กฎระเบียบสำหรับคณะกรรมกำร
ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน)
(ตำมที่มีมติเห็นชอบในกำรประชุมคณะกรรมกำร เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2555)
(RULES OF PROCEDURE FOR THE BOARD OF DIRECTORS
OF TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED)
(as adopted by the Board of Directors on 19 October 2012)
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เจตนำรมณ์
คณะกรรมการ (คณะกรรมกำร) ของบริ ษัทโทเทิ่ล แอ็ค เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ) ได้ มีมติ
เห็นชอบให้ นากฎระเบียบสาหรับคณะกรรมการ (ระเบียบฯ) ฉบับนี ้ มาใช้ เป็ น (ก) ระเบียบการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการ (ข) ข้ อปฏิบตั ิทวั่ ไปเกี่ยวกับการแบ่งหน้ าที่ระหว่างคณะกรรมการกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของ
บริ ษัทฯ (ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร) และ (ค) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับอานาจของคณะกรรมการ
กรรมการทุกคน เลขานุการคณะกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร จะต้ องได้ รับสาเนาของระเบียบฯ ฉบับนี ้
นอกจากระเบี ยบฯ ฉบับ นี ้ คณะกรรมการยัง ต้ องปฏิบัติต ามกฎระเบี ยบ ข้ อ ปฏิ บัติ และแนวทางปฏิบัติ อื่น ที่
คณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้น อาจกาหนดขึ ้น รวมถึงกฎระเบียบสาหรับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องด้ วย
ในระเบียบฯ ฉบับนี ้ คาว่า “บริ ษัทฯ” หมายถึง บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
เว้ นแต่ในบริ บทจะ
กาหนดไว้ ไปอย่างอื่น
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องค์ ประกอบ กำรแต่ งตัง้ และกำรพ้ นจำกตำแหน่ ง
คณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยกรรมการกึ่งหนึง่ ต้ อง
อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
กรรมการอย่างน้ อยหนึง่ ในสาม แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการแต่ละคนจะมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งเป็ นเวลาสาม (3) ปี โดยกรรมการจานวนหนึง่ ในสามจะได้ รับ
การเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่งใหม่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี
กรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งโดยการเกษี ยณอายุ การลาออก หรื อการถูกปลดออกจากตาแหน่ง
กรรมการที่มีความประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ง จะต้ องส่งหนังสือแจ้ งคณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อยหนึ่ง
เดือน
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คุณสมบัติ
กรรมการจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติในการทาหน้ าที่เป็ นกรรมการ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ เป็ นกรรมการอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระด้ วย

(ข)

ไม่เคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนการแต่งตัง้

(ค)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคูส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย

(ง)

ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้
เคยเป็ นหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ มิใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนการแต่งตัง้

(จ)

ไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ มิใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชีซงึ่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์สงั กัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนการแต่งตัง้

(ฉ)

ไม่เคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสอง (2) ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึง
การเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ มิใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนการแต่งตัง้
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(ช)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ

(ซ)

