่ม แลูะจิัดเกั็บรายงานกัารปีระชัุ่มที่่�ผ่่านกัารรับรอง
จิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ลูงลูายมือชั่ื�อปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่เปี็น
ลูายลูักัษัณ์อกัั ษัร ที่�ส์่ ำานักังานใหญ่ ชั่ัน� 4 ถึ.พระราม 9 เพือ� ให้กัรรมกัาร
แลูะผู่้เกั่�ยวข้องตัรวจิส์อบได้
ที่ัง� น่� ในปีี 2564 เกัิดส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโรค้โค้วิด-19
ในปีระเที่ศไที่ย ซ่ง� ม่กัารแพร่ระบาดเพิม� ข่น� อย่างตั่อเนือ� งแลูะกัระจิาย
ในวงกัว้างมากัข�่น ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ โดยปีระธุานกัรรมกัารได้
อนุญาตัให้ม่กัารจิัดกัารปีระชัุ่มผ่่านระบบอิเลู็กัที่รอนิกัส์์ โดยในปีี
2564 ม่กัารจิัดปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ที่ั�งหมด 6 ค้รั�ง ซ่�งรวมถึ่ง
กัารปีระชัุ่มเพื�อพิจิารณากัำาหนดแผ่นกัลูยุที่ธุ์ 1 ค้ร�ัง นอกัจิากัน�่ยังม่
กัารปีระชัุ่มกัรรมกัารที่่ไ� ม่เปี็นผู่บ้ ริหารปีระชัุ่มร่วมกัันโดยไม่มกั่ รรมกัาร
ที่่�เปี็นผู่้บริหารแลูะฝ่่ายจิัดกัารเข้าร่วม 1 ค้รั�ง ในวันที่่� 1 ตัุลูาค้ม 2564
เพื�อส์่งเส์ริมให้กัรรมกัารที่่�ไม่เปี็นผู่้บริหารแลูกัเปีลู่�ยนค้วามค้ิดเห็น
อย่างอิส์ระ โดยหัวข้ออภิปีรายปีระเด็นเกั่ย� วกัับที่ิศที่างกัารดำาเนินงาน
ธุุรกัิจิ โค้รงส์ร้างกัารจิัดกัารภายใน กัารพัฒนาแผ่นส์ืบที่อดตัำาแหน่ง
ของผู่้บริหารระดับส์ูง
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โดยสรุปการประชุมในปี 2564 กรรมการทัง� คณะเข้าประชุมเฉล�ยี คิดเป็ นร้อยละ 100 รายละเอียดเก�ยี วกับข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละคนปรากฎตามตารางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผูถ้ อื หุน้ สรุปดังนี�

ชั่�อ – นัามสกุล

ตืำาแหนั่ง

ปีระชัุ่ม
ปีระชัุ่ม
ค้ณะกัรรม
ค้ณะกัรรม
กัารบริษััที่ กัารตัรวจิส์อบ
ปีระชัุ่ม 6 ค้รั�ง ปีระชัุ่ม 4 ค้รั�ง

ปีระชัุ่ม
ปีระชัุ่ม
ปีระชัุ่ม
ค้ณะ
ค้ณะกัรรม
ค้ณะกัรรม
กัรรมกัาร กัารส์รรหาแลูะ กัารบริหาร
บริหาร
พิจิารณาค้่า
ค้วามเส์่�ยง
ปีระชัุ่ม 12 ค้รั�ง ตัอบแที่น
ปีระชัุ่ม 4 ค้รั�ง
ปีระชัุ่ม 2 ค้รั�ง
สื�ออิเล็กทรอนัิกส์

1. ดร.ถึกัลู

นันธุิราภากัร

2. นางส์าววรนุชั่

ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์

3. นายปีระเส์ริฐ

ด่จิงกัิจิ 1)

4. นายภาค้ภูมิ

ว่องไพฑ์ูรย์ 2)

