กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท

บริ ษัท เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท เอส 11 กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ ความสําคัญอย่างยิ&งต่อการกํากับดูแลกิจการที&ดี
นอกจากคณะกรรมการบริ ษั ท จะต้ อ งเคร่ ง ครั ด ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที& ต ามข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท

ตาม

พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน ตามข้ อกฎหมายที&เกี&ยวข้ องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามข้ อ
กฎหมายอื&นๆ ที&เกี&ยวข้ องแล้ ว บริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายในการกํ ากับดูแลกิจการ เพื&อที&จะเน้ นถึงบทบาท
หน้ าที&ของคณะกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับหลักการกํ ากับดูแลกิจการที&ดีที&กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดังนี 6
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษัท ต้ องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี 6
1.1 คณะกรรมการของบริ ษัท ต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ&งหนึ&ง
ของจํานวนกรรมการทังหมดต้
6
องมีถิ&นที&อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
1.2 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที&เป็ นผู้บริ หาร กรรมการที&ไม่เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการ
อิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระเป็ นไป
ตามที&กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
1.3 คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการคนหนึง& ทําหน้ าที&เป็ นประธานกรรมการ
1.4 คณะกรรมการบริ ษัท เลือกบุคคลหนึ&งทําหน้ าที&เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ษัท จะเป็ นกรรมการหรื อไม่ก็ได้
1.5 คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังบุ
6 คคลหนึง& ทําหน้ าที&เลขานุการบริ ษัท โดยเลขานุการบริ ษัท จะเป็ นกรรมการ
หรื อไม่ก็ได้
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2. ขอบเขตและอํานาจหน้ าที(ของคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที&ของคณะกรรมการบริ ษัทครอบคลุมถึงการมีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมในอนาคต
1.

ปฏิบตั หิ น้ าที&ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท และมติ
ที&ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื&อสัตย์สจุ ริ ต

2.

พิจารณากํ าหนดรายละเอียดและให้ ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิ จ
นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ตามที&คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการจัดทํา

3.

กํากับดูแลการบริ หารงานและผลการปฏิบตั ิงานของ กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายจัดการ หรื อบุคคลใดๆ ซึ&ง
ได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที&ดงั กล่าวของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม เพื&อให้ เป็ นไปตามนโยบายที&
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด

4.

ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมอย่างต่อเนื&อง เพื&อให้ เป็ นไปตาม
แผนการดําเนินงานและงบประมาณของบริ ษัทฯ

5.

ดําเนินการให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยนําระบบงานบัญชีที&เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทังจั
6 ด
ให้ มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

6.

จัดให้ มีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ 6นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ และลงลายมือชื&อเพื&อ
รับรองงบการเงินดังกล่าว เพื&อนําเสนอต่อที&ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื&อพิจารณา
อนุมตั ิ

7.

พิจารณาให้ ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
6 ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และ
พิจารณาค่าตอบแทนที&เหมาะสม ตามที&คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อที&ประชุมผู้ถือ
หุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื&อพิจารณาอนุมตั ิ

8.

จัดให้ มีนโยบายเกี&ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาลที&เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และการปรับใช้ นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื&อให้ เชื&อมัน& ได้ ว่าบริ ษัทฯ มี
ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นเกี&ยวข้ องทุกกลุม่ ด้ วยความเป็ นธรรม
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พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังบุ
6 คคลของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที&มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามตามที&
กําหนดในกฎหมายที&เกี&ยวข้ อง

