
 
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

1.  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการของบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 1.1   คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย

กวา่ก่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

 1.2 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน 

คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 

 1.3  คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหารเป็นประธาน

คณะกรรมการบริษัท 

 1.4  คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลหนึ่งทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไมก็่ได้ 

2.  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 ปฏิบตัิหน้าท่ีในการกํากับดแูลบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของ

บริษัท ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์  สจุริต   และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  

 2.2 กําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย  เป้าหมาย  และทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

รวมทัง้ กํากบัดแูล  การปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและเปา้หมายท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.3 พิจารณาและปรับปรุงแผนงบประมาณประจําปีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและ

เปา้หมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้  ตรวจสอบและควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหารให้

เป็นไปตามแผนงบประมาณประจําปีท่ีกําหนดไว้ 

 2.4 ตดิตามผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

ของบริษัทท่ีวางไว้ โดยกําหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบตัิงานและเร่ืองสําคญัอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบั

บริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

 2.5 ดําเนินการให้บริษัทมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน  และการสอบบญัชีท่ีน่าเช่ือถือได้ 

เพ่ือให้งบการเงินของบริษัทถกูต้อง  แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบบญัชีท่ีผ่านมาได้ครบถ้วน 

ตรงตอ่ความเป็นจริง   และเป็นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป   โดยคณะกรรมการบริษัทต้องแสดง

ความรับผิดชอบของตนในการจดัทํารายงานทางการเงินควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี 

 



 
 

และครอบคลุมในเร่ืองสําคญั ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 2.6 ดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

รวมทัง้  มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลมุ  มีกระบวนการพิจารณาบริหารจดัการความเส่ียง   การรายงาน

และการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการปฏิบตัิงานด้านการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งสม่ําเสมอ 

 2.7 จดัให้มีนโยบายเก่ียวกับการกํากับดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างเป็นลายลกัษณ์

อกัษร  และดําเนินการทบทวนนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  เพ่ือให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทสามารถ

ดําเนินการตามนโยบายดงักลา่วได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 2.8 พิจารณาแต่งตัง้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

เพ่ือดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการชดุย่อย โดยการเสนอช่ือของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เช่น  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง  เป็นต้น  รวมทัง้  กําหนด ยกเลิก  เพิกถอน  หรือเปล่ียนแปลงอํานาจ  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบ

ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักล่าวได้  

 2.9 พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพ่ือดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตาม

กฎหมาย ประกาศข้อกําหนด  และระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ  

 2.10 พิจารณาและอนมุตัิการดําเนินการท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม   

 2.11 พิจารณากําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนประจําปีของบริษัท และหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทน

และผลประโยชน์อ่ืน ๆ สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร  และพนกังาน  ท่ีเหมาะสม  โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ  

เชน่ ผลประเมินการปฏิบตังิาน  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ความรู้ความสามารถ  เป็นต้น 

 2.12 กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย รวมทัง้ พิจารณา

แต่งตัง้ผู้ แทนท่ีมีความรู้ความสามารถจากบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ

บริษัทในบริษัทยอ่ย 

 2.13 จดัให้มีนโยบายและกระบวนการในการทํารายการระหว่างกนัระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกบั

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีชดัเจนและโปร่งใสตรวจสอบได้   เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 

 

 



 
 

 2.14 พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ  โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุฝ่าย  และผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม

ของบริษัท อยา่งเป็นธรรม โดยกรรมการมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียในธุรกรรม

ตา่ง ๆ  ของบริษัท และกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้ ๆ  จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการทํา

รายงานการของบริษัท 

 2.15 กํากับดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทอย่างถกูต้อง  ครบถ้วน  ทนัเวลา 

ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ท่ีผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมลูได้สะดวกโดยเทา่เทียมกนั  

 2.16 ดูแลให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนพัฒนาพนกังาน ความ

ตอ่เน่ืองของผู้บริหาร  (Succession Plan) รวมทัง้ดแูลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหน่งของ

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทท่ีมีประสิทธิผล 

 2.17 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน  หรือบคุคลอ่ืนใด  ปฏิบตัิการ

อย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้  ทัง้นี ้ การมอบอํานาจดงักล่าวต้องจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร  หรือ

บนัทกึเป็นมตคิณะกรรมการในรายงานการประชมุคณะกรรมการอยา่งชดัเจน  รวมทัง้ มีการระบขุอบเขตอํานาจ

หน้าท่ีของผู้ รับมอบอํานาจไว้อย่างชดัเจน  ซึ่งคณะกรรมการสามารถยกเลิก  เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไข

การมอบอํานาจนัน้ ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร  นอกจากนี ้ การมอบอํานาจดงักล่าว จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจท่ีทํา

ให้ผู้ รับมอบอํานาจนัน้สามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจ

ได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท  ยกเว้นเป็นการอนมุตัิ

รายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย  และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิไว้

แล้ว   

 2.18   กําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนสั และ ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

 2.19  พิจารณาตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

อํานาจการบริหาร และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนด เป็นต้น กรณีเป็นการตดัสินใจเร่ืองการทํารายการได้มา

หรือจําหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ หรือการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ให้ปฏิบตัติามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบ

ท่ีเก่ียวข้องของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ยกเว้นในกรณีท่ีรายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น 

คณะกรรมการบริษัทจะไมส่ามารถพิจารณาอนมุตักิารทํารายการดงักลา่วได้ 

 2.20  กําหนดอํานาจและระดบัการอนมุตัิในการทําธุรกรรม และการดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

งานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยจดัทําเป็น

คูมื่ออํานาจดําเนินการ และให้มีการทบทวนอยา่งสม่ําเสมอ 



 
 2.21 เสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และพิจารณาคา่สอบบญัชีประจําปี  เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ในการพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ และกําหนดคา่ตอบแทน 

 2.22  กํากบัดแูลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรท่ีกําหนดไว้ 

 2.23  คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและประเมินผลการ

ปฏิบตังิานโดยรวม 

 

3.  การแต่งตัง้กรรมการบริษัทและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระทําโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีใ้ห้กระทําตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

 3.1   ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียง เทา่กบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง 

 3.2   ในการเลือกตัง้กรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน

หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แตใ่นการลงมตแิตล่ะครัง้ ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียง

ด้วยคะแนนเสียงท่ีมี ตามข้อ 3.1 ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นไม่

สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตน ในการเลือกตัง้กรรมการเพ่ือให้ผู้ ใดมากน้อย ตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการไขเพิ่มเติม) ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-

CUMULATIVE เทา่นัน้) 

 3.3   ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผู้

เป็นประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 3.4   ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยูใ่นตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งตามข้อ

นีส้ามารถได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจาก

ตําแหนง่เม่ือ 

  ก)  ตาย 

  ข)  ลาออก 

  ค)  ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน 

  ง)  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตใิห้ออก 

  จ)  ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

 3.5   เม่ือกรรมการคนใดลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท หรือ จะย่ืนใบลาออกของตน

ให้ท่ีนายทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ทราบด้วยก็ได้ 

 3.6   กรรมการของบริษัทท่ีจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอ่ืน ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ

บริษัทรับทราบด้วย หากเป็นกรณีท่ีกรรมการจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจซึ่งเหมือน 

หรือคล้ายคลงึ หรือแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 

 

 



 
 

4.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท มีดงันี ้

 4.1  คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทอย่าง

น้อยทกุ  3 เดือน ในการประชมุกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้า

ประชมุทกุครัง้นอกเหนือจากมีเหตสุดุวิสยัซึ่งต้องแจ้งตอ่เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัท

ต้องรายงานจํานวนครัง้ ท่ีเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจําปี ซึ่งในการประชุม

คณะกรรมการแตล่ะครัง้เพ่ือให้คณะกรรมการทกุท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการจะต้อง

จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุแก่กรรมการทกุท่านเพ่ือให้ทราบถึง วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ โดยจดัส่ง

เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัและเป็นผู้ รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจดัการ 

เพ่ือจดัสง่ให้คณะกรรมการลว่งหน้าและเอกสารดงักลา่วต้องให้ข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่การตดัสินใจและใช้ดลุยพินิจ

อยา่งเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานกุารคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บนัทึกประเด็นในการประชมุเพ่ือจดัทํา

เป็นรายงานการประชมุซึ่งต้องมีเนือ้หาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบรูณ์ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัประชุมเสร็จ

สิน้เพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนามและจะต้องจดัให้มีระบบการจดัเก็บท่ีดีสะดวกตอ่การค้นหา

และรักษาความลบัได้ดี 

 4.2   กรรมการบริษัทท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไมมี่สิทธิออกเสียงลงมตใินเร่ืองนัน้ 

 4.3   การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงข้างมากเป็น

สําคญัในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด อย่างไร

ก็ตามความเห็นของกรรมการบริษัทคนอ่ืน ๆ ท่ีมิได้ลงมตเิห็นด้วยให้ระบไุว้ในรายงานการประชมุ 

 กฎบตัรฉบบันีไ้ด้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2561เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

โดยให้มีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน  2561 เป็นต้นไป  
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