5. นางวลู่รัตัน์

เชั่ื�อบุญชั่ัย

6. นางส์ิริมา

เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์

7. ดร.เจิน

ชั่าญณรงค้์

8. นายวิรัฐ

ส์ุขชั่ัย

9. นายธุรรมนูญ

ตัร่เพ็ชั่ร

กัรรมกัารอิส์ระ ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่
ปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
กัรรมกัารอิส์ระ กัรรมกัารตัรวจิส์อบ
ปีระธุานกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
กัรรมกัารอิส์ระ กัรรมกัารตัรวจิส์อบ
กัรรมกัารอิส์ระ แลูะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่า
ตัอบแที่น
กัรรมกัาร
กัรรมกัาร
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
กัรรมกัาร กัรรมกัารบริหาร
กัรรมกัาร ปีระธุานกัรรมกัารบริหาร
(รักัษัากัาร) ปีระธุานกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง ปีระธุาน
เจิ้าหน้าที่่�บริหาร แลูะกัรรมกัารผู่้จิัดกัาร
กัรรมกัาร กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
กัรรมกัารบริหาร แลูะกัรรมกัารผู่้จิัดกัาร
กัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

ด้วิยตืนัเอง

6/6
(100%)
6/6
(100%)
4/4
(100%)
6/6
(100%)
6/6
(100%)
6/6
(100%)
6/6
(100%)
6/6
(100%)

4/4
(100%)
4/4
(100%)
3/3
(100%)
-

-

-

-

-

2/2
(100%)
-

-

-

-

-

1/1
(100%)
-

-

-

-

-

12/12
(100%)
12/12
(100%)

2/2
(100%)
-

4/4
(100%)

6/6
(100%)
-

-

-

4/4
(100%)
4/4
(100%)
4/4
(100%)
4/4
(100%)
4/4
(100%)
4/4
(100%)
4/4
(100%)
4/4
(100%)
4/4
(100%)
3/4
(75%)
4/4
(100%)

1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
N/A

-

1/1
(100%)

-

-

11. นางวรินกัาญจิน์ ธุ่ระอัมรานนที่์

กัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

12. นายปีระชั่า

พร้อมพรชั่ัย

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

12/12
(100%)
12/12
(100%)
12/12
(100%)
-

13. นายรัตันพันธุ์

มุขหริวัฒนานนที่์

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

-

-

14. นายส์ุชั่าตัิ

ส์ุวัฒโนดม

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

-

-

15. นายกัิตัตัิพงษั์

กัิตัตัิเมธุาว่นันที่์

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

-

-

16. นายวชั่ิรวิที่ย์

อัค้รเศรณ่

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

-

-

17. นายส์ุกัิจิ

ลูิตัิกัรณ์

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

-

-

18. นายวิฑ์ูรย์

ที่าม่

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

-

-

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

-

-

2/2
(100%)

1/1
(100%)

-

1/1
(100%)

10. นายวิศิษัฏิ์

วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์

19. นายพงษั์ส์วัส์ดิ� เพ่งเลู็งผ่ลู

ปีระชัุ่ม
ผู่้ถึือหุ้น
(AGM)
ปีระชัุ่ม
1 ค้รั�ง

-

-

-

-

-

1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)

1/1
(100%)

กรรมการท่�ครบัวิาระในัการประชัุมสามัญผ้้ถือหุ้นัประจ้ำาปี 2564
1. ดร.โส์ตัถึิธุร

มัลูลูิกัะมาส์

กัรรมกัารอิส์ระ กัรรมกัารตัรวจิส์อบ
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น