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
กรรมการไม่อาจดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พร้ อมกันมากกว่าห้ า (5)
บริ ษัท ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กรรมการสามารถปฏิบตั ิตนตามความรับผิดชอบที่มีตอ่ บริ ษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำร
ภายในเดื อนพฤศจิ กายนของทุกปี ประธานเจ้ า หน้ า ที่บริ หารต้ องหารื อ กับประธานคณะกรรมการ (ประธำน
คณะกรรมกำร) และเสนอแผนการประชุ ม ซึ่ ง รวมถึ ง เรื่ อ งส าคัญ ที่ ต้ อ งน าเสนอในวาระการประชุ ม ของ
คณะกรรมการสาหรับการประชุมตลอดปี ปฎิทินถัดไป ทังนี
้ ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะต้ องเข้ าร่ วมในการประชุม
คณะกรรมการด้ วย เว้ นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่นไว้ เป็ นกรณีเฉพาะ
ประธานคณะกรรมการหรื อผู้ที่ประธานคณะกรรมการแต่งตังจะต้
้ องเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ
หากกรรมการคนใดหรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไม่สามารถเข้ าร่ วมการประชุมคณะกรรมการได้ ต้ องแจ้ ง ให้
ประธานคณะกรรมการหรื อเลขานุการคณะกรรมการทราบโดยไม่ชกั ช้ า
กรรมการคนใดคนหนึ่ง และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาจขอให้ มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ และขอให้ ระบุ
ประเด็นเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมที่คณะกรรมการจะได้ ปรึกษาหารื อกัน โดยประธานคณะกรรมการมีหน้ าที่
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามการร้ องขอดังกล่าว และในกรณีที่จาเป็ น การประชุมคณะกรรมการจะต้ องมีขึ ้นโดยไม่
ชักช้ าเกินควรภายหลังการร้ องขอ
การเรี ยกประชุมคณะกรรมการต้ องมีหนังสือ เชิญประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน หรื อภายในระยะเวลาที่
น้ อยว่านันหากประธานคณะกรรมการเห็
้
นสมควร
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กำรเตรียมกำรล่ วงหน้ ำ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและประธานคณะกรรมการต้ องรับผิดชอบในการเตรี ยมการตามสมควรและจัดเตรี ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นที่คณะกรรมการจะต้ องพิจารณา ทังนี
้ ้ เอกสารประกอบทีจ่ าเป็ นสาหรับการพิจารณา
ของคณะกรรมการจะต้ องแนบไปด้ วยกับหนังสือเชิญประชุม พร้ อมกับข้ อเสนอในการลงมติ เอกสารการประชุม
ดังกล่าวต้ องมีข้อมูลเพียงพอทีค่ ณะกรรมการจะพิจารณาประเด็นปั ญหาและลงมติได้
เมื่อประธานคณะกรรมการเห็นสมควรหรื อเมื่อมีความจาเป็ นที่ประเด็นใดจะต้ องได้ รับการพิจารณาโดยพลันในการ
ประชุมคณะกรรมการที่กาลังจะมีขึ ้น
การแจกเอกสารการประชุมอาจกระทาในระยะเวลาที่สนกว่
ั ้ าทีก่ าหนดไว้
ข้ างต้ น หรื อกระทาในที่ประชุมนันๆ
้ ได้
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กำรประชุมคณะกรรมกำร
3

ในการจัดประชุมคณะกรรมการ จะต้ องแจ้ งให้ กรรมการทุกคนทราบถึงการประชุมดังกล่าวก่อน และต้ องมีกรรมการ
เข้ าประชุมด้ วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ประชุม
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารอาจขอให้ มกี ารพิจารณาประเด็นใดๆ ที่ได้ มีการเสนอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในที่ประชุม ก่อนทีจ่ ะมีการตัดสินใจก็ได้
ให้ ประธานคณะกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม
ให้ รองประธานคณะกรรมการ (หากมี) หรื อกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
เป็ นประธานที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อบุคคลใดที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแต่งตัง้ มีหน้ าที่นาเสนอรายละเอียดของวาระการ
ประชุมแต่ละวาระต่อที่ประชุม
7

กำรลงมติ
การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือตามเสียงข้ างมากของกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและ
ออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานคณะกรรมการมีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด
คณะกรรมการต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการมอบอานาจของบริ ษัทฯ (Company Authority Matrix)

8

รำยงำนกำรประชุม
การประชุมคณะกรรมการจะต้ องมีการบันทึกรายงานการประชุม (โดยเลขานุการคณะกรรมการ)
รายงานการประชุมต้ องระบุวนั ที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้ าร่วมการประชุม ข้ อสรุปของประเด็นทีค่ ณะกรรมการได้ หารื อ
และมติที่ประชุม เป็ นอย่างน้ อย
รายงานการประชุมต้ องระบุด้วยว่าการลงคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์หรื อไม่ หรื อผู้ใดลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยหรื อไม่
เห็นด้ วยกับข้ อเสนอ โดยผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีสทิ ธิขอให้ บนั ทึก
ความเห็นของตนลงในรายงานการประชุมได้
รายงานการประชุมต้ องจัดเตรี ยมขึ ้นเป็ นภาษาอังกฤษและส่งให้ กรรมการทุกคนอนุมตั ิภายหลังการประชุมโดยไม่
ชักช้ า
รายงานการประชุมต้ องลงลายมือชื่อโดยประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

9

ประเด็นที่คณะกรรมกำรจะต้ องพิจำรณำ

9.1

ประเด็นทั่วไป
คณะกรรมการจะต้ องปฏิบตั ิ หน้ าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของ
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
4

คณะกรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดการกิ จการของบริ ษัทฯ การบริ หารแผนงานกลยุทธ์ ระยะยาว การ
จัดระบบโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสม และการกากับดูแลการบริ หารจัดการกิจการในแต่ละวัน
คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดทิศทาง วิสยั ทัศน์ มูลค่า และการก้ าวย่างสูก่ ารเป็ นผู้นาของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการเป็ นผู้ตดั สินใจและในบางกรณีอาจมอบอานาจในการตัดสินใจให้ บคุ คลอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเอกสารการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท
ฯ
คณะกรรมการต้ องมีสว่ นร่ วมในเรื่ องต่างๆ ไม่ว่าเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ องร่ วมกัน ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ ได้ แก่ (แต่ไม่จากัดอยู่เพียง) เรื่ องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ การปฏิบตั ิการ
และการเงิน และองค์กรและพนักงาน
ในกรณีที่เกิดเรื่ องที่ไม่ปกติหรื อเป็ นเรื่ องที่มคี วามสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริ ษัทฯ การตัดสินใจในเรื่ องดังกล่าวให้ เป็ น
อานาจของคณะกรรมการ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารตัดสินใจได้ เป็ นรายกรณี
9.2

กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมการจะต้ องดาเนินการให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อนั เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปเกี่ยวกับการกากับดูแลและ
การควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพของบริ ษัทฯ (กำรกำกับดูแลกิจกำร) นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะต้ องถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าวในการปฏิบตั ิงานและการใช้ อานาจตัดสินใจของตน

9.3

กำรใช้ บังคับและกำรติดตำมตรวจสอบเอกสำรกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการจะต้ องดาเนินการให้ มีการบังคับใช้ เอกสารการกากับดูแลกิจการต่างๆ ที่คณะกรรมการได้ อนุมตั ิ
รวมถึงนโยบายและกระบวนการที่กาหนดขึ ้นเพื่อให้ เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทังหมด
้
ซึง่ บริ ษัทฯ มีอานาจควบคุมไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม (เอกสำรกำรกำกับดูแลกิจกำร)
คณะกรรมการจะต้ องกากับดูแลให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารประเมินผลการบังคับใช้ เอกสารการกากับดูแลกิจการ
รวมทังระดั
้ บของการปฏิบตั ิตาม และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้

9.4

ประเด็นเฉพำะ
นอกเหนือไปจากหน้ าที่ที่กาหนดในข้ อ 9 นี ้แล้ ว คณะกรรมการจะต้ องให้ ความสาคัญกับเรื่ องต่อไปนี ้เป็ นการเฉพาะ
ด้ วย
(1)

การดาเนินกิจการและการเงิน
คณะกรรมการมีหน้ าที่ให้ ความเห็นชอบและควบคุมดูแลเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ รวมทังการเปลี
้
่ยนแปลง
ใดๆ ในเป้าหมายและแผนดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะต้ องให้ ความสาคัญเป็ นพิเศษกับการป้องกันความ

5

เสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากคู่สญ
ั ญา ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย และความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
คณะกรรมการมีหน้ าที่จดั ให้ มีรายงานการประกอบกิจการและการเงินของบริ ษัทฯ ซึ่งถูกต้ องและครบถ้ วน
สมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทัว่ ไป
คณะกรรมการต้ อ งได้ รั บทราบถึ งผลประกอบการของบริ ษั ทฯ ที่ เป็ นปั จจุบัน จากรายงานสถานะการ
ประกอบกิจการและสถานะทางการเงิน และต้ องพิจารณาอนุมตั ิบญ
ั ชีของบริ ษัทฯ คณะกรรมการต้ องมีการ
กากับดูแลอย่างเพียงพอในเรื่ องของการควบคุมภายในเกี่ ยวกับการจัดทารายงานทางการเงิน (Internal
Control over Financial Reporting) (ICFR) เพื่อให้ การควบคุมดังกล่าวเป็ นไปตามวัต ถุประสงค์
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดทางกฎหมาย และเอกสารการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการมีหน้ าที่ประเมินและหารื อถึง คาแถลง รายงาน และ/หรื อ คายืนยันของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารเกี่ยวกับการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทารายงานทางการเงิน (ICFR) เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับ
การจัดเตรี ยมงบการเงิน และรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ หรื อมากกว่า
คณะกรรมการมีหน้ าที่จดั ให้ มีการควบคุมบัญชีและการบริ หารจัดการเงินทุนของบริ ษัทฯ ตามจาเป็ น
คณะกรรมการมีหน้ าที่ประเมินและหารื อกันเกี่ยวกับโครงสร้ างทุน โครงสร้ างทุนที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
(Optimal Capital Structure) นโยบายเงินปั นผล กลยุทธ์ ในการจัดหาเงินทุน และการจัดสัดส่วนเงินทุนที่
เหมาะสม (Optimal Funding Composition) เป็ นประจา
คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทฯ มี
กาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้
(2)