10. แต่งตังคณะกรรมการชุ
6
ดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการชุดย่อยอื&นใดและกําหนด
อํ านาจหน้ าที& ข องคณะกรรมการชุด ย่อยดัง กล่าวเพื& อช่ว ยเหลื อและสนับสนุน การปฏิ บัติหน้ าที& ข อง
คณะกรรมการ รวมถึงกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้ เป็ นไปตามกฎบัตร
และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ พร้ อมทังประเมิ
6
นผลเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละครัง6
11. พิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลี&ยนแปลงชื&อกรรมการซึง& มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้
12. พิจารณาแต่งตังผู
6 ้ บริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (โดยผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามคํานิยามที&
กํ าหนดโดยคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ หรื อคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน)
และเลขานุการบริ ษัท รวมทังพิ
6 จารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารดังกล่าว
13. กํ าหนดกรอบนโยบายสํ าหรั บการกํ าหนดเงิ นเดือน การปรั บขึน6 การกํ าหนดโบนัส ค่าตอบแทน และ
บําเหน็จรางวัลของพนักงาน และการมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการในการกํ าหนดค่าตอบแทนของ
พนักงานที&ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร ผ่านทางคูม่ ืออํานาจการอนุมตั ิ
14. กําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่างๆ ที&เกี&ยวข้ องกับงานของ
บริ ษัทให้ คณะหรื อบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้ เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที&เกี&ยวข้ องโดยจัดทํา
เป็ นคูม่ ืออํานาจการอนุมตั ิ และให้ มีการทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง6
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจําเป็ นเพื&อประกอบการตัดสินใจที&เหมาะสม
16. ส่งเสริ มให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เข้ าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย ในหลักสูตรที&เกี&ยวข้ องกับหน้ าที&และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารนัน6
นอกจากนี 6 คณะกรรมการบริ ษัทยังมีหน้ าที&ในการกํากับดูแลและบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
17. เพื&อให้ บริ ษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่ วมได้ เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ&งของบริ ษัท รวมทังมี
6 มาตรการในการติดตามการบริ หารงานของบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่ วม และบริ ษัทจะมีกลไกกํ ากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมทังทางตรงและทางอ้
6
อม
เพื& อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัท โดยให้ กรณี ดงั ต่อไปนี ต6 ้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที&
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที&ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในคูม่ ือการกํากับดูแลกิจการ
3
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18. กรรมการของบริ ษัทจะติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ เป็ นไปตามแผนงาน
และงบประมาณอย่างต่อเนื&อง และติดตามให้ บริ ษัทย่อยเปิ ดเผยข้ อมูลรายการเกี&ยวโยง และรายการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง& สินทรัพย์ตอ่ บริ ษัทอย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง
19. กรรมการของบริ ษัทต้ องจัดให้ บริ ษัทย่อยที&ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที&เหมาะสม
และรัดกุมเพียงพอ เพื&อป้องกันการทุจริ ตที&อาจเกิดขึ 6นกับบริ ษัทย่อย รวมทังควรให้
6
บริ ษัทย่อยจัดให้ มี
ระบบงานที&ชดั เจน เพื&อแสดงได้ ว่าบริ ษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูล การทํารายการที&มี
นัยสํ าคัญตามหลักเกณฑ์ ที&กําหนดได้ อย่างต่อเนื& องและน่าเชื& อถื อ และมี ช่องทางให้ กรรมการและ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ สามารถได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงิน การทํารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย และการทํารายการที&
มีนัยสํ าคัญของบริ ษัทย่อยได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี 6 ต้ องจัดให้ บริ ษัทย่อยมี กลไกในการ
ตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริ ษัทย่อย โดยให้ ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยตรง และให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เพื&อให้ มนั& ใจได้ ว่าบริ ษัทย่อยมีการปฏิบตั ิตามระบบงานที&จดั ทําไว้
อย่างสมํ&าเสมอ
ทังนี
6 6 การมอบหมายอํานาจหน้ าที&และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน6 จะไม่มีลกั ษณะเป็ น
การมอบอํ า นาจ

หรื อ มอบอํ า นาจช่ ว งที& ทํ า ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู้ รั บ มอบอํ า นาจจาก

