กฎบัตร
คณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2559

บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จากัด (มหาชน)
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หมวดที่ 1
บททัวไป
่
คณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ ากัด (มหาชน) ได้ต ระหนัก และให้ค วามส าคัญ ในการก ากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ระมัดระวัง
ด้วยความซื่อสัต ย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุร กิจ เช่น นัน้ จะพึงกระท าภายใต้สถานการณ์ อ ย่างเดียวกัน ประเมิน
ความเสี่ยงในทุกปั จจัย ป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และเสริมสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้
ซึง่ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ระเบียบและประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และแนวทางการปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง รวมถึงนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ
ข้อ 1.

กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2559”

ข้อ 2.

กฎบัตรนี้ จัดทาขึน้ เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความเข้าใจเกีย่ วกับ ขอบเขต บทบาทอานาจหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ไทย เอ็น ดี ที จากัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “บริษทั ฯ”)

ข้อ 3.

กฎบัต รนี้ มีผ ลบัง คับ ใช้ต ัง้ แต่ ว นั ที่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 เป็ น ต้น ไป โดยการอนุ ม ัติข องคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
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หมวดที่ 2
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั
ข้อ 4.

คณะกรรมการบริษทั มีองค์ประกอบดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตัง้ โดยทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ โดยมีกรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้ นี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย
(2) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร / กรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า
3 คน เพือ่ ความเป็ นอิสระในการทาหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ และต้องมีคุณสมบัตติ ามที่
กาหนด และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ควรเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์ดา้ น
การบัญชีและการเงิน
(3) คณะกรรมการบริษทั อาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ก็ได้
(4) ประธานกรรมการบริษทั ต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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หมวดที่ 3
การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ษทั
ข้อ 5.

การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั
(1) กรรมการบริษทั ต้องผ่านหลักเกณฑ์และเป็ นไปตามวิธกี ารสรรหาและคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนของบริษทั ฯ
(2) พิจารณาแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั โดยมีคุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อกาหนดและ
กฎหมายอืน่ ๆ ของทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด ทัง้ นี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน เพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และจัดส่งเอกสารตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
(3) ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
(4) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดตาม (3) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(5) บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูง สุด ตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ร ับการเลือกตัง้ เป็ น กรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
(6) วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นตาแหน่ง
(6.1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสาม ( 1/3)
ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้า จานวนกรรมการจะแบ่ ง ออกให้ต รงเป็ น สามส่ว นไม่ ได้ก็ให้อ อก
โดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ท่สี อง
ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุด
นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
(6.2) กรรมการบริษทั มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากผูถ้ อื หุน้
(6.3) กรรมการอาจพ้นจากตาแหน่งนอกเหนือจากการพ้นตาแหน่งตามวาระเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบหรือประกาศทีอ่ อกตามความของกฎหมายหรือ
ตามข้อบังคับบริษทั
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถอื คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ อื หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
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หมวดที่ 3
การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ษทั (ต่อ)
ข้อ 5.

การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั (ต่อ)
(6.4) กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ ง ควรแจ้งคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั ฯ โดยการลาออกนัน้ จะมีผล
นับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั ฯ
(6.5) กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การคัดเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
(6.6) ถ้าตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระ
ของกรรมการผูอ้ อกไปนัน้ จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ ใ น
ตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
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หมวดที่ 4
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิ สระ
ข้อ 6.

คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั
(1) กรรมการบริษทั ทุกท่านจะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตติ ามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษทั
รวมถึง ไม่ มีล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และกรณี ท่ีเ ป็ นกรรมการอิส ระ
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดคุ ณ สมบัติข องกรรมการอิส ระ ไว้เ ข้ม งวดกว่า ข้อ ก าหนดขัน้ ต่ า ของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนกาหนด
(2) กรรมการบริษทั ต้องเป็ นบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมทีด่ ี และ
มีจรรยาบรรณทีด่ ใี นการดาเนินธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัตอิ ่นื ใดทีอ่ าจมีกาหนดเพิม่ เติมตามกฎหมาย หรือตามความ
เหมาะสมของคณะกรรมการ
(3) กรรมการบริษ ัท ต้อ งมีคุณ สมบัติห ลากหลาย โดยเป็ น ผู้ท่ีมีค วามรู้ ความสามารถ มีป ระสบการณ์ เ กี่ย วกับ ธุร กิจ
ของบริษ ัท และอุ ต สาหกรรมที่เ กี่ย วข้อ ง มีค วามเชี่ย วชาญที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริษ ัท หรือ ด้า นการเงิน การบัญ ชี
การบริหารจัดการ หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อ
บริษทั ฯ
หมายเหตุ
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ (Board Diversify) คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัติท่ตี ้องการ
สรรหา ให้ม ีห ลากหลาย ส าหรับ ผู้ท่ีม าท าหน้ า ที่เ ป็ นกรรมการ โดยพิจ ารณาจากทัก ษะที่จ าเป็ นและยัง ขาดอยู่
ในคณะกรรมการ รวมทัง้ วิช าชีพ ความเชี่ย วชาญเฉพาะด้า น และเพศ เป็ นต้ น เพื่อ ให้เ กิด ความหลากหลาย
ของโครงสร้างคณะกรรมการ นอกจากนัน้ เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภ าพยิง่ ขึ้น
จึงควรมีคณะกรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิง อย่างน้อย 1 คน เนื่องจากมีความละเอียด รอบคอบในการบริหารจัดการ
(4) กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่องการขออนุ ญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (ฉบับที่ 2)