รายงานทางการเงินประจาปี (งบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนประจำปี )
คณะกรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการตรวจทานร่ างงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี ซึ่งจัดทาโดย
คณะผู้บริ หาร คณะกรรมการต้ องตรวจทานให้ มนั่ ใจว่า งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี จัดทาขึ ้นอย่าง
ถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ และสะท้ อนสถานะทางการเงิ น และผลประกอบการ ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ เพื่อ
ประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการมีหน้ าที่จดั ทารายงานประจาปี ร่วมกับคณะผู้บริ หาร รายงานดังกล่าวจะต้ องมีข้อเสนอของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสรรกาไรหรื อมาตรการชดเชยผลขาดทุน และประกอบด้ วยรายงาน และ
เอกสารอย่างอื่น ตามที่กฎหมายกาหนด
เมื่อผู้สอบบัญชี ได้ ตรวจสอบงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนประจาปี และรายงานประจาปี แล้ ว ให้ นาเข้ า
พิจารณาและอนุมตั ิในที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ถัดไป ตามที่กฎหมายกาหนด

(3)

การควบคุมการดาเนินกิจการ
6

คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณากาหนดโครงสร้ างการดาเนินกิจการโดยรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยหลัก
คณะกรรมการต้ องได้ รับแจ้ งให้ ทราบถึงเหตุใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินกิจการ
ของบริ ษัทฯ เช่น แนวโน้ มตลาดที่สาคัญ สภาพตลาด รวมถึงความสัมพันธ์ กับลูกค้ า คณะกรรมการต้ อง
ติ ด ตามตรวจสอบให้ โครงสร้ าง การจัด การ และการด าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ย่ อ ยนัน้ ๆ เป็ นไปอย่า ง
เหมาะสม และต้ องดาเนินการให้ คณะกรรมการของบริ ษัทย่อยเหล่านันให้
้ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการประเมิน
สถานะและผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยแก่คณะกรรมการ
(4)

การบริ หารความเสีย่ งทางธุรกิจ
คณะกรรมการจะต้ องวางแผนเชิงรุกเพื่อบริ หารความเสีย่ งและจัดการกับความเสีย่ งทางธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ โดยจะต้ องพิจารณาความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ การดาเนินกิจการ (ทางการเงินและอื่นๆ) และทาง
กฎหมายเป็ นสาคัญ
คณะกรรมการมีหน้ าที่จัดให้ มีมาตรการซึ่งเป็ นรู ปธรรมซึ่งสามารถบ่งชี ้ถึงความเสี่ยงต่างๆ โดยให้ ถือเป็ น
ส่วนหนึง่ และเป็ นประเด็นสาคัญที่จะต้ องหารื อร่วมกันในการวางแผนกลยุทธ์ประจาปี
คณะกรรมการต้ องดาเนินการให้ คณะผู้บริ หารตัดสินใจบนพืน้ ฐานของความเสี่ยงที่ตรวจพบ และต้ อง
กาหนดให้ คณะผู้บริ หารจัดเตรี ยมและเสนอรายงานความเสี่ยงประจาปี ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญเกี่ยวกับความ
เสี่ยงหลัก ภาระความเสี่ยง และโดยระบุความเสี่ยงและมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี ้
คณะกรรมการยังต้ องติดตามความเสีย่ งที่สาคัญของบริ ษัทฯ ด้ วย

(5)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการมีหน้ าที่กากับดูแลให้ ธุรกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของคณะ
ผู้บริ หาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวนัน้ มีการดาเนินการเสมือนกับ
เป็ นการทาธุรกรรมปกติกบั บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ าปกติ และไม่มี
ผลกระทบต่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อย
คณะกรรมการมีหน้ าที่ให้ ความเห็นชอบเป็ นการทัว่ ไปสาหรับธุรกรรมที่เกิดขึ ้นเป็ นประจาอันเกี่ยวกับรายได้
หรื อธุรกรรมทางการค้ าหรื อธุรกรรมที่จาเป็ นแก่การดาเนินกิจการตามปกติของบริ ษัทฯ ในแต่ละวัน (ทังนี
้ ้
ไม่รวมถึงการซื ้อหรื อขายสินทรัพย์ การซื ้อหรื อขายกิจการหรื อธุรกิจ ) ที่สามารถกระทากับ บุคคลที่อาจมี
ผลประโยชน์ขดั แย้ งกับบริ ษัทฯ ได้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได้ ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
คณะกรรมการมีหน้ าที่ดาเนินการให้ มีกระบวนการที่พอเพียงสาหรับการจัดการและตรวจสอบการเข้ าทา
ธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น และจะต้ องกากับดูแลให้ การดาเนินธุรกรรมนันๆ
้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการได้ ให้
ความเห็นชอบเป็ นการทัว่ ไปไว้ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
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คณะกรรมการมีหน้ าที่ดาเนินการให้ คณะผู้บริ หารจัดทาและนาเสนอรายงานสรุปธุรกรรมต่างๆ ที่กระทากับ
บุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึงรายชื่อคู่ค้าที่เป็ นบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้ ง
กับบริ ษัทฯ ประเภท และมูลค่าของธุรกรรม เพื่อการตรวจสอบปี ละหนึง่ ครัง้
(6)

