กฎระเบียบสำหรับคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน)
(ตำมที่มีมติเห็นชอบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2555)
(RULES OF PROCEDURE FOR THE GOVERNANCE COMMITTEE
OF TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED)
(as adopted by the Board of Directors on 19 October 2012)
1

เจตนำรมณ์
คณะกรรมการ (คณะกรรมกำร) ของบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ) ได้ มีมติ
เห็นชอบให้ นากฎระเบียบสาหรับคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ (ระเบียบฯ) ฉบับนี ้ มาใช้ เป็ น (ก) ระเบียบในการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ (คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร) (ข) ข้ อปฏิบตั ิ
ทัว่ ไปเกี่ยวกับการแบ่งหน้ าที่ระหว่างคณะกรรมการกับคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และ (ค) แนวทางทัว่ ไป
เกี่ยวกับขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
นอกจากระเบียบฯ ฉบับนี ้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการยังต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อื่นใดที่คณะกรรมการอาจ
กาหนดขึ ้น ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย

2

องค์ ประกอบ กำรแต่ งตัง้ และกำรพ้ นจำกตำแหน่ ง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการต้ องประกอบด้ วยกรรมการกากับดูแลกิจการไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยสมาชิก
ส่วนใหญ่ซงึ่ รวมถึงประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการก
้
ากับดูแลกิจการ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิได้ รับเลือกเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการจะพ้ นจากตาแหน่งโดยการเกษี ยณอายุ การลาออก หรื อถูกปลดออกจากตาแหน่งโดย
คณะกรรมการ
กรรมการกากับดูแลกิจการที่มีความประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ง จะต้ องส่งหนังสือแจ้ งคณะกรรมการล่วงหน้ า
อย่างน้ อยหนึง่ เดือน

3

หนังสือเชิญประชุม
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการต้ องหารื อกับประธานคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ (ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร) และเสนอแผนการประชุม ซึ่งรวมถึงเรื่ องสาคัญที่
ต้ องนาเสนอในวาระการประชุมสาหรับการประชุมตลอดปี ปฎิทินถัดไป
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการหรื อผู้ที่ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการแต่งตังเป็
้ นผู้เรี ยกประชุม
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
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หากกรรมการกากับดูแลกิจการคนหนึ่งคนใดไม่สามารถเข้ าร่ วมการประชุมได้ ต้ องแจ้ งให้ ประธานคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการหรื อเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทราบโดยไม่ชกั ช้ า
4

กำรเตรียมกำรล่ วงหน้ ำ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
จัดเตรี ยมเอกสารที่จาเป็ นสาหรับการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
เอกสารการประชุมต้ องมีข้อมูลเพียงพอที่คณะกรรมการกากับดูแลกิจการจะใช้ พิจารณาประเด็นปั ญหาและลงมติ
ได้

5

กำรประชุม
การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการต้ องมีกรรมการกากับดูแลกิจการมาประชุมด้ วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนกรรมการกากับดูแลกิจการทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
หากประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการเห็นว่าการประชุมสามารถกระทาได้ โดยไม่ต้องมีผ้ เู ข้ าประชุมด้ วย
ตนเอง ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการสามารถกาหนดให้ มีการประชุมทางจอภาพ (Video Conference)
ทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) หรื อให้ มีการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้ องโดยหนังสือเวียน หรื อวิธีการอื่นใด
แทนก็ได้ ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าวต้ องอยูภ่ ายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ หรื อบุคคลใดที่ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการแต่งตัง้ มีหน้ าที่
นาเสนอรายละเอียดของวาระการประชุมแต่ละวาระต่อที่ประชุม

6

กำรลงมติ
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการให้ ถือตามเสียงข้ างมากของกรรมการกากับดูแล
กิจการที่เข้ าร่วมประชุม (ไม่ว่าจะด้ วยตนเอง ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ การประชุมทางโทรศัพท์ หรื อผ่าน
หนังสือเวียน ตามที่ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการกาหนดตามข้ อ 5 ข้ างต้ น) และออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการไม่มีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด

7

รำยงำนกำรประชุม
การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการจะต้ องมีการบันทึกรายงานการประชุม (โดยเลขานุการคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ)
รายงานการประชุมดังกล่าวต้ องระบุวนั ที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้ าร่ วมการประชุม ข้ อสรุ ปของประเด็นที่คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการได้ หารื อ และมติที่ประชุม เป็ นอย่างน้ อย
รายงานการประชุมต้ องระบุด้วยว่าการลงคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์หรื อไม่ หรื อผู้ใดลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยหรื อไม่
เห็นด้ วยกับข้ อเสนอ โดยผู้ทลี่ งคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอมีสทิ ธิขอให้ บนั ทึกความเห็นแย้ งของตนลงใน
รายงานการประชุมได้
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รายงานการประชุมต้ องจัดเตรี ยมขึ ้นเป็ นภาษาอังกฤษและส่งให้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการอนุมตั ิภายหลังการ
ประชุมโดยไม่ชกั ช้ า
รายงานการประชุมต้ องลงลายมือชื่อโดยประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและเลขานุการคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
8

หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการในเรื่ องดังต่อไปนี ้

9

(1)

กากับดูแลให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามหลักการอันเป็ นที่ยอมรั บทัว่ ไปสาหรั บการกากับดูแลและการควบคุม
กิจการอย่างมีประสิทธิภาพ (กำรกำกับดูแลกิจกำร) และดารงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เอื ้อต่อการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี

(2)

กาหนดและดารงไว้ ซงึ่ นโยบายและกระบวนการการกากับดูแลกิจการที่เหมาะสม

(3)

ดาเนินการให้ มีการบังคับใช้ และปฏิบตั ิตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับกากับดูแลกิจการที่
คณะกรรมการได้ อนุมัติ เพื่อให้ มีการกากับดูแลกิ จการในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทัง้ หมดซึ่งบริ ษัทฯ มี
อานาจควบคุมไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม (เอกสำรกำรกำกับดูแลกิจกำร)

(4)

กากับดูแลให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารประเมินผลการบังคับใช้ และปฏิบตั ิตามนโยบายและกระบวนการต่าง
ๆ เกี่ยวกับกากับดูแลกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้

(5)

ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่ องสาคัญต่างๆ ผลการตรวจสอบ และคาแนะนาเกี่ยวกับ การ
กากับดูแลกิจการ

(6)

ชี แ้ จงเหตุผลในการให้ คาแนะนาของตน และแจ้ ง แถลงการออกเสียงคัดค้ าน (หากมี) ไว้ ในคาแนะน า
ดังกล่าว

(7)

ดาเนินการให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี

(8)

จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการดาเนิน กิจการต่างๆ ของตน และหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ

(9)

จัดให้ มีการประเมินผลงาน หน้ าที่ และความสามารถในการปฏิบัติ หน้ าที่ของตนปี ละหนึ่งครั ง้ โดยให้
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการเป็ นผู้ดาเนินการประเมินผลดังกล่าว

กำรแบ่ งหน้ ำที่ระหว่ ำงคณะกรรมกำรกับคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการต้ องถือปฏิบตั ิตามแนวทางและข้ อกาหนดของคณะกรรมการ รวมถึงระเบียบฯ
ฉบับนี ้
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คณะกรรมการกากับดูแลกิจการต้ องดาเนินการให้ ระเบียบฯ ฉบับนี ้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใน
กรณีที่จาเป็ น ให้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการจัดทาข้ อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเปลีย่ นแปลงระเบียบฯ ฉบับนี ้
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการต้ องรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อจัดประชุมเพื่อรายงานการปฏิบตั ิงาน หน้ าที่
ผลการดาเนินงานของตน รวมถึงเรื่ องอื่นใดที่คณะกรรมการกาหนด ต่อคณะกรรมการอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ ใน
กรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจจัดให้ มีการรายงานมากกว่าหนึง่ ครัง้ ต่อปี
10

กำรขำดคุณสมบัติ
กรรมการกากับดูแลกิจการไม่อาจมีสว่ นร่วมในการพิจารณาและลงมติในเรื่ องใดๆ หากกรรมการกากับดูแลกิจการ
ผู้นนหรื
ั ้ อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องมีสว่ นได้ เสียในประเด็นที่พิจารณา

11

กำรรักษำควำมลับ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการต้ องเก็บรักษาข้ อมูลและเอกสารทังหมดที
้
่ได้ รับไว้ เป็ นความลับ
กรรมการกากับดูแลกิจการทุกคนต้ องดาเนินการให้ มีการเก็บรักษาสิง่ ใดๆ ที่ตนได้ รับมาอย่างเหมาะสมและคงเป็ น
ความลับ
การให้ ข้อมูลใดๆ แก่บคุ คลที่สาม ให้ ประธานคณะกรรมการหรื อประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการโดยความ
เห็นชอบของประธานคณะกรรมการเป็ นผู้ดาเนินการดังกล่าว
หน้ าที่ในการรักษาความลับนันยั
้ งคงมีอยู่
กิจการแล้ วก็ตาม
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แม้ กรรมการกากับดูแลกิจการจะพ้ นจากตาแหน่งกรรมการกากับดูแล

4