(5) กรรมการอิส ระ จะต้ อ งมีค วามรู้ ความสามารถ น่ า เชื่อ ถือ และมีค วามเป็ น อิส ระในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ โดยไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์อ่นื ใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่างเป็ นอิสระ

(6) กรรมการต้องมีเวลาและความอิสระเพียงพอที่จะสามารถอุทศิ ตนให้อย่างเต็มที่ ในการทาหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการตัดสินเรื่องที่สาคัญ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ทุกครัง้
ยกเว้นกรณีจาเป็ นหรือมีเหตุสดุ วิสยั

กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2559 | หน้าที่ 6

หมวดที่ 4
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิ สระ (ต่อ)
ข้อ 6.

คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั (ต่อ)
(7) ห้ามกรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ น การแข่ง ขัน กับกิจ การของบริษัท ฯ เว้น แต่จ ะแจ้ง ให้ท่ปี ระชุม ผู้ถือ หุ้น ทราบก่อ นจะมีม ติแต่ ง ตัง้ และ
กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
(8) การดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อยทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
(9.1) คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้กรรมการของบริษทั ฯ สามารถดารงตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน ไม่เกิน
3 บริษทั บริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อยทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษทั ยกเว้นในกรณีได้รบั
มอบหมายจากบริษทั ฯ ให้ไปดารงตาแหน่ง
(9.2) คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ สามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จด
ทะเบียนไม่เกิน 3 บริษทั บริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อยทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษทั ทัง้ นี้
ไม่นับรวมบริษทั ย่อย บริษทั ใน เครือ และบริษทั ร่วมทุนของบริษทั ฯ ซึ่งบริษทั มีความจาเป็ นต้องเข้าไปกากับ
ดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ

ข้อ 7.

กรรมการอิสระ
กรรมการอิส ระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณ สมบัติส อดคล้อ งกับ หลักเกณฑ์ข องส านัก งานคณะกรรมการก า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือ นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(นับรวมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา 258 ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
หรือเป็ นผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง
และบุ ต ร รวมทัง้ คู่ส มรสของบุ ต รกับ ผู้บ ริห าร ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุ ม หรือ บุ ค คลที่จ ะได้ร ับ
การเสนอชื่อเป็ นผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รบั การเสนอให้เป็ นผู้บริหาร หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
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หมวดที่ 4
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิ สระ (ต่อ)
ข้อ 7.

กรรมการอิสระ (ต่อ)
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถอื หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผูท้ ่มี ีความสัมพัน ธ์
ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
(5) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุ้นซึง่ เป็ น
ผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้นที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานตรวจสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สงั กัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
(7) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั
การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา
ที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น
ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกีย่ วกับการดาเนินการงานของบริษทั ฯ
หมายเหตุ
ทัง้ นี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษทั ไทย เอ็น ดี ที จากัด (มหาชน) ได้กาหนดคุณสมบัตเิ รื่องการถือหุน้
ของกรรมการอิสระตามข้อ (1.) / (8.) ไว้เข้มกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษทั ซึง่ กาหนดการถือหุน้
ไม่เกินร้อยละ 1
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หมวดที่ 5
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ 8.

ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั มีดงั นี้
(1) รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการย่อยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
(2) เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทัง้ เอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
(3) เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับและระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้
(4) ดูแลให้การติดต่อสือ่ สารระหว่างกรรมการและผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ที ่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสีย ง
2 ฝ่ ายเท่ากัน
(6) ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ในหน้าทีข่ องประธานกรรมการ

ข้อ 9.

ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุ้น
ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษทั
(2) มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนได้มาตรฐาน
(3) กากับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ
(4) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ

(5) กาหนด ทบทวน และอานาจอนุมตั ิ
คณะกรรมการกาหนด ทบทวนและอนุมตั ิ วิสยั ทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษทั อย่างน้ อยทุกๆ 2 ปี รวมทัง้ กากับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ให้
การดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงานทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกาหนดอานาจอนุ มตั ิ
ของคณะกรรมการ ดังนี้
5.1 แต่งตัง้ ถอดถอน มอบหมายหน้าทีใ่ ห้แก่คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ช่วยในการดูแลกิจการของบริษทั ฯ และ
มอบอานาจ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการบริหารงานแก่กรรมการผูจ้ ดั การ
5.2 อนุมตั กิ ารจัดหาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอานาจคณะกรรมการบริหาร
5.3 อนุมตั กิ ารจัดหา ซ่อมแซม และจัดจาหน่ายสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอานาจคณะกรรมการบริหาร
5.4 อนุ ม ัติก ารลงทุ น ขายเงิน ลงทุ น ในตราสารทุ น และ/หรือ ตราสารหนี้ ใ นวงเงิน ส่ว นที่เ กิน อ านาจคณะ
กรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2559 | หน้าที่ 9

หมวดที่ 5
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ (ต่อ)
ข้อ 9.

ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั มีดงั นี้ (ต่อ)
(5) กาหนด ทบทวน และอานาจอนุมตั ิ
5.5 อนุมตั กิ ารก่อตัง้ ควบรวม หรือเลิกบริษทั ย่อย
5.6 อนุมตั กิ ารได้รบั หรือยกเลิกวงเงินสินเชือ่ ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอานาจคณะกรรมการบริหาร
5.7 อนุ มตั ิการให้กู้ยมื แก่ บริษัท ที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการ
ประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน หรือบริษทั อืน่ ในวงเงินเกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
5.8 อนุมตั กิ ารลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผูป้ ระกอบการรายอืน่
5.9 อนุมตั กิ ารเข้าคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือ
บริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน หรือบริษทั อืน่ ในวงเงินเกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
5.10 อนุมตั ผิ งั อานาจดาเนินการ
ทัง้ นี้ กาหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึง่ มีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อน่ื ใดกับบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
นอกจากนัน้ ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
 การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
 การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั ฯ
 การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
 การมอบหมายให้บุคคลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
 การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษทั
(6) คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้บริษทั ฯ ยึดมั ่น และให้ความสาคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ ด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ โดยกาหนดบทบาท
และแนวทางในการปฏิบตั งิ านที่เป็ นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดมั ่น ปฏิบตั ิตาม รวมถึงมีการทบทวน และ
ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

(7) คณะกรรมการบริษทั พึงปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทีย่ งธรรม
และรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียผูถ้ อื หุน้ และทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง
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หมวดที่ 5
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ (ต่อ)
ข้อ 9.

ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั มีดงั นี้ (ต่อ)
(8) คณะกรรมการบริษทั กาหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน และวิธกี าร
ดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องนาข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
(9) คณะกรรมการบริษัท ต้องเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
(10) คณะกรรมการบริษทั ดูแล ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการ เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ และ
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม
(11) คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน การประเมินความเสีย่ ง รวมถึงจัดให้มมี าตรการบริหารความ
เสีย่ งและมีการติดตามผลอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนการกากับดูแล ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ย งครอบคลุ ม ทุ ก ระบบทัง้ องค์ ก รเพื่อ ป้ องกัน มิใ ห้ เ กิด เหตุ ท่ีอ าจก่ อ ให้ เ กิด การทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชัน่
ในการดาเนินการใดๆ ของบริษทั ฯ
(12) คณะกรรมการบริษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหุน้ ของตน และผูเ้ กีย่ วข้องของกรรมการภายใน 30 วันทาการ
หลังจากได้รบั การแต่งตัง้ ฯ รายงานการซื้อขายหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และรายงานเมื่อมีการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ โดยให้เลขานุ การบริษัท เป็ นผู้รวบรวมและจัดทาข้อมูลนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการ และรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ ซึง่ เป็ นไปตาม
พรบ. หลักทรัพย์ฯ กาหนด
(13) คณะกรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั รวมถึงข้อบังคับ บริษทั หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และ/หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือตามที่ผถู้ อื หุ้น
มอบหมายด้วยความเห็นชอบอย่างเหมาะสม

