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บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บทที $
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ทีซีเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)ในการประชุมครัง % เมือวันที % พฤศจิกายน 2558
ได้มีมติอนุมตั ิให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ฉบับนี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นทีมีหน้าทีกํากับดูแลการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ฉบับนี มี
วัตถุประสงค์เพือกําหนดขอบเขตการปฏิบตั ิงาน อํานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบ รวมทังแนวทางการดําเนิ นงานและการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั

บทที )
ข้ อความเบื-องต้ น
กฎบัตรนีเรี ยกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)”
ในกฎบัตรนี
“บริษัท” หมายถึง บริ ษทั ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
“สํ า นักงาน ก.ล.ต.” หมายถึ ง สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ต าม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การ
ลงมา ผูซ้ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารรายทีสี ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินทีเป็ นระดับผูจ้ ดั การขึนไปหรื อเทียบเท่า
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บทที 2
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั (Board of Directors) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบทีสําคัญดังนี
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนและไม่มากกว่าสิ บสองคน
ได้รั บแต่ งตัง จากที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ทัง นี ก รรมการไม่ น้อ ยกว่า กึ งหนึ งของจํา นวนกรรมการทังหมดต้อ งมี ถิ นที อยู่ใ น
ราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
(2)

ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เลื อ กกรรมการคนหนึ งเป็ นประธานกรรมการบริ ษ ัท ในกรณี ที

คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็ นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริ ษทั คนหนึ งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ
บริ ษทั ก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีตามข้อบังคับบริ ษทั ซึงประธานกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
(3) กรรมการผูจ้ ดั การ ได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั โดยตําแหน่ง ซึ งต้องไม่
เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริ ษทั
(4) การแต่งตังกรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั และข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้อง มี
การกําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาอย่างชัดเจนและโปร่ งใส ทังนี ตอ้ งมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทาํ งานของ
บุคคลนันๆ ทีมีรายละเอียดเพียงพอเพือประโยชน์ในการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
(5) ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตังกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
(5.1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสี ยงตามจํานวนหุน้ ทีตนถือ
(5.2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่  งั หมดตาม (5.1) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(5.3) บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตัง
ในลําดับลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน
ให้ประธานในทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
(6) ให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตังบุคคลทีเหมาะสมเป็ นเลขานุการบริ ษทั ในกรณี ทีคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาเห็ นสมควรอาจจะแต่งตังผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั เพือให้มีหน้าทีในการจัดเตรี ยมการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนเป็ นผูป้ ระสานงานให้มีการรายงานต่อผูถ้ ือหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง (ถ้ามี)
เลขานุ การบริ ษทั และผูช้ ่วยเลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แต่ไม่มี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนแต่อย่างใดทังสินในทุกกรณี
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บทที 3
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั (Board of Directors) ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที มีความเชี ยวชาญ มี
ประสบการณ์ มีภาวะผูน้ าํ มีวสิ ยั ทัศน์ โดยคุณสมบัติทีสําคัญดังนี
(1) กรรมการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง รวมทังต้องไม่มีลกั ษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้รับความไว้วางใจให้บริ หาร
จัดการกิจการของบริ ษทั
(2) กรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นบุคคลที มีความรู ้ความสามารถ มีความซื อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มทีในการปฏิบตั ิหน้าทีตามความรับผิดชอบ เพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และ
ผูถ้ ือหุน้
(3) กรรมการบริ ษทั ต้องมีความเชียวชาญและมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาวิชาชีพด้านต่างๆ เช่น
ด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม การบริ หารจัดการ การขายและการตลาด การบัญชี และการเงิน กฎหมายและการกํากับดูแล
กิจการ เป็ นต้น
(4) กรรมการบริ ษทั ไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อเข้าเป็ นกรรมการในนิ ติบุคคลทีมี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
(5) กรรมการบริ ษทั ทีเป็ นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกียวกับความเป็ นอิสระตามทีบริ ษทั กําหนด
และตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในเรื องคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนันยังสามารถ
เข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการบริ ษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
(6) กรรมการบริ ษทั ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนิ นงานของกรรมการบริ ษทั และควร
ได้รับการอบรมและเสริ มสร้างความรู ้อย่างต่อเนื องและสมําเสมอในเรื องทีเกียวข้องต่อการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนและเพิมประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลของคณะกรรมการบริ ษทั อยูเ่ สมอ
(7) กรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้
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บทที 4
วาระการดํารงตําแหน่ ง
กําหนดให้กรรมการบริ ษทั มีวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี
(1) ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวนหนึ งในสาม ถ้า
จํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นัน ให้จบั สลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะต้องออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีจะ
ออกตามวาระนีอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
(2) นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
(2.1) เสี ยชีวติ
(2.2) ลาออก
(2.3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา */ แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. %% หรื อพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. %/
(2.4) ที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้ออกตามมาตรา -* แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
%%
(2.5) ศาลมีคาํ สังให้ออก
(3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยนใบลาออกต่
ื
อบริ ษทั การลาออกมีผลนับตังแต่วนั ทีใบลา
ออกไปถึงบริ ษทั
(4) ในกรณี ทีตําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริ ษทั เลือกบุคคลใดบุคคลหนึง ซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป โดยบุคคลซึงเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที
ยังเหลืออยูข่ องกรรมการทีตนแทน
มติของคณะกรรมการบริ ษทั ตามวรรคหนึ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของ
จํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
(5) ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงในการประชุมนัน
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บทที 7
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที
คณะกรรมการบริ ษทั มี ขอบเขตและอํานาจหน้าที ในการบริ หารจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาย ข้อบังคับของบริ ษทั มติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดและแนวปฏิบตั ิทีดีของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรวมทังกฎหมายทีเกียวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั โดยกรรมการบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื อสัตย์สุจริ ต เพือประโยชน์
สูงสุดของบริ ษทั จึงได้กาํ หนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี
(1) กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปี ตลอดจนกํากับดู แลการ
บริ หารงานของกรรมการ และผูบ้ ริ หารให้ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
กับบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยกําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสมําเสมอ
(2) กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และผูบ้ ริ หาร มีการสื อสาร
ไปยังผูท้ ี เกี ยวข้องอย่างสมําเสมอ รวมทังการมอบอํานาจหน้าที ความรั บผิดชอบให้คณะอนุ กรรมการ กรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารคนหนึ งหรื อหลายคน หรื อบุ คคลอื นใดปฏิ บัติการอย่างหนึ งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการ ภายในระยะเวลาทีเห็นสมควร ซึงรวมถึงการยกเลิกหรื อเพิกถอนเปลียนแปลงหรื อแก้ไขบุคคลที
ได้รับมอบอํานาจหรื ออํานาจนันๆตามทีเห็นสมควร
(3) กําหนดให้มีการกํากับดูแลกิจการทีดี ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
และแนวปฏิบตั ิทีดีของสํานัก ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(4) กําหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน ทีเหมาะสมและเพียงพอ รวมทังการติดตามในเรื องต่างๆอย่าง
สมําเสมอ โดยสํานักงานตรวจสอบภายในและกํากับดูแลกิจการเป็ นผูร้ ายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสมําเสมอ
(5) กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี ยง ให้ครอบคลุมทังองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตาม
นโยบาย และรายงานผลการบริ หารความเสี ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยผ่านการกลันกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นประจําทุกไตรมาส และให้มีการประเมินประสิ ทธิผลของการจัดการบริ หารความเสี ยงอย่างน้อยปี ละสี ครัง
(6) กําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็ นส่ วนหนึ งในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริ ษทั (Ethic and Code of Conduct) เนืองจากบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญว่า “สังคม” เป็ นกลไกสําคัญทีจะช่วยส่ งเสริ ม
ผลักดันให้กิจการของบริ ษทั คงอยูแ่ ละเติบโตอย่างมันคงยังยืน และเป็ นทียอมรับจากผูท้ ีเกียวข้องทุกกลุม่ โดยให้ฝ่ายจัดการ
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบาย และรายงานผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริ ษทั และให้มีการ
จัดทํารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน้อยปี ละหนึงครัง
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(7) กําหนดแนวทางในการทํารายการทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั เพือประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ กําหนดขันตอนการ
ดําเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเปิ ดเผยไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ %*-) และรายงานประจําปี (แบบ %*-)
(8) ส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึ กในจริ ยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทําคู่มือจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมทีบริ ษทั ใช้ในการดําเนิ น
ธุรกิ จ และตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริ หารความเสี ยง เพือลดความเสี ยงการทุจริ ต
และการใช้อาํ นาจทีไม่ถูกต้อง รวมทังป้ องกันการกระทําผิดกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
ส่งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม เพือประโยชน์
ส่ วนรวม โดยการคืนกําไรส่ วนหนึ งให้แก่กิจกรรมที มีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ งแวดล้อม อย่างสมําเสมอและต่อเนื อง
(9) คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้สิทธิ แก่กรรมการทุกคน ในการเสนอวาระการประชุมเป็ นการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย h วันทําการก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปทีเลขานุการ เพือเลขานุการบริ ษทั ได้บรรจุ
เป็ นวาระการประชุมต่อไป
(10) คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้ตาํ แหน่งประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นคนละ
บุคคลกัน จึงกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริ ษทั ในเรื องการกําหนดนโยบาย
สําหรับกรรมการผูจ้ ดั การทําหน้าทีในการบริ หารงานประจํา ประธานกรรมการบริ ษทั จะต้องดูแลติดตาม การบริ หารจัดการ
ของฝ่ ายบริ หาร คอยให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือ แต่ตอ้ งไม่มีส่วนร่ วมและไม่กา้ วก่ายในการบริ หารงานปกติประจําวันซึ ง
เป็ นหน้าทีของกรรมการผูจ้ ดั การภายใต้กรอบอํานาจทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากนี ประธานกรรมการบริ ษทั ต้องมีภาวะผูน้ าํ ดูแลกรรมการมิให้อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของฝ่ าย
