กฎระเบียบสำหรับคณะกรรมกำรสรรหำ
ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน)
(ตำมที่มีมติเห็นชอบในกำรประชุมคณะกรรมกำร เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2555)
(RULES OF PROCEDURE FOR THE NOMINATION 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 คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ มีมติ
เห็นชอบให้ นากฎระเบียบสาหรับคณะกรรมการสรรหา (ระเบียบฯ) ฉบับนี ้ มาใช้ เป็ น (ก) ระเบียบในการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาของบริ ษัทฯ (คณะกรรมกำรสรรหำ) (ข) ข้ อปฏิบตั ิทวั่ ไปเกี่ยวกับการแบ่ง
หน้ าที่ระหว่างคณะกรรมการกับคณะกรรมการสรรหา และ (ค) แนวทางทัว่ ไปเกี่ยวกับขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
นอกจากระเบียบฯ ฉบับนี ้ คณะกรรมการสรรหายังต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อื่นใดทีค่ ณะกรรมการอาจกาหนดขึ ้น
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ รวมถึงกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย

2

องค์ ประกอบ กำรแต่ งตัง้ และกำรพ้ นจำกตำแหน่ ง
คณะกรรมการสรรหาต้ องประกอบด้ วยกรรมการสรรหาไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ซงึ่ รวมถึง
ประธานคณะกรรมการสรรหาต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิได้ รับเลือกเป็ นกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหาจะพ้ นจากตาแหน่งโดยการเกษี ยณอายุ
คณะกรรมการ

การลาออก

หรื อถูกปลดออกจากตาแหน่งโดย

กรรมการสรรหาที่มคี วามประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ง จะต้ องส่งหนังสือแจ้ งคณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย
หนึง่ เดือน
3

หนังสือเชิญประชุม
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาต้ องหารื อกับประธานคณะกรรมการสรรหา
(ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ) และเสนอแผนการประชุม ซึง่ รวมถึงเรื่ องสาคัญทีต่ ้ องนาเสนอในวาระการ
ประชุมสาหรับการประชุมตลอดปี ปฎิทินถัดไป
ประธานคณะกรรมการสรรหาหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตังเป็
้ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการสรรหา
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หากกรรมการสรรหาคนหนึง่ คนใดไม่สามารถเข้ าร่วมการประชุมได้ ต้ องแจ้ งให้ ประธานคณะกรรมการสรรหาหรื อ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาทราบโดยไม่ชกั ช้ า
การเรี ยกประชุมคณะกรรมการสรรหาต้ องมีหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน หรื อภายใน
ระยะเวลาที่น้อยกว่านันหากประธานคณะกรรมการสรรหาเห็
้
นสมควร
4

กำรเตรียมกำรล่ วงหน้ ำ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลขานุการคณะกรรมการสรรหามีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารที่
จาเป็ นสาหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหา
เอกสารการประชุมต้ องมีข้อมูลเพียงพอที่คณะกรรมการสรรหาจะใช้ พจิ ารณาประเด็นปั ญหาและลงมติได้

5

กำรประชุม
การประชุมคณะกรรมการสรรหาต้ องมีกรรมการสรรหามาประชุมด้ วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวน
กรรมการสรรหาทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
หากประธานคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าการประชุมสามารถกระทาได้ โดยไม่ต้องมีผ้ เู ข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ประธานคณะกรรมการสรรหาสามารถกาหนดให้ มีการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) ทางโทรศัพท์
(Telephone Conference) หรื อให้ มีการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้ องโดยหนังสือเวียน หรื อวิธีการอื่นใดแทนก็ได้ ทังนี
้ ้
การดาเนินการดังกล่าวต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ประธานคณะกรรมการสรรหา หรื อบุคคลใดทีป่ ระธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตัง้ มีหน้ าที่นาเสนอรายละเอียด
ของวาระการประชุมแต่ละวาระต่อที่ประชุม

6

กำรลงมติ
การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาให้ ถือตามเสียงข้ างมากของกรรมการสรรหาทีเ่ ข้ าร่วมประชุม
(ไม่วา่ จะด้ วยตนเอง ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ การประชุมทางโทรศัพท์ หรื อผ่านหนังสือเวียน ตามที่
ประธานคณะกรรมการสรรหากาหนดตามข้ อ 5 ข้ างต้ น) และออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันประธานคณะกรรมการสรรหาไม่มีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด

7

รำยงำนกำรประชุม
การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะต้ องมีการบันทึกรายงานการประชุม (โดยเลขานุการคณะกรรมการสรรหา)
รายงานการประชุมดังกล่าวต้ องระบุวนั ที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้ าร่วมการประชุม ข้ อสรุปของประเด็นที่คณะกรรมการ
สรรหาได้ 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 คณะกรรมการสรรหาอนุมตั ิภายหลังการประชุม
โดยไม่ชกั ช้ า
รายงานการประชุมต้ องลงลายมือชื่อโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
8

หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหามีหน้ าที่รับผิดชอบในการให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1)

ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับผู้มีคณ
ุ สมบัติที่จะได้ รับการเลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยหลัก
ของบริ ษัทฯ

(2)

ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับผู้มีคณ
ุ สมบัติที่จะได้ รับการเลือกตังให้
้ เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (Chief Executive
Officer) และรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ การเงินและบัญชี (Chief Financial Officer) ของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยหลักของบริ ษัทฯ

(3)

พิจารณาโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจารณาจากความต้ องการในปั จจุบนั
และการพัฒนาในอนาคตของบริษัทฯ และให้ คาแนะนาต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับเปลีย่ นตามทีเ่ ห็น
ว่าจาเป็ น
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้ องเอื ้ออานวยให้ คณะกรรมการสามารถรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และสอดคล้ องกับความต้ องการของบริษัทฯ ในด้ านความชานาญ (Expertise)
ความสามารถ (Capacity) และความหลากหลาย (Diversity)

(4)

ให้ ความสาคัญกับการประเมินผลงานของตนเองของคณะกรรมการ
แก้ ไขตามทีเ่ ห็นว่าจาเป็ น

(5)

ตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าได้ มกี ารดาเนินการตามขันตอนเพื
้
่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสเสนอชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัติ
เพื่อดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ

(6)

ในการประเมินผู้มีคณ
ุ สมบัติเพื่อดารงตาแหน่งในคณะกรรมการทุกครัง้
คณะกรรมการสรรหาจะต้ อง
พิจารณาว่าผู้มีคณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าวมีประสบการณ์ คุณสมบัติ และความสามารถที่จาเป็ นหรื อไม่ด้วย

(7)

พิจารณาความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการตามวาระ

(8)

ชี ้แจงเหตุผลในการให้ คาแนะนาของตน และแจ้ งแถลงการออกเสียงคัดค้ าน (หากมี) ไว้ ในคาแนะนา
ดังกล่าวข้ างต้ น

(9)

ดาเนินการให้ บริ ษัทฯ
กรรมการ

และให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการแต่งตัง้ และคุณสมบัติของ

(10) กาหนดหลักเกณฑ์ในการรับช่วงตาแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารหลัก ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาเห็นสมควร
(11) จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามสมควร
(12) จัดให้ มีการประเมินผลงาน หน้ าที่และความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนปี ละหนึง่ ครัง้
ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้ดาเนินการประเมินผลดังกล่าว
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โดยให้

9

กำรแบ่ งหน้ ำที่ระหว่ ำงคณะกรรมกำรกับคณะกรรมกำรสรรหำ
คณะกรรมการสรรหาต้ องถือปฏิบตั ิตามแนวทางและข้ อกาหนดของคณะกรรมการ รวมถึงระเบียบฯ ฉบับนี ้
คณะกรรมการสรรหาต้ องดาเนินการให้ ระเบียบฯ ฉบับนี ้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และในกรณีที่
จาเป็ น ให้ คณะกรรมการสรรหาจัดทาข้ อเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่ เปลีย่ นแปลงระเบียบฉบับฯ นี ้
คณะกรรมการสรรหาต้ องรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อจัดประชุมเพื่อรายงานการปฏิบตั ิงาน หน้ าที่ ผลการ
ดาเนินงานของตน รวมถึงเรื่ องอืน่ ใดที่คณะกรรมการกาหนด ต่อคณะกรรมการอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นสมควรอาจจัดให้ มีการรายงานมากกว่าหนึง่ ครัง้ ต่อปี

10

กำรขำดคุณสมบัติ
กรรมการสรรหาไม่อาจมีสว่ นร่วมในการพิจารณาและลงมติในเรืองใดๆ หากกรรมการสรรหาคนนันมี
้ สว่ นได้ เสียใน
ประเด็นที่พิจารณา
หรื อมีความสัมพันธ์กบั ผู้ได้ รับการเสนอชื่อในลักษณะที่ทาให้ ตนเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื่ อง
ดังกล่าว ไม่วา่ ในทางส่วนตัวหรื อทางการเงิน

11

กำรรักษำควำมลับ
คณะกรรมการสรรหาต้ องเก็บรักษาข้ อมูลและเอกสารทังหมดที
้
่ได้ รับไว้ เป็ นความลับ
กรรมการสรรหาทุกคนต้ องดาเนินการให้ มีการเก็บรักษาสิง่ ใดๆ ที่ตนได้ รับมาอย่างเหมาะสมและคงเป็ นความลับ
การให้ ข้อมูลใดๆ แก่บคุ คลที่สาม ให้ ประธานคณะกรรมการหรือประธานคณะกรรมการสรรหาโดยความเห็นชอบ
ของประธานคณะกรรมการเป็ นผู้ดาเนินการดังกล่าว
หน้ าที่ในการรักษาความลับนันยั
้ งคงมีอยู่ แม้ กรรมการสรรหาจะพ้ นจากตาแหน่งกรรมการสรรหาแล้ วก็ตาม
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