คณะกรรมการบริ ษัทสามารถอนุมตั ิรายการที&ตนหรื อบุคคลที&อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที&นิยามไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้ เสีย หรื ออาจ
ได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื&นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที&เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที&ที&ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ไิ ว้
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3. การเลือกตัง+ กรรมการบริษัท และการดํารงตําแหน่ ง
การเลือกตังกรรมการของบริ
6
ษัทให้ กระทําโดยที&ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
6 6 ให้ กระทําตามหลักเกณฑ์ ดังนี 6
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง& มีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
3.2 ในการเลือกตังกรรมการอาจใช้
6
วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคนหรื อคราว
ละหลายๆ คน ตามแต่ที&ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง6 ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียง
ด้ วยคะแนนเสียงที&มีตามข้ อ 1 ทังหมดจะแบ่
6
งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ ดังนัน6 ผู้ถือ
หุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตังกรรมการ
6
เพื&อให้ ผ้ ใู ดมากน้ อยตาม มาตรา 70
วรรคหนึง& แห่ง พรบ. บริ ษัทมหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านัน)
6
3.3 ในการออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตัง6 กรรมการให้ ใช้ เสี ยงข้ างมาก หากมี คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ ผ้ ูเป็ น
ประธานที&ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี 6ขาด
3.4 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีวาระอยู่ในตําแหน่งตามที&กําหนดในข้ อบังคับของบริ ษัท กรรมการผู้ออกจาก
ตําแหน่งตามข้ อนี 6จะเลือกตังให้
6 เข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการ
พ้ นจากตําแหน่งเมื&อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
(ง) ที&ประชุมมีมติให้ ออก
(จ) ศาลมีคําสัง& ให้ ออก
3.5 เมื&อกรรมการคนใดลาออกจากตําแหน่งให้ ยื&นใบลาออกของตนให้ ที&นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
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4. การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีดงั นี 6
4.1 คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องจัดให้ มีการประชุมเพื&อรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างน้ อยทุก 3
เดือน โดยกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้ า ในการประชุม กรรมการต้ องแสดงความเห็น และใช้ ดลุ ย
พินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควรเข้ าประชุมทุกครั ง6 นอกเหนื อจากมี เหตุสุดวิสัย ซึ&งต้ องแจ้ งต่อ
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า บริ ษัทต้ องรายงานจํ านวนครัง6 ที&เข้ าร่ วมประชุมของ
คณะกรรมการไว้ ในรายงานประจําปี ซึง& ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง6 เพื&อให้ คณะกรรมการทุก
ท่านทราบเป็ นการล่วงหน้ า เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องจัดส่ง หนัง สื อเชิ ญ ประชุม แก่
กรรมการทุกท่าน เพื&อให้ ทราบถึง วันเวลาสถานที&และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 7 วัน และเป็ นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพื&อจัดส่งให้
คณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วัน และเอกสารดังกล่าวต้ องให้ ข้อมูลที&เพียงพอต่อการตัดสินใจและ
ใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้บนั ทึก
ประเด็นในการประชุม เพื& อจัดทําเป็ นรายงานการประชุมซึ&งต้ องมีเนื 6อหาสาระครบถ้ วน และเสร็ จ
สมบรู ณ์ภายใน 30 วัน นับตังแต่
6 วนั ประชุมเสร็ จสิ 6น เพื&อเสนอให้ ประธานคณะกรรมการบริ ษัทลงนาม
และจะต้ องจัดให้ มีระบบการจัดเก็บที&ดี สะดวกต่อการค้ นหาและรักษาความลับได้ ดี
4.2 กรรมการบริ ษัทที&มีสว่ นได้ เสียในเรื& องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื& องนัน6
4.3 การออกเสียงในที&ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ถือเอาความเห็นที&เป็ นส่วนเสียงข้ างมากเป็ นสําคัญ ใน
กรณีที&คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที&ประชุมออกเสียงเพิ&มขึ 6นอีกหนึ&งเสียงเป็ นเสียงชี 6ขาด อย่างไรก็
ตาม ความเห็นของกรรมการบริ ษัทคนอื&นๆ ที&มิได้ ลงมติเห็นด้ วยให้ ระบุไว้ ในรายงานการประชุม
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