คูม่ ือกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและนโยบำยที่สำคัญ (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม 1/2561)
บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
กฎบัตรของคณะกรรมกำร
บริ ษัทตระหนักและให้ ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรกำกับดูแลกิจกำร นอกจำกคณะกรรมกำรจะต้ องเคร่ งครัด ในกำร
ปฏิ บัติ หน้ ำที่ ตำมพระรำชบัญญั ติ บริ ษั ทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม) (“พ.ร.บ. บริ ษั ท มหำชนฯ”)
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ”) กฎหมำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของบริ ษัท มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทจึงได้ กำหนดนโยบำยใน
กำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อที่จะเน้ นถึงบทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรให้ สอดคล้ องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี ้
1.

องค์ ประกอบของคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้ วยบุคคลซึง่ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยเป็ นผู้มีบทบำทสำคัญในกำรกำหนด
นโยบำยและภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทให้ เป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้ อย่ำงเป็ นอิสระคณะกรรมกำรของบริ ษัท ต้ องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1.1 คณะกรรมกำรของบริ ษัท ต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คนและกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย กรรมกำรของบริ ษัท จะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำย
กำหนด และกรรมกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
1.2 คณะกรรมกำร ประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร และกรรมกำรอิสระ โดยมีกรรมกำร
อิ ส ระอย่ ำ งน้ อ ย 1 ใน 3 และไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3 คน ทัง้ นี ้ ต้ อ งมี ก รรมกำรที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ บริ ห ำรอย่ ำ งน้ อย 1 คน ที่ มี
ประสบกำรณ์ ในธุรกิจหรื ออุตสำหกรรมหลักที่บริ ษัทดำเนินกิจกำรอยู่ คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเป็ นไปตำมที่
ประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องกำหนด
1.3 คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งจำกกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรเป็ นประธำนกรรมกำร และ ประธำนกรรมกำร
ต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระ โดยกำหนดหน้ ำที่ของประธำนกรรมกำร ดังต่อไปนี ้
(1) รับผิดชอบในฐำนะผู้นำของคณะกรรมกำรบริ ษัท ในกำรกำกับดูแล กำรให้ คำแนะนำ ติดตำมดูแล และ
สนับสนุนกำรบริ หำรงำนของฝ่ ำยจัดกำรและคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ ให้ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ได้ ว่ำ กำรปฏิบัติหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลักขององค์กร
(2) สนับสนุนและส่งเสริ มให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอำนำจ
หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ และตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้ กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่ วมในกำร
ส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม
(3) เป็ น ผู้เ รี ย กประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท และเป็ น ประธำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท หรื อ ถ้ ำ มี
กรรมกำรสองคนขึ ้นไปร้ องขอให้ เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ ประธำนกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้กำหนด
วันประชุมภำยในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรร้ องขอ รวมทังก
้ ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดย
หำรื อร่ วมกับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วมและมีมำตรกำรที่ดูแลให้ เรื่ องสำคัญได้ ถูกบรรจุเป็ นวำระกำร
ประชุม
หน้ ำ 29 จำก 100
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(4) กำรจัดสรรเวลำไว้ อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่ องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยประเด็น
สำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทัว่ กัน กำรส่งเสริ มให้ กรรมกำรมีกำรใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ ให้ ควำมเห็ นได้
อย่ำงอิสระ
(5) กำรเสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์ อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็ นผุ้บริ หำรและกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บ ริ หำร และ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร
(6) เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง
สองฝ่ ำยเท่ำกัน
(7) เป็ นผู้เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น และเป็ นประธำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีสว่ นร่ วมในกำรกำหนดระเบียบ
วำระกำรประชุมร่วมกับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่วม
(8) รับผิดชอบกำรควบคุมและดำเนินกำรประชุม ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ให้ มีประสิทธิภำพ เป็ นไปตำมระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท สนับสนุนและเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำร
หรื อผู้ถือหุ้นได้ แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
1.4 ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 หำกแบ่งให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งนี ้จะได้ รับกำรเลือกตังให้
้ กลับเข้ ำมำรับ
ตำแหน่งอีกก็ได้
1.5 บริ ษัทได้ กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลผู้มีควำมรู้ด้ำนบัญชี กำรเงิน และธุรกิจ
แขนงอื่นอย่ำงหลำกหลำยหลำยแขนงเป็ นอย่ำงดี เหมำะสมต่อกำรปกป้องผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น และอื่นๆ
นอกจำกนี ้ยังครอบคลุมคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำน
ก.ล.ต.
1.6 บริ ษั ท ได้ แ บ่ ง แยกบทบำทหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบระหว่ำ งคณะกรรมกำรบริ ษั ท กับ ผู้บ ริ ห ำรอย่ำ งชัด เจนโดย
คณะกรรมกำรบริ ษัททำหน้ ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของผู้บริ หำรในระดับนโยบำย
ในขณะที่ผ้ ูบริ หำรทำหน้ ำที่บริ หำรงำนของบริ ษัทในด้ ำนต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนด ดังนัน้ ประธำน
กรรมกำรบริ ษัท และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วมจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้ สองตำแหน่งต้ องผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีควำมเหมำะสมที่สดุ
1.7 คณะกรรมกำรเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะเป็ นกรรมกำร
หรื อไม่ก็ได้
1.8 คณะกรรมกำรเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและประสบกำรณ์ของกำรทำหน้ ำที่เลขำนุกำรบริ ษัท ที่เหมำะสม
โดยก ำหนดให้ เลขำนุกำรบริ ษัท ทำหน้ ำ ที่ใ ห้ ก ำรสนับสนุน งำนของคณะกรรมกำรบริ ษั ทในด้ ำนที่ เกี่ ย วข้ องกับ
กฎระเบียบ จัดกำรเรื่ องกำรประชุมกรรมกำร และคณะกรรมกำรที่แต่งตังโดยคณะกรรมกำรที
้
่เกี่ยวข้ อง และกำร
หน้ ำ 30 จำก 100
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ประชุม ผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี รวมทังกำรจั
้
ดทำและเก็บรักษำ
ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น เอกสำรสำคัญที่สำคัญ และกิจกรรมของ
คณะกรรมกำร รวมทังประสำนงำนให้
้
มีกำรปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำร ให้ คำแนะนำเกี่ยวกับด้ ำนกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้ องทรำบ รวมทังเก็
้ บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อ
ผู้บริ หำร ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีสว่ นได้
เสียซึง่ จัดทำโดยกรรมกำรให้ ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่
บริ ษัทได้ รับรำยงำนนัน้ ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรต้ องเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบกำรณ์ ของเลขำนุกำรบริ ษัทใน
รำยงำนประจำปี และบน website ของบริ ษัท
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรจะต้ องสนับสนุนให้ เลขำนุกำรบริ ษัทได้ รับกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู้ อย่ำงต่อเนื่องที่
จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และเข้ ำรับกำรอบรมกรณีมีหลักสูตรรับรอง (certified programme) ที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของเลขำนุกำรบริ ษัท
2. บทบำท หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท นอกเหนือจำกกำรดำเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับ
ของบริ ษัท รวมทังมติ
้ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรยังได้ กำหนดให้ เรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ และข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกำหนดหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆไว้ เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เพื่อพิจำรณำ อนุมัติและให้
ควำมเห็นได้ ตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบได้ อย่ำงถูกต้ อง โดยบทบำท หน้ ำที่ และควำมรั บผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริ ษัท มีดงั นี ้
2.1