ห้มูายเห้ต์ุ : N/A หมายถึ่ง ไม่ได้เข้าร่วม แลูะเนื�องจิากักัรรมกัารได้รับแตั่งตัั�งเข้าดำารงตัำาแหน่งระหว่างปีี 2564
1)
นายปีระเส์ริฐ ด่จิงกัิจิ เข้าดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารอิส์ระ แลูะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ ม่ผ่ลูตัั�งแตั่วันที่่� 23 เมษัายน 2564 แที่น ดร.โส์ตัถึิธุร มัลูลูิกัะมาส์ ที่่�ค้รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้น
ปีระจิำาปีี 2564
2)
นายภาค้ภูมิ ว่องไพฑ์ูรย์ ได้รบั กัารแตั่งตััง� ให้ดำารงตัำาแหน่ง กัรรมกัารอิส์ระ โดยม่ผ่ลูตััง� แตั่วนั ที่่� 25 กัุมภาพันธุ์ 2564 แลูะได้รบั แตั่งตััง� เปี็นกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น ม่ผ่ลูตััง� แตั่
วันที่่� 23 เมษัายน 2564 แที่น ดร.โส์ตัถึิธุร มัลูลูิกัะมาส์ ที่่�ค้รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี 2564

3

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)

การจ้่ายค่าตือบัแทนัคณะกรรมการรายบัุคคล
HARN ได้กัำาหนดนโยบายค้่าตัอบแที่นกัรรมกัารบริษััที่แลูะ
กัรรมกัารชัุ่ดย่อย โดยพิจิารณาเชั่ือ� มโยงกัับผ่ลูงานแลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบ
ของค้ณะกัรรมกัาร ผ่ลูกัารดำาเนินงาน ส์ภาวกัารณ์เศรษัฐกัิจิโดยรวม
แลูะเที่่ยบเค้่ยงกัับบริษััที่ที่่�อยู่ในอุตัส์าหกัรรมเด่ยวกััน เพื�อให้ค้่า
ตัอบแที่นอยู่ ใ นระดั บ ที่�่ ส์ ามารถึจิู ง ใจิ ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะ
พิจิารณาค้่าตัอบแที่นเปี็นผู่พ้ จิิ ารณากัำาหนดค้่าตัอบแที่นดังกัลู่าวเปี็น
ปีระจิำาทีุ่กัปีี เพื�อนำาเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ให้ค้วามเห็นชั่อบกั่อน
นำาเส์นอที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นเพื�อพิจิารณาอนุมัตัิ

ส์ำาหรับปีี 2564 จิากักัารส์ำารวจิข้อมูลูเปีร่ยบเที่่ยบกัับบริษััที่
จิดที่ะเบ่ ย นแลูะบริ ษัั ที่ ในอุ ตั ส์าหกัรรมเด่ ย วกัั น แลู้ ว จิ่ ง เส์นอ
เปีลู่ย� นแปีลูงค้่าตัอบแที่นปีระจิำาแลูะค้่าเบ่ย� ปีระชัุ่ม ของค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย ซ่�งได้รับกัารอนุมัตัิจิากัที่�่ปีระชัุ่ม
ส์ามัญผ่้ถึู อื ห้นุ ปีระจิำาปีี 2564 เม�อื วันที่�่ 23 เมษัายน 2564 เร่ยบร้อยแลู้ว

ตืำาแหนั่ง
1. ค่าตือบัแทนัประจ้ำากรรมการบัริษััท / กรรมการตืรวิจ้สอบั / กรรมการบัริหารควิามเส่�ยง /
กรรมการสรรหาและพิจ้ารณาค่าตือบัแทนั
• ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่
• ปีระธุานกัรรมกัารชัุ่ดย่อย
• กัรรมกัารบริษััที่ / กัรรมกัารอิส์ระ
• กัรรมกัารบริษััที่ (ที่ำางานส์ัปีดาห์ลูะ 2 วัน)
2. ค่าเบั่�ยประชัุมกรรมการบัริษััท / กรรมการตืรวิจ้สอบั
• ปีระธุานกัรรมกัาร
• กัรรมกัาร
3. ค่าเบั่�ยประชัุมกรรมการบัริหารควิามเส่�ยง / กรรมการสรรหาและพิจ้ารณาค่าตือบัแทนั
• ปีระธุานกัรรมกัาร
• กัรรมกัาร
4. โบันััสคณะกรรมการบัริษััท
5. สิทธิิประโยชันั์อื�นัๆ