ข้อ 10. คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายเลขานุการบริษทั เพือ่ ดาเนินการเกีย่ วกับการประชุม
และอืน่ ใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ควรพิจารณาจากบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการปฏิบตั งิ าน
ตามข้อ รวมถึงความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั อย่างเต็มที่
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หมวดที่ 6
ระเบียบการประชุม
ข้อ 11. คณะกรรมการบริษทั ควรจัดให้มหี รือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีการกาหนด
วันประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
ข้อ 12. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงเป็ นองค์
ประชุม
ข้อ 13. ประธานกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานกรรมการ ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม
ข้อ 14. ประธานในทีป่ ระชุมจะจัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารจัดการได้นาเสนอประเด็น ผลการดาเนินงานต่างๆ อย่างเพียงพอ
ทีก่ รรมการจะอภิปรายปั ญหาสาคัญ และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ข้อ 15. องค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติในทีป่ ระชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ข้อ 16. การวินิจฉัยชี้ขาดให้ยดึ ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีส่วน
ได้เสียในเรือ่ งใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง
และคะแนนเสียง 2 ฝ่ ายเท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมจะเป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าด
ข้อ 17. คณะกรรมการสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิญผูบ้ ริหารระดับสูง หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ ชี้แจงข้อมูล
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิม่ เติม และในวาระทีม่ รี ายการเกีย่ วโยงกันกับกรรมการ
กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิลงคะแนนเสี
ยงและไม่อยูร่ ่วมประชุม
์
ข้อ 18. ประธานกรรมการบริษทั อาจเรียกประชุมคณะกรรมการเป็ นกรณีพเิ ศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการ บริษัท
ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี
ข้อ 19. ในกรณีทม่ี กี รรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุม
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอ
ข้อ 20. เลขานุ การบริษทั ควรจัดทาวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เพือ่ นาส่งให้คณะกรรมการบริษทั และ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้า ในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้มเี วลา
ศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของ
บริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี น่ื และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ข้อ 21. เลขานุการบริษทั เป็ นผูบ้ นั ทึกและจัดทารายงานการประชุม เพือ่ นาส่งคณะกรรมการบริษทั
ข้อ 22. เลขานุการบริษทั ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 23. คณะกรรมการบริษทั แต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมทัง้ หมดที่ได้จดั ให้มขี ้นึ
ในรอบปี
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หมวดที่ 7
คณะกรรมการชุดย่อย
ข้อ 24. คณะกรรมการบริษ ัท ได้แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพื่อ ช่ ว ยเหลือ ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องคณะกรรมการบริษ ัท
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารและเป็ นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบทานระบบการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและการควบคุมภายใน รวมถึงการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
ข้อ 25. คณะกรรมการบริษทั พิจารณา และทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และกาหนดระเบียบปฏิบตั ิ ตลอดจนเรื่อง
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
ข้อ 26. คณะกรรมการชุดย่อยดาเนินการตามกฎบัตรคณะกรรมการ ข้อกาหนด กฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิตลอดจนเรื่องอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเคร่งครัด
ข้อ 27. คณะกรรมการชุดย่อยรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้แก่คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส และ/หรือ ภายหลังที่ได้มี
การประชุม ตามระยะเวลาที่ คณะกรรมการชุด ย่อ ยกาหนด เพื่อ รายงานผลการปฏิบ ัติงานตามที่ได้ร บั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
ข้อ 28. คณะกรรมการชุดย่อยสรุปผลการปฏิบตั ิในปี ท่ผี ่านมาให้แก่คณะกรรมการบริษทั และเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี
(แบบ 56-2) และเว็บไซต์ www.tndt.co.th
ข้อ 29. คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจาทุกปี และนาเสนอผลการ
ประเมินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ www.tndt.co.th
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หมวดที่ 8
การรายงาน
ข้อ 30. คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็ นปั จจุบนั ตามกาหนดเวลา
สม่าเสมอ และทันเวลา เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีป่ รากฏต่อสาธารณชนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่
(1) ข้อมูลทางการเงิน
(2) ข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน
(3) ข้อมูลอืน่ ทีส่ าคัญ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจลงทุนของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
ผ่านช่องทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์
www.tndt.co.th

หมวดที่ 9
ที่ปรึกษา
ข้อ 31. คณะกรรมการบริษัท อาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทฯ เป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้

หมวดที่ 10
ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
ข้อ 32. คณะกรรมการบริษทั จะทาการทบทวน เสนอแนะ แก้ไข เปลีย่ นแปลง กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ตามที่เห็นสมควร
เป็ นประจาทุกปี และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
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หมวดที่ 11
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ข้อ 24. คณะกรรมการบริษทั ควรประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองและทัง้ คณะถึงประสิทธิภาพและการบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ และรายงานผลการประเมินให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้นไป โดยได้รบั การอนุ มตั ิในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .............................................................
(นายสุวฒ
ั น์ แดงพิบลู ย์สกุล)
(ประธานกรรมการบริษทั )

ลงชื่อ .............................................................
(นางสาวชมเดือน ศตวุฒ)ิ
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
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