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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท เปนตัวแทนของผูถือหุน มีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแลตรวจสอบและประเมินผล การ

ดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งสรางความเชื่อม่ัน สรางมูลคาและสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุน โดยใชมาตรฐาน จริยธรรม

สูงสุดและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวน 

ไดเสีย 

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.  ผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัท โดยใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ

และวิธีการดังตอไปน้ี 

1.1 ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ 

1.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่

เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

1.3 บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงม ีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหเลือกโดยวิธีจับฉลากเพ่ือใหไดจํานวน

กรรมการที่จะพึงม ี

2. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรและตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด 

3. บริษัทมีนโยบายใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมเปนบุคคลเดียวกันเพื่อใหเกิดความ 

ชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา 

4. โครงสรางคณะกรรมการ ประกอบดวย กรรมการอิสระในจํานวนที่เหมาะสมกับการกํากับดูแลกิจการ โดยตอง

มีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ แตตองไมนอยกวา 3 คน ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนด

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

5. การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีความโปรงใสและ

ชัดเจนในการสรรหากรรมการ และในการพิจารณาควรจะตองมีประวัติการศึกษาและประสบการณการ

ประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการ

บริษัทและผูถือหุน 

6. กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกได 

คุณสมบัติของกรรมการ 

1. กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมี

ความรูความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทได 

2. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวย หลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจให

บริหารจัดการกิจการที ่มีมหาชนเปนผู ถือหุ นตามที ่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ประกาศกําหนด 
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3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการ เขาเปนหุ นสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื ่นที ่มีสภาพ         

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนหรือประโยชนของ

บุคคลอื่น เวนแต จะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง 

4. กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ่ ทจ. 39/2559 เรื ่องการ          

ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (รวมทั้งที่มีการแกไข

เพ่ิมเติม) 

5. กรรมการที่เปนผูบริหาร คือ กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานใหแกบริษัทโดยเต็มเวลาและไดรับผล 

ตอบแทนจากบริษัทเปนประจําทุกเดือน ในรูปของเงนิเดือนหรือผลตอบแทนอ่ืนที่เปรียบเสมือนเงินเดือน 

6. ใหกรรมการแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา เม่ือมีกรณีดังตอไปน้ี 

6.1 มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใด ๆ ที ่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี โดยระบุ

ขอเท็จจรงิเก่ียวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคูสญัญาและสวนไดเสียของกรรมการ ในสัญญาน้ัน (ถามี) 

6.2 ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหวางรอบป

บัญชี (ถามี) 

7. กรรมการแตละคนจะสามารถไปดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดรวมแลวไมเกิน 5 บริษัท โดยจะตอง

คํานึงถึงตําแหนงท่ีเหมาะสมและสภาพธุรกิจของบรษิัท 

วาระการดํารงตําแหนง 

1. การประชุมผูถือหุ นสามัญประจําปทุกครั ้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน 

กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่

จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก 

สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตาม

วาระน้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

2. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

ก. เสียชีวิต 

ข. ลาออก 

ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ง. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและ  

มีสิทธิออกเสียง 

จ. ศาลมีคําสั่งใหออก 

3. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการเลือกบุคคลใด 

บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการในคราวถัดไป เวนแต วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการ

แทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 
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4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกใหมีผลตั้งแตวันที่ใบลาออกไปถึง

บริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนบริษัททราบดวยก็ได 

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการเปนไปตามที่ไดกําหนดไวโดยกฎหมาย วัตถุประสงค 

ขอบังคับ และมติที่ประชุม ผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการ

ดําเนินการดังตอไปน้ี  

1. คณะกรรมการมีอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

2. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชี

ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

3. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมกํากับดูแล 

(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอ

โดยฝายบริหาร 

5. ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเน่ือง 

6. ดําเนินการใหบริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีการรายงานทางการเงินและ

การสอบบัญชีที่เช่ือถือได รวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ

เหมาะสม 

7. พิจารณากําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ใหครอบคลุมทั้งองคกร และกํากับ

ดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลด

ผลกระทบตอธุรกิจของบรษัิทอยางเหมาะสม 

8. พิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประธานเจาหนาที่

บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของบุคคล

ดังกลาว 

ทั้งน้ี การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดน้ันตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการ

ชุดยอย ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความ

ขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบรษิัทหรือบรษิัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการ

ที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

9. จัดทาํรายงานประจําปของคณะกรรมการ และรบัผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึง

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

10. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด

แทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาว

มีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการ

อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอํานาจน้ันๆ ไดเม่ือเห็นสมควร 
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ทั้งน้ี การมอบอํานาจน้ันตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ 

ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับ

บริษัทหรือบรษิัทยอย (ถามี) ตามท่ีนิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหนวยงานที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึง

เปนองคประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธาน

กรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานกรรมการ ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานที่ประชุม 

2. การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน เวนแต กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ถาคะแนน เสียง

เทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติใหจัดขึ้นอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง ใหประธานกรรมการเปนผูเรียก

ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจําเปนกรรมการตั ้งแต 2 คนขึ ้นไปอาจรองขอใหเรียกประชุม

กรรมการใหประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ 

4. ใหประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ไดรบัมอบหมายจากประธานกรรมการเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท 

5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุม

โดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือสงมอบใหแกกรรมการ หรือผูแทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา 

สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตกรณีจําเปนรีบดวนเพ่ือ

รักษาสิทธิหรือประโยชนของบรษิัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกําหนดวันประชุมใหเรว็กวานั้นก็ได 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดใหมีขึ ้นทุกป โดยเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งนี้ ผลคะแนนและขอคิดเห็นของกรรมการจะนําไปใชเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติ

หนาที่ของคณะกรรมการในแตละป และเพื่อใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น 

ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป 

  

            บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)  
                                           

 