2.2

2.3

คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ด้ วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง ควำมซื่อสัตย์
สุจริ ต ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัท และตังใจดู
้ แลกำรดำเนินกำรของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้ อบังคับ
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำน ก.ล.ต. ให้ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ต้ อ งมี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ทัก ษะ ควำมเชี่ ย วชำญที่ ห ลำกหลำย มี ภ ำวะผู้น ำ และ
ประสบกำรณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อกำรดำเนินธุรกิ จ มีควำมตัง้ ใจและมีจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิ จ รวมถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในสำขำต่ำงๆ และมีควำมเป็ นอิสระในกำรสอบทำนกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท จะดำเนินกำรจัดทำระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และแต่งตังผู
้ ้ สอบระบบกำร
ควบคุมภำยใน (Internal Audit) รวมไปถึงแผนกำรตรวจสอบควบคุมภำยในประจำปี ซึ่งเป็ นไปตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่เหมำะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตังโยกย้
้
ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
และ/หรื อกำรว่ำจ้ ำงบริ ษัทตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

หน้ ำ 31 จำก 100

คูม่ ือกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและนโยบำยที่สำคัญ (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม 1/2561)
บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
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คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่หลักในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ นโยบำยโดยรวม ทิศทำง เป้ำหมำยทำงกำรเงิน
ควำมเสี่ยง แผนงำน งบประมำณ ตลอดจนกลยุทธ์ สำคัญในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ด้ วยควำมสำมำรถและ
ควำมสุจริ ตรอบคอบเพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรควบคุมกำกับดูแล
ให้ ฝ่ำยบริ หำรดำเนินกำร ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยและแผนที่ได้ รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ
อย่ำงถูกต้ องตำมข้ อบังคับของกฎหมำยและข้ อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลต่ำงๆ อีกทังให้
้ มีควำมสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และกำรเติบโตที่ยงั่ ยืน
มีหน้ ำที่พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริ ษัท
มหำชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับตำแหน่งกรรมกำร ใน
กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกกำรออกตำมวำระ
มีหน้ ำที่พิจำรณำแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำม
ของกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่
เกี่ยวข้ องของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อ สำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตังเป็
้ น
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทต่อไป
มีหน้ ำที่พิจำรณำกำหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมกำรซึง่ มีอำนำจผูกพันบริ ษัทได้
แต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดให้ ดำเนินