กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัท เป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุ้น มีบทบาทหน้ าที่ในการกากับดูแลตรวจสอบและประเมินผล การ
ดาเนินงานของบริษทั รวมทัง้ สร้างความเชื่อมัน่ สร้างมูลค่าและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยใช้มาตรฐาน
จริยธรรมสูงสุดและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั
1. ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการบริษทั
2. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมายกาหนด
3. บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริหารไม่เป็ นบุคคลเดียวกันเพื่ อให้เกิดความ
ชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา
4. โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระในจานวนที่เหมาะสมกับการกากับดูแลกิจ การ โดย
ต้องมีจานวนไม่น้ อยกว่ า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ แต่ต้อ งไม่น้อยกว่ า 3 คน ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. การแต่งตัง้ กรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ จะต้องมีความโปร่งใส่และ
ชัด เจนในการสรรหากรรมการ และในการพิจารณาควรจะต้อ งมีป ระวัต ิการศึกษาและประสบการณ์ การ
ประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดทีเ่ พียงพอเพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้
6. กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่อกี ได้
คุณสมบัติของกรรมการ
1. กรรมการต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมี
ความรูค้ วามสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้
2. มีคุ ณ สมบัต ิแ ละไม่ม ีล ักษณะต้ อ งห้า มตามกฎหมายว่ า ด้ว ยบริษั ท มหาชนจากัด และกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความ
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ไว้วางใจให้บริห ารจัด การกิจการที่มมี หาชนเป็ นผู้ถอื หุ้นตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกาหนด
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิตบิ คุ คลอื่นที่มสี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาเพือ่ ประโยชน์ ของตนหรือประโยชน์ ของบุคคล
อื่น เว้นแต่ จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
4. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัต ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการ ขอ
อนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นที่อ อกใหม่ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม)
5. กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร คือ กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงานให้แก่บริษทั โดยเต็มเวลาและได้รบั ผล
ตอบแทนจากบริษทั เป็ นประจาทุกเดือน ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นทีเ่ ปรียบเสมือนเงินเดือน
6. ให้กรรมการแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า เมือ่ มีกรณีดงั ต่อไปนี้
6.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททาขึ้นระหว่างรอบปี บญ
ั ชี โดยระบุ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่ สญ
ั ญาและส่วนได้เสียของกรรมการ ในสัญญานัน้
(ถ้ามี)
6.2 ถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษทั และบริษทั ในเครือ โดยระบุจานวนทัง้ หมดทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในระหว่างรอบ
ปี บญ
ั ชี (ถ้ามี)
7. กรรมการแต่ ละคนจะสามารถไปดารงตาแหน่ งในบริษัท จดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท โดย
จะต้องคานึงถึงตาแหน่ งทีเ่ หมาะสมและสภาพธุรกิจของบริษทั
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. การประชุมผู้ถ ือ หุ้นสามัญประจาปี ทุ กครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้า จานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนทีใ่ กล้ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ท่ี 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการทีอ่ อกตาม
วาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่กไ็ ด้
2. นอกจากการพ้นตาแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่ งเมือ่
ก. ตาย
2/5

ข. ลาออก
ค. ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษทั มหาชนจากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ง. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ อื หุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถอื โดยผู้ถอื หุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
จ. ศาลมีคาสังให้
่ ออก
3. ในกรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัต ิตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กาหนดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มผี ลตัง้ แต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึง
บริษทั กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษทั ทราบด้วยก็ได้
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
ภารกิจและความรับผิดชอบของกรรมการเป็ นไปตามทีไ่ ด้กาหนดไว้โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ซึง่ รวมถึงการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการมีอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดาเนินกิจการของบริษัท ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. จัดให้มกี ารทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบั ญชีข องบริษัท ซึ่งผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุ มตั ิ
3. กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษทั รวมถึงควบคุมกากับ
ดู แ ล (Monitoring and Supervision) การบริห ารและการจัด การของฝ่ ายบริห ารให้ เป็ น ไปตามนโยบาย
แผนงาน และงบประมาณทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุ มตั นิ โยบาย ทิศทาง กลยุท ธ์ แผนงานการดาเนินธุรกิจ ของบริษัท ที่
เสนอโดยฝ่ ายบริหาร
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5. ติดตามการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. ดาเนินการให้บริษทั มีระบบงานบัญชีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มกี ารรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญชีท่เี ชื่อถือได้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม
7. พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ย ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และ
กากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยมีมาตรการรองรับและวิธคี วบคุม
เพือ่ ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั อย่างเหมาะสม
8. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะอนุ กรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของบุคคล
ดังกล่าว
ทัง้ นี้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้ าที่ท่กี าหนดนั ้นต้ อ งไม่ มลี กั ษณะเป็ นการมอบอ านาจที่ท าให้
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหาร และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุ มตั ริ ายการที่อาจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใดทากับบริษัท
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
พิจารณาและอนุ มตั ไิ ว้แล้ว
9. จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง
ถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ทผ่ี ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและ
อนุ มตั ิ
10. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ ภ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ อาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมือ่ เห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดที่จะท าขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อ ย (ถ้ามี) ตามที่นิย ามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เว้น
แต่เป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุ มตั ไิ ว้แล้ว
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การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดจึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานกรรมการ ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ
หรือ มีแต่ ไม่ส ามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่
ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถอื เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ ง
เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้ ถ้าคะแนน เสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จดั ขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ให้ประธานกรรมการเป็ น
ผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในกรณีจาเป็ น กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป อาจร้องขอให้เรียก
ประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอ
4. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กาหนดวัน เวลา และ
สถานทีใ่ นการประชุมคณะกรรมการบริษทั
5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผูแ้ ทนของกรรมการโดยตรง โดย
ระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการทีจ่ ะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี
จาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกาหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการจะจัดให้มขี น้ึ ทุกปี โดยเป็ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการทัง้ คณะและรายบุคคล ทัง้ นี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนาไปใช้เพือ่ การปรับปรุงการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการในแต่ละปี และเพือ่ ให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึน้
บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน)
(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ
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