
กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 
บริษัท เทิรน์คีย ์คอมมนูิเคชั่น เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 9 มิถนุายน 2564 
 

  

1/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เทริน์คีย ์คอมมูนิเคช่ัน เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) 
TURNKEY COMMUNICATION SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED   

 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 
บริษัท เทิรน์คีย ์คอมมนูิเคชั่น เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 9 มิถนุายน 2564 
 

  

2/5 

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร 
 

1. วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการบริหารของบริษัทจัดตั้งขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการ

กิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้บังคับ และค าสั่งใดๆ รวมทัง้เป้าหมายที่ก าหนดไวภ้ายใต้
กรอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทและ/หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

2. องคป์ระกอบ 
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบริหารไม่จ าเป็นตอ้งด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท 

ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร  1 คน ให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะ
กรรมการบริหาร และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บรหิารเก่ียวกับการนดัหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุมและบนัทึก
รายงานการประชมุ 

คณะกรรมการบรหิารเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร โดยอาจเป็นกรรมการ หรือบคุคลอื่นที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการท างานของคณะกรรมการบริหารเก่ียวกับการนัดหมายการ
ประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ น าสง่เอกสารการประชมุและบนัทกึรายงานการประชมุ 

3. คุณสมบัติของกรรมกำรบริหำร 
กรรมการบรหิารตอ้งเป็นบคุคลผูม้ีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ ซื่อสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะ
อทุิศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่แก่บรษิัทได ้

(2) มีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่ออกโดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยที่เก่ียวขอ้ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท
หรือเขา้เป็นหุน้สว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขนักับกิจการของบรษิัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้
ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 
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4. กำรแต่งต้ังและวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 3. ขา้งตน้ เพื่อด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท (กรณีกรรมการบรหิารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทดว้ย) ทัง้นี ้กรรมการบรหิาร
ซึ่งพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารไดอ้ีก 

ในกรณีที่กรรมการบรหิารครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได ้ซึ่ง
จะส่งผลใหม้ีจ  านวนกรรมการบริหารต ่ากว่า [3] คน ใหค้ณะกรรมการบรหิารแต่งตัง้กรรมการบริหารรายใหม่ใหม้ี
จ  านวนครบถว้นโดยไม่ชกัชา้เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร 

นอกจากกรณีพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วแลว้ กรรมการบรหิารอาจพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) พน้จากต าแหน่งกรรมการเนื่องจากขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด 

(ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท) 
(4) ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริหาร  หรือ
ประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
ทดแทนกรรมการบรหิารที่ลาออก 

5. อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ 
(1) จัดท าและก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการ

บรหิารงาน และอ านาจการบรหิารงานเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และด าเนินการ
ตามที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึงตรวจสอบ  และติดตามผลการ
ด าเนินงานดงักลา่วใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) ก าหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และก าหนดทิศทางนโยบายการลงทุนใหส้อดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค ์นโยบายของบริษัท และอนุมัติหลักเกณฑก์ารลงทุน รวมถึงขอ้เสนอการลงทุน
ตามระเบียบบรษิัท 

(3) เป็นผูบ้ริหารจัดการ และควบคุมดูแลการด าเนินกิจการที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารงานทั่วไปของ
บรษิัท 

(4) อนุมัติการเขา้ท าสญัญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น 
การซือ้ขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบรษิัทและเป็นไป
เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินงานตามวัตถุประสงคข์องบริษัท) ภายในวงเงินตามที่ก าหนดไวใ้น
อ านาจอนมุตัิ (Level of Authorization) หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด   
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(5) อนุมัติการใชจ้่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดซือ้ จัดจา้ง การกูย้ืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จาก
สถาบันการเงิน การใหกู้ย้ืม ตลอดจนการจ าน า จ านอง หรือเขา้เป็นผู้ค า้ประกันของบริษัทและ
บริษัทย่อย และการด าเนินงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชนใ์นการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ของบริษัทภายในวงเงินตามที่ก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมัติ (Level of Authorization) หรือตามที่
คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

(6) มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เก่ียวข้องของบริษัทมาใหค้วามเห็น เข้าร่วม
ประชมุ หรือใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งตามความจ าเป็น 

(7) ก าหนดกรอบ และนโยบายส าหรบัการก าหนดเงินเดือน การปรบัขึน้เงินเดือน การก าหนดโบนัส 
ค่าตอบแทน และบ าเหน็จรางวัลของพนักงาน และผูบ้ริหาร (ซึ่งด ารงต าแหน่งต ่ากว่าประธาน
กรรมการบรหิาร 

(8) ก าหนดกรอบ และนโยบายบรหิารความเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกับวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธ ์
และความเสี่ยงที่ยอมรบัไดข้องกิจการ รวมถึงติดตาม  และประเมินประสิทธิผลของการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ 

(9) ก าหนดใหม้ีระบบการสง่เสรมิ สนบัสนนุ และควบคมุดแูล เพื่อใหม้ั่นใจว่าพนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามระเบียบนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

(10) ก ากับดแูลใหม้ีกลไกและกระบวนการจดัการ (บนัทึก ติดตามความคืบหนา้ แกไ้ขปัญหา รายงาน) 
ขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและการ
กระท าผิดของบรษิัท 

(11) รายงานผลการปฏิบตัิงานที่ส  าคญัของคณะกรรมการบริหารใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบเป็น
ประจ า 

(12) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเป็นประจ าทกุปี  

(13) ทบทวน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข ขอบเขตอ านาจ หน้าที่  และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณด์ าเนินธุรกิจของบรษิัท 

(14) ด าเนินการอื่ น ใดตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามนโย บาย 
ที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

(15) มอบอ านาจให้บุ คคลใดบุคคลหนึ่ งหรือหลายคนปฏิบัติ การอย่างหนึ่ งอย่ างใดแทน  
คณะกรรมการบรหิาร 
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 ทั้งนี ้การก าหนดหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบหมายที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ) อาจมีสว่นไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะ
ใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบรษิัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ทัง้นี ้เวน้แต่เป็นการอนุมตัิ
รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิไว ้

6. กำรประชุม 

(1) ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบรหิารตามที่ประธานคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร แต่ใหม้ีการ
ประชมุอย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ทกุๆ ระยะเวลา 3 เดือน 

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลซึ่งไดร้ับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการบรหิารทกุท่านลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อใหก้รรมการบรหิารไดม้ีเวลา
ศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท
ใหส้ามารถแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

7. องคป์ระชุมและกำรลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการบรหิารทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหาร
ไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการบรหิารคนใดคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ 

(2) การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก 

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารคนหนึ่ งมีสิท ธิออกเสียงหนึ่ งเสียง เว้นแต่
กรรมการบรหิารซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้นี ้ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(4) ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารเป็นผูร้ายงานผลการประชมุต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทใน
คราวถดัไปเพื่อทราบทกุครัง้ 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนีอ้นุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  3/2564 เมื่อวันที่  
9 มิถนุายน 2564 และใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 9 มิถนุายน 2564 

 
 

………………………………………..……….… 
(นำยกิตติศักดิ ์อมรชัยโรจนก์ุล) 

ประธานกรรมการบรษิัท 