ค่าตือบัแทนั
30,000 บัาท /เดือนั
25,000 บัาท /เดือนั
20,000 บัาท /เดือนั
80,000 บัาท /เดือนั
20,000 บัาท /ครั�ง
15,000 บัาท /ครั�ง
15,000 บัาท /ครั�ง
10,000 บัาท /ครั�ง
ไม่ม
ไม่ม

ห้มูายเห้ต์ุ : หลูักักัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย:
1. ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น เปี็นผู่้กัำาหนดแลูะจิัดที่ำาหลูักักัารหรือนโยบาย "กัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นกัรรมกัาร" แลูะนำาเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่พิจิารณาเห็นชั่อบ เพื�อเส์นอตั่อที่�่
ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี โดยตั้องส์อดค้ลู้องกัับข้อบังค้ับบริษััที่ หมวดที่่� 4 ว่าด้วยเรื�องค้ณะกัรรมกัารรวมถึ่งปีัจิจิัยตั่างๆ ที่่�เกั่�ยวข้อง ดังน่
• หน้าที่่�แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบของกัรรมกัารแตั่ลูะที่่าน
• ม่ค้วามเหมาะส์มเมื�อเที่่ยบเค้่ยงกัับบริษััที่มหาชั่นอื�นๆ ที่่�ม่ผ่ลูปีระกัอบกัารแลูะดำาเนินธุุรกัิจิใกัลู้เค้่ยงกััน
• ม่ค้วามเปี็นธุรรมแลูะโปีร่งใส์ เพื�อส์ร้างแรงจิูงใจิในกัารรักัษัากัรรมกัารที่่�ม่คุ้ณภาพตัามที่่�ตั้องกัาร
• ม่ค้วามเหมาะส์มกัับค้วามส์ามารถึในกัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นของบริษััที่
2. ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น เปี็นผู่้ส์รุปีผ่ลูกัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นปีระจิำาปีี ที่ั�งน่�ตั้องไม่เกัินวงเงินที่่�ได้รับกัารอนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นปีีที่่�ผ่่านมา แลูะนำาเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
พิจิารณาเห็นชั่อบ เพื�อรายงานตั่อที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นรับที่ราบถึ่งจิำานวนเงินที่่�ได้จิ่ายไปีจิริง โดยพิจิารณาปีัจิจิัยตั่างๆ ดังตั่อไปีน่
• ผ่ลูกัารดำาเนินงานของบริษััที่ปีีที่่�ผ่่านมา
• กัำาหนดเวลูาที่่�เหมาะส์มในกัารจิ่าย
• รายลูะเอ่ยดแลูะเงื�อนไขกัารจิ่าย อาที่ิ กัารจิ่ายผ่ลูตัอบแที่นปีระจิำาปีี ให้จิ่ายให้กัรรมกัารทีุ่กัค้นที่่�ยังค้งดำารงตัำาแหน่งอยู่ กัรณ่ที่่�กัรรมกัารค้นใดเพิ�งเข้าดำารงตัำาแหน่งแลูะยังไม่ค้รบปีี กัารจิ่าย
ผ่ลูตัอบแที่นปีระจิำาปีี อาจิจิะจิ่ายตัามส์ัดส์่วนของ ระยะเวลูาของกัารดำารงตัำาแหน่งของกัรรมกัารค้นนั�น
3. กัรรมกัารที่่�ม่ส์ิที่ธุิได้รับค้่าตัอบแที่นกัรรมกัาร ตั้องไม่เปี็นพนักังานของบริษััที่ซ่�งได้รับเงินเดือนปีระจิำา
4. กัรรมกัารบริษััที่ที่่�ดำารงตัำาแหน่งอื�นๆ ในกัรรมกัารชัุ่ดย่อย จิะได้รับค้่าตัอบแที่นรายเดือนตัามตัำาแหน่งที่่�ม่ค้่าตัอบแที่นส์ูงที่่�ส์ุดเพ่ยงตัำาแหน่งเด่ยว

