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กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
บริษัท ไทยสตลีเคเบลิ จ ากัด (มหาชน) 
(Corporate Governance Committee) 

 
วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Committee) จดัตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการบรษิัท ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการไปประยุกตใ์ชใ้นการ
บรหิารงานและการปฏิบตังิานของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการ
อย่างโปรง่ใส เปิดเผย ตรวจสอบได ้ มีความเป็นธรรมกับผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ 
สามารถสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และผูมี้สว่นไดเ้สีย  

 
องคป์ระกอบและคุณสมบัต ิ

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท  โดยเลือกจากกรรมการจ านวนหนึ่งของบริษัท  
ประกอบดว้ยคณะกรรมการจ านวน ไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน  ทัง้นีก้  าหนดใหก้รรมการอิสระเป็นประธานกรรมการก ากบัดแูล
กิจการ  

คณะกรรมการฯ จะแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการฯ จ านวน 1 คน 
 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นต าแหน่ง 

1. กรรมการจะด ารงต าแหนง่คราวละไมเ่กิน 3 ปีบญัชีตดิตอ่กนั 
2. กรรมการจะพน้ต าแหนง่เม่ือ 

2.1 พน้จากต าแหนง่กรรมการบรษิัท 
2.2 ลาออก 
2.3 คณะกรรมการมีมตใิหพ้น้จากต าแหนง่ 

3. เม่ือกรรมการพน้วาระหรือมีเหตท่ีุไมส่ามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งแตง่ตัง้กรรมการใหม่
ทดแทนใหค้รบภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีจ  านวนกรรมการไมค่รบถว้น และใหผู้ท่ี้ไดร้บัการแตง่ตัง้มีวาระการด ารง
ต าแหนง่เพียงเทา่วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่  
 

…4. ในกรณี…/ 
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4. ในกรณีท่ีกรรมการพน้วาระจากการเป็นกรรมการ และไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ ใหก้รรมการ
ดงักลา่วกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการก ากบัดแูลกิจการเชน่เดมิ 
 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่
1. ก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัท  การปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ฝ่าย
บริหารและพนกังาน  ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี  สอดคลอ้งกับนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิของบริษัท  
และขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. พิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอตอ่กรรมการ  ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท 

3. ก ากับดูแลให้ค  าปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองและเหมาะสม  เพ่ือยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทสูม่าตรฐานสากล 

4. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท พรอ้มความเห็นในแนวปฏิบตัิ  เพ่ือ
ด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงตามขัน้ตอนของบรษิัท 

 
ความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ มีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ี
ไดร้บัมอบหมาย  และคณะกรรมการบรษิัทมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 
 
การประชุมและการลงคะแนนเสียง 
1.  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจ าเป็นและ 
ความเหมาะสม ก าหนดการดงัตอ่ไปนี ้
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คร้ังที่ ก าหนดการ วาระการประชุม 
1 เดือนพฤษภาคม  พิจารณาทบทวนคะแนนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีประจ าปี 

 พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชดุยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

2 เดือนสิงหาคม  พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 พิจารณาทบทวนคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

 พิจารณารายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เปิดเผยใน แบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)  

2.  วาระการประชมุ และเอกสารการประชมุจะตอ้งจดัสง่ใหแ้ก่คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการล่วงหนา้ก่อนการประชมุ  
3. นอกเหนือจากก าหนดการขา้งตน้ คณะกรรมการฯ มีอ านาจเรียกประชมุเพิ่มเตมิไดห้ากมีความจ าเป็น  
4. ใหป้ระธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานฯ ไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมารว่มประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

5.  ในการประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ จะตอ้งมีกรรมการเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ 

6.  มติท่ีประชมุคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ จะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ในกรณีท่ีมีเสียง
เทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุเป็นผูชี้ข้าด ทัง้นีก้รรมการท่ีมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดจะตอ้งไม่เขา้รว่มในการพิจารณาหรือ
ลงมตใินเรื่องนัน้ ๆ  

7. คณะกรรมการฯ สามารถเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพ่ือใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิได ้
 
การรายงาน 
 รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ และจดัท า
รายงานของคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 
One Report) ทัง้นีล้งนามโดยประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. จ านวนครัง้ในการประชมุ 
2. จ านวนครัง้ท่ีกรรมการก ากบัดแูลกิจการแตล่ะคนเขา้รว่มประชมุ 
3. ผลการปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

           …การประเมินผล…/ 
 
 