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีหน้ าที่จดั ให้ บริ ษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม (รวมถึงการตังหน่
้ วยงาน
ตรวจสอบภายใน) ซึง่ จะต้ องเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการปฏิบตั ิการและขันตอนการด
้
าเนินกิจการของบริ ษัทฯ
เพื่อเป็ นหลักประกันตามสมควรว่า บริ ษัทฯ จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการใช้ ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การป้องกันความเสีย่ งของทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ความน่าเชื่อถือของการรายงานทางการเงิน
ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร และการปฏิบตั ิตามเอกสารการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ และกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการตังหน่
้ วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามตรวจสอบการควบคุมภายในของ
บริ ษัทฯ และรายงานความล้ มเหลวหรื อจุดอ่อนในการควบคุมต่างๆ ที่สาคัญ รวมถึงเสนอแนะวิธีการแก้ ไข
คณะกรรมการมีหน้ าที่ติดตามตรวจสอบผลงาน หน้ าที่ และการปฏิบัติหน้ าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และกระบวนการการควบคุ ม ภายในเกี่ ย วกั บ การจัด ท ารายงานทางการเงิ น (ICFR) ผ่ า น
คณะกรรมการตรวจสอบ

(7)

การเตรี ยมการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการมีหน้ าที่จดั เตรี ยมเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(8)

การเลือกตังและค่
้
าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้ าที่กาหนดกระบวนการที่โปร่งใสในการเสนอชื่อและเลือกตังผู
้ ้ ทจี่ ะดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยหลัก
คณะกรรมการมีหน้ าที่สรรหาผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่
เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยหลัก
คณะกรรมการจะเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ โดยแสดงข้ อมูล ประสบการณ์ และ
ประวัติของบุคคลดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยหลัก
คณะกรรมการจะต้ องพิจารณาโครงสร้ าง ขนาด และองค์ ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจารณาจาก
ความต้ องการในปั จจุบนั และการพัฒนาในอนาคตของบริ ษัทฯ และทาการปรับเปลี่ยนตามที่เห็นว่าจาเป็ น
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้ องเอื ้ออานวยให้ คณะกรรมการสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
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หุ้น และสอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของบริ ษั ท ฯ ในด้ า นความช านาญ (Expertise) ความสามารถ
(Capacity) และความหลากหลาย (Diversity)
คณะกรรมการมีหน้ าที่พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการต้ องคานึงถึงปั จจัยต่ างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียงการดาเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริ ษัทฯ ตลาด และแนวปฏิบตั ิในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั และหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
(9)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและพนักงาน
คณะกรรมการเป็ นผู้มีอานาจแต่งตัง้ (และปลด) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทฯ และกาหนดเงื่อนไข
การว่าจ้ างประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ทังนี
้ ้เงื่อนไขการว่าจ้ างดังกล่าวให้ นามาใช้ กบั คณะผู้บริ หารระดับสูงที่
ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการด้
้
วย
คณะกรรมการมีหน้ าที่กาหนดกฎระเบียบสาหรับตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
คณะกรรมการมีหน้ าที่ติดตามตรวจสอบและจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารเป็ นรายปี รวมถึงประเมินผลการตรวจสอบดังกล่าวเป็ นประจา
คณะกรรมการมี หน้ าที่ ติ ดตามและด าเนินการให้ มีแ ผนการสืบ ทอดต าแหน่ง สาหรั บต าแหน่งประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