บริ หาร โดยทําหน้าทีประธานในทีประชุมทังในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรม มี
ประสิ ทธิ ภาพ สนับสนุ นและผลักดันให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใช้สิทธิ ออกเสี ยง ปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี อย่าง
เคร่ งครัด
(11) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตังเลขานุการบริ ษทั และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั ได้แก่ การจัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและคณะกรรมการบริ ษทั ดูแล
ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. จัดทําและเก็บ
รักษาเอกสาร ได่แก่ ทะเบี ยนกรรมการ หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั รายงานการมีส่วนได้เสี ยทีกรรมการ
และผูบ้ ริ หารรายงานต่อบริ ษทั และดําเนินการอืนๆตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นต้น
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บทที 8
การประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทังการจัดทํางบ
แสดงฐานะการเงิ น การสื อสารและการเปิ ดเผยข้อ มู ล ของบริ ษ ัท ให้ผูท้ ี เกี ยวข้อ งทราบอย่า งเพี ย งพอและเหมาะสม
ดังต่อไปนี
(1) จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยสามเดือนต่อครังและมีการประชุมพิเศษเพิมเติมตาม
ความจําเป็ น
(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมี กรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
กรรมการทังหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีได้ให้กรรมการซึ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ งเป็ นประธานในทีประชุม การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถือ
เสี ยงข้างมาก
(3) กรรมการคนหนึงมีเสี ยงหนึงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึงมีส่วนได้เสี ยในเรื องใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนัน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึ งเป็ นเสี ยงชีขาด
(4) ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการให้เลขานุการบริ ษทั ส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วนเพือรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอืน
และกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านันก็ได้
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถจัดประชุ มได้ ณ ท้องที อันเป็ นที ตังสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
สถานทีอืนตามทีคณะกรรมการจะเห็นสมควร
(5) จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ณ วันสิ นสุ ดรอบระยะเวลา
บัญชี ซึ งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต แล้วเสนอ
ความเห็นต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
(6) จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ภายในสี เดือนนับแต่วนั สิ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั
(7) จัดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพือพิจารณาเรื องสําคัญเร่ งด่วน อันได้แก่ เรื องทีกฎหมายกําหนดให้
ต้องได้รับมติอนุมตั ิจากที ประชุมผุถ้ ือหุ ้นก่อนการดําเนิ นการ เช่น การเพิมทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู้ การขายหรื อโอน
กิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่ วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน หรื อการซื อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนมาเป็ นของ
บริ ษทั และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นต้น
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บทที 9
เบ็ดเตล็ด
(1) การแก้ไข ปรับปรุ ง เปลียนแปลงกฎบัตรนีในทุกกรณี จะกระทําได้ตอ่ เมือได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้วเท่านัน
(2) กฎบัตรฉบับนีให้มีผลใช้บงั คับนับตังแต่วนั ที 26 พฤศจิกายน %%/ เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นอย่างอืน
โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 5/2558 เมือวันที % พฤศจิกายน %%/

-----------------------------------------------------------(นายพิมล ศรี วกิ รม์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ภาคผนวก
(1) ข้ อบังคับ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
กรรมการ (ข้อ h--) มีรายละเอียดดังนี
ข้อ h. คณะกรรมการของบริ ษทั ให้มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าห้าคน และไม่มากกว่าสิ บสองคน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ . ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตังกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสี ยง และผูถ้ ือ
หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงของตนทีมีท งั หมดเลือกตังบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสี ยงให้แ ก่ ผูใ้ ดมากน้อยเพี ยงใดไม่ ได้ บุ คคลซึ งได้รับ คะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รั บการเลื อกตังเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
ข้อ . ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบี ยนนันให้ใช้วิธีจบั สลาก ส่ วนปี
หลังๆต่อไปให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้อ . นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหุ ้นทีถือโดยผูถ้ ือหุ ้นทีเข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
(5) ศาลมีคาํ สังให้ออก
ข้อ $. ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ใดบุคคลหนึ งซึ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการซึงตนแทน
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มติ ข องคณะกรรมการตามวรรคหนึ งต้อ งประกอบด้ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่า สามในสี ของจํา นวน
กรรมการทียังเหลืออยู่
ข้อ %. ในกรณี ทีตําแหน่ งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนที จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการที เหลืออยู่
กระทําการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือเลือกตังกรรมการแทนตําแหน่ งที ว่าง
ทังหมดทังนัน บุคคลซึ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการซึ งตน
แทน
การประชุมตามวรรคหนึง ให้กระทําภายในหนึงเดือนนับแต่วนั ทีจํานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจํานวนทีจะ
เป็ นองค์ประชุม
ข้อ *. ที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ ง
ของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ข้อ -. กรรมการไม่จาํ ต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ข้อ /. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึงหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าทีตามข้อบังคับในกิจการซึงประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 4. คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง
ข้อ h. ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ึ งได้รับมอบหมายส่ ง
หนังสื อนัดประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่ อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่ วนเพือรั กษาสิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืนและกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านันก็ได้
กรรมการตังแต่สองคนขึนไปอาจร้องขอให้เรี ยกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณี น ี ให้ประธานกรรมการกําหนด
วันประชุมภายในสิ บสี วันนับแต่วนั ทีได้รับการร้องขอ
ข้อ . ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนกรรมการทังหมดจึง
จะเป็ นองค์ประชุ ม ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อ ยู่ใ นที ประชุ ม หรื อ ไม่ สามารถปฏิ บัติ หน้าที ได้ ถ้า มี ร องประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที ได้ ให้
กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ งมีเสี ยงหนึ งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ งมี ส่วนได้เสี ยในเรื องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื องนัน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
ข้อ . กรรมการต้องปฏิ บตั ิหน้าที ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ . ห้ามมิ ให้กรรมการประกอบกิ จการ เข้าเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นในนิ ติบุคคลอื นที มี สภาพอย่าง
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เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง

ข้อ $. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาทีทํากับบริ ษทั หรื อถือหุน้ หรื อหุ ้น
กูเ้ พิมขึนหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อ %. กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินเดือน เบียประชุม เบียเลียง เงินรางวัล บําเหน็จ
โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้อบังคับหรื อตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึงทีประชุมผูถ้ ือหุน้
อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตอบแทนจนกว่าจะ
มีการเปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้ได้รับเบียเลียงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อ *. คณะกรรมการมีอาํ นาจเลือกตังกรรมการจํานวนหนึ งเป็ นคณะกรรมการบริ หารเพือดําเนิ นการอย่างใดหรื อ
หลายอย่าง โดยจะกําหนดเงื อนไขอย่างใดก็ได้ กรรมการบริ หารมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนและบําเหน็ จตามที ที ประชุ ม
คณะกรรมการกําหนด แต่ท งั นี ไม่กระทบกระเทื อนสิ ทธิ ของกรรมการบริ หารผูน้  ันในอันที จะได้รับค่าตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์อย่างอืนตามข้อบังคับนีในฐานะกรรมการ
ข้อ -. กรรมการสองคนลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั จึงจะมีผลผูกพันบริ ษทั ได้
คณะกรรมการอาจกําหนดชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั
(2) นิยามทีส ําคัญ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทังนีให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ
ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตัง ทังนี ลกั ษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี กรรมการอิสระเคยป็ นข้าราชการ หรื อทีปรึ กษาของส่ วนราชการ ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา
คูส่ มรส พีน้อง และบุตร รวมทังคูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบุคคลที
ได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ทีมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ของผูม้ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
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ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการ
แต่งตัง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จตามวรรคหนึ ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย
การรับหรื อการให้กยู้ มื คําประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึ งเป็ นผล
ให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี ทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ ง ตังแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อ
ตังแต่ยสิี บล้านบาทขึนไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนี ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่า
ของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี
ทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้รับการแต่งตัง
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที ปรึ กษากฎหมายหรื อที ปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนัน
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้รับการแต่งตัง
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ ง
เป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
(8) ไม่ประกอบกิ จการที มี สภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เ ป็ นหุ ้นส่ ว นที มี นัย ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที ปรึ กษา รั บ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ งของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมด ของบริ ษทั อืนซึ งประกอบกิจการทีมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
ภายหลังได้รับการแต่งตังให้เป็ นกรรมการอิสระ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณี ทีบุคคลทีบริ ษทั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรื อการให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีกําหนดตามวรรคหนึ ง (4) หรื อ (6) ให้บริ ษทั ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามดังกล่าวก็
ต่อเมือบริ ษทั ได้จดั ให้มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ทีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา /4/- แล้วว่า การแต่งตัง
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บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีและการให้ความเห็นทีเป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีใน
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพทีทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นทียังคงหรื อแต่งตังให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตังบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพือประโยชน์ตาม (5) และ (6) คําว่า “หุน้ ส่วน” หมายถึง บุคคลทีได้รับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชีหรื อ
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชือในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้บริ การทางวิชาชีพ(แล้วแต่กรณี )
ในนามของนิติบุคคลนัน
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