กฎบัตรของคณะกรรมการบริ หาร

บริ ษัท เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการของบริ ษัท เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมการ
บริ หารงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบาย จึงอาจจะพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
หารขึ -นในอนาคต โดย
ให้ มีอํานาจหน้ าที/ ดังนี 1. ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที/เป็ นผู้บริ หารงาน และพนักงานในระดับบริ หาร รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน
ร่วมกันเป็ นคณะกรรมการบริ หาร
2. ทําหน้ าที/ควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบายที/คณะกรรมการบริ ษัทกํ าหนด และ
รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทัง- นี -ในการดําเนินการประชุมของคณะกรรมการ
บริ หารต้ องมีคณะกรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ/งหนึ/งของกรรมการบริ หาร ส่วนการลงมติของ
คณะกรรมการบริ หารต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากจากที/ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที/นบั ได้ อย่าง
น้ อยกึ/งหนึง/ จากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริ หารทังหมด
3. พิจารณาการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิของแต่ละบุคคล ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้ มี
การแบ่งแยกหน้ าที/ที/อาจเอื -อให้ เกิดการทําทุจริ ตออกจากกัน รวมถึงการกํ าหนดขันตอน
และวิธีการทํ า
ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที/เกี/ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื/อ
ป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื/ออนุมตั ิหลักการ รวมถึงควบคุม
ให้ มีการถือปฏิบตั ติ ามหลักการและข้ อกําหนดที/ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
4. พิจารณางบประมาณประจําปี และขันตอนในการใช้
จ่ายงบประมาณ เพื/อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
และควบคุมดูแลการใช้ จา่ ยตามงบประมาณที/ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
5. พิจารณาปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมาะสม เพื/อประโยชน์ของบริ ษัท
6. พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุน และกําหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอํานาจในคูม่ ืออํานาจอนุมตั ิ
7. พิจารณาการทําสัญญาต่างๆ ที/มีผลผูกพันบริ ษัท ตามอํานาจในคูม่ ืออํานาจอนุมตั ิ
8. รั บ ผิ ด ชอบให้ มี ข้ อมู ล ที/ สํ า คัญ ต่ า งๆ ของบริ ษั ท อย่ า งเพี ย งพอ เพื/ อ ใช้ ประกอบการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทํารายงานทางการเงินที/น่าเชื/อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที/ดีและ
โปร่งใส
9. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริ ษัท และเสนอจ่ายปั นผลประจําปี ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
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10. พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจ เพื/อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
11. กํากับดูแลให้ มีขนตอนให้
ัผ้ ปู ฏิบตั งิ านต้ องรายงานเหตุการณ์ หรื อการกระทําที/ผิดปกติ หรื อการกระทําผิด
กฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริ หารอย่างทันท่วงที และในกรณี ที/เ หตุการณ์ ดัง กล่าวมี ผ ลกระทบที/ มี
สาระสํ าคัญ จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ เพื/ อพิ จารณาแก้ ไ ข ภายในระยะเวลาอัน
สมควร
12. ดําเนินการใดๆ เพื/อสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น หรื อตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
หรื อตามที/ได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท
13. การดําเนินเสนอต่อที/ประชุมคณะกรรมการบริ หารในเรื/ องใดๆ ซึ/งได้ รับการลงมติ และ/หรื อ อนุมตั ิจากที/
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง- ถัดไป
ทังนี
- -กรรมการบริ หารจะไม่สามารถอนุมตั ิรายการที/ตนหรื อบุคคลที/อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื อ
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื/นกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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