(10) ความเสีย่ งด้ านสวัสดิภาพและความปลอดภัย
คณะกรรมการมีห น้ า ที่ติ ด ตามตรวจสอบให้ มี ก ารบริ หารจัด การความเสี่ยงด้ านสวัสดิ ภาพและความ
ปลอดภัย ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ความคุ้มครองกับบุคลากร ข้ อมูล และสินทรัพย์อื่นๆ
(11) ความเสีย่ งด้ านการทุจริ ต
คณะกรรมการจะต้ องดาเนินการให้ บริ ษัทฯ มีขนตอนกระบวนการที
ั้
่เพียงพอสาหรับการป้องกันมิให้ บริ ษัทฯ
เกี่ยวพันกับการทุจริ ต ทังนี
้ ้ อย่างน้ อยที่สดุ คณะกรรมการมีหน้ าที่ติดตามว่าประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารได้
ดาเนินการตรวจสอบขันตอนกระบวนการป
้
้ องกันความเสีย่ งด้ านการทุจริ ตดังกล่าวทุกปี และดาเนินการให้
มีการแก้ ไขปรั บปรุ งข้ อบกพร่ องใดๆ ที่ตรวจพบ โดยคณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการ
(12) การประเมินตนเอง
คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประเมินผลงาน หน้ าที่ และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน รวมทังการติ
้
ดตาม
ตรวจสอบกระบวนการการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทารายงานทางการเงิน (ICFR) สาหรับการจัดทา
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งบการเงินและการรักษาสินทรัพย์ ปีละหนึ่งครัง้ โดยให้ ประธานคณะกรรมการเป็ นผู้ดาเนินการประเมินผล
ดังกล่าว
คณะกรรมการอาจจัดให้ มีการสอบสวนใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นแก่การปฏิบตั ิหน้ าที่ในการบริ หารจัดการและ
การกากับดูแล
10

กำรแบ่ งหน้ ำที่ระหว่ ำงคณะกรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการกิจการตามปกติของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตาม
แนวทางและข้ อปฏิบตั ิที่คณะกรรมการกาหนด รวมถึงกฎระเบียบสาหรับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ทังนี
้ ้ อานาจของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะไม่รวมไปถึงเรื่ องที่อยู่นอกขอบเขตความรั บผิดชอบของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (อันได้ แก่ กรณีที่บริ ษัทฯ เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อ เกิดเหตุการณ์ที่มี
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก) ระเบียบฯ ฉบับนี ้ หรื อข้ อปฏิบตั ิหรื อมติของคณะกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะต้ องดาเนินการให้ การจัดทาบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
และมีการบริ หารเงินทุนของบริ ษัทฯ อันเป็ นที่นา่ พอใจ
คณะกรรมการหรื อกรรมการคนหนึง่ คนใดสามารถร้ องขอให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ต่อคณะกรรมการได้ ทกุ เมื่อ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารต้ องรายงานเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรหรื อ จัด ประชุม เพื่ อ รายงานการด าเนิ น การและ
สถานการณ์ รวมทังผลก
้ าไรของบริ ษัทตามที่คณะกรรมการและ/หรื อกฎระเบียบสาหรับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กาหนดไว้ ตามกาหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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กำรขำดคุณสมบัติ
กรรมการไม่อาจมีสว่ นร่วมในการพิจารณาและลงมติ หากกรรมการคนนันหรื
้ อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงสมาชิก
ในครอบครัว หรื อบริ ษัทที่กรรมการคนนันเป็
้ นผู้แทนหรื อเป็ นลูกจ้ าง มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนัน้
กรรมการไม่อาจมีสว่ นร่วมในการหารื อหรื อเข้ าถึงรายงานการประชุมไม่ว่าวาระใดๆ หากกรรมการคนดังกล่าวหรื อ
บุคคลที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครั ว หรื อบริ ษัทที่กรรมการคนนันเป็
้ นผู้แทนหรื อเป็ นลูกจ้ าง มีส่วน
เกี่ยวข้ องหรื อถือหุ้นในปริ มาณที่มีนยั สาคัญในบริ ษัทที่ประกอบหรื อน่าจะประกอบธุรกิ จอันเป็ นการแข่งขันไม่ว่า
โดยตรงหรื อโดยอ้ อมกับบริ ษัทฯ
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กำรรักษำควำมลับ
กรรมการมีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูลและเอกสารทังหมดที
้
่ได้ รับไว้ เป็ นความลับ ทังนี
้ ้หน้ าที่ในการรักษาความลับนัน้
ยังคงมีอยูต่ อ่ ไป แม้ กรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ แล้ วก็ตาม
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