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กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรษิัท เป็นตวัแทนของผูถ้อืหุ้น มบีทบาทหน้าที่ในการก ากบัดูแลตรวจสอบและประเมนิผล การ

ด าเนินงานของบรษิทั รวมทัง้สรา้งความเชื่อมัน่ สรา้งมลูคา่และสรา้งผลตอบแทนให้แก่ผูถ้อืหุน้ โดยใชม้าตรฐาน 

จรยิธรรมสงูสดุและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

1.  ผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการบรษิทั  

2. คณะกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรและตอ้งมคีณุสมบตัติามกฎหมายก าหนด 

3. บรษิัทมนีโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที่บรหิารไม่เป็นบุคคลเดยีวกนัเพื่อให้เกดิความ 

ชดัเจนในดา้นความรบัผดิชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบรหิารงานประจ า 

4. โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอสิระในจ านวนที่เหมาะสมกบัการก ากบัดูแลกจิการ โดย

ต้องมจี านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

5. การแต่งตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามข้อบงัคบับรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้  จะตอ้งมคีวามโปร่งใสแ่ละ

ชดัเจนในการสรรหากรรมการ และในการพจิารณาควรจะต้องมปีระวตัิการศกึษาและประสบการณ์การ

ประกอบวชิาชพีของบคุคลนัน้ๆ โดยมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอเพือ่ประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการ

บรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

6. กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมอ่กีได้ 

คณุสมบติัของกรรมการ 

1. กรรมการตอ้งเป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมี

ความรูค้วามสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได้ 

2. มคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วย 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ต้องไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความ
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ไว้วางใจให้บรหิารจดัการกจิการที่มมีหาชนเป็นผู้ถอืหุ้นตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

3. กรรมการไมส่ามารถประกอบกจิการ เขา้เป็นหุ้นสว่น หรอืเข้าเป็นกรรมการในนิตบิคุคลอื่นที่มสีภาพอย่าง

เดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิัท ไมว่่าจะท าเพือ่ประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคล

อื่น เวน้แต่ จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

4. กรรมการอิสระต้องมคีุณสมบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการ ขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2559 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไข

เพิม่เตมิ) 

5. กรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร คอื กรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงานให้แก่บรษิทัโดยเต็มเวลาและไดร้บัผล 

ตอบแทนจากบรษิทัเป็นประจ าทุกเดอืน ในรูปของเงนิเดอืนหรอืผลตอบแทนอื่นทีเ่ปรยีบเสมอืนเงนิเดอืน 

6. ใหก้รรมการแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไมช่กัชา้ เมือ่มกีรณดีงัต่อไปนี้ 

6.1 มสี่วนได้เสยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญาใด ๆ ที่บรษิัทท าขึ้นระหว่างรอบปีบญัช ีโดยระบุ
ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลกัษณะของสญัญา ชื่อของคู่สญัญาและส่วนได้เสยีของกรรมการ ในสญัญานัน้ 
(ถา้ม)ี 

6.2 ถอืหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษิทัและบรษิทัในเครอื โดยระบจุ านวนทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบ
ปีบญัช ี(ถา้ม)ี 

7. กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บรษิัท โดย

จะตอ้งค านึงถงึต าแหน่งทีเ่หมาะสมและสภาพธุรกจิของบรษิทั 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. การประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวน 

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไมไ่ด ้กใ็ห้ออกโดยจ านวนทีใ่กลท้ี่สุดกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่

จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที ่2 ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตาม

วาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่ไ็ด้ 

2. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

ก. ตาย 
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ข. ลาออก 
ค. ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าบรษิทัมหาชนจ ากดั และ/หรอืกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ง. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นลงมตใิห้ออกดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถอืโดยผู้ถอืหุ้นที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

จ. ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

3. ในกรณทีี่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลอืกบคุคลใด 

บุคคลหนึ่งซึ่งมคีุณสมบตัิตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดัก าหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการในคราวถดัไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บคุคลซึง่เขา้เป็น

กรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึ

บรษิทั กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนบรษิทัทราบดว้ยกไ็ด้ 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ภารกจิและความรบัผดิชอบของกรรมการเป็นไปตามทีไ่ดก้ าหนดไวโ้ดยกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติ
ทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั ซึง่รวมถงึการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการมอี านาจ หน้าที่และความรบัผิดชอบในการบรหิารจดัการและด าเนินกจิการของบรษิัทให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัย์

สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

2. จดัให้มกีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิัท ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชขีองบรษิัท ซึ่งผู้สอบ

บญัชตีรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัิ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ งบประมาณของบรษิทั รวมถงึควบคมุก ากบั

ดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบรหิารให้เป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน และงบประมาณทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

4. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตันิโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกจิ ของบรษิัทที่

เสนอโดยฝ่ายบรหิาร 
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5. ตดิตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

6. ด าเนินการใหบ้รษิทัมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัให้มกีารรายงานทางการเงนิและ

การสอบบญัชทีี่เชื่อถอืได ้รวมทัง้จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพยีงพอ

และเหมาะสม 

7. พจิารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้องคก์ร และ

ก ากบัดูแลให้มรีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุม

เพือ่ลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสม 

8. พจิารณาก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน มอี านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของบคุคล

ดงักลา่ว 

ทัง้นี้  การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนั ้นต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้

คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักลา่วสามารถพจิารณา

และอนุมตัริายการที่อาจมคีวามขดัแย้งมสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับรษิัท

หรอืบรษิัทย่อย (ถ้าม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ

พจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

9. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อแสดง

ถงึฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและ

อนุมตั ิ

10. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบคุคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล

ดงักล่าวมอี านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มือ่เหน็สมควร 

 ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดงักลา่วสามารถพจิารณาและ

อนุมตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึ้นกับบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย (ถ้าม)ี ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เว้น

แต่เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 
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การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

1. การประชุมคณะกรรมการบรษิัท ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดจงึเป็นองคป์ระชุม ในกรณทีีป่ระธานกรรมการไมอ่ยู่ในทีป่ระชุม หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการ ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ 

หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่

ประชุม 

2. การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทให้ถอืเสยีงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมหีนึ่ง

เสยีงในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องใดไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่อง

นัน้ ถา้คะแนน เสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

3. การประชุมคณะกรรมการบรษิัทตามปกตใิห้จดัขึ้นอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ ให้ประธานกรรมการเป็น 

ผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืในกรณจี าเป็น กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจรอ้งขอใหเ้รยีก

ประชุมกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ 

4. ใหป้ระธานกรรมการ หรอืกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และ

สถานทีใ่นการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิัท ให้ประธานกรรมการหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสอืนัด

ประชุมโดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีน หรอืส่งมอบให้แก่กรรมการ หรอืผูแ้ทนของกรรมการโดยตรง โดย

ระบวุนั เวลา สถานที ่และกจิการทีจ่ะประชุมไปยงักรรมการไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณี

จ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนั

ประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการจะจดัให้มขีึน้ทุกปี โดยเป็นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการทัง้คณะและรายบคุคล ทัง้นี้ ผลคะแนนและขอ้คดิเหน็ของกรรมการจะน าไปใชเ้พือ่การปรบัปรุงการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการในแต่ละปี และเพือ่ใหก้ารท างานของคณะกรรมการมปีระสทิธผิลมากขึน้ 

                                                               บรษิทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                     (นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา) 
                       ประธานกรรมการ 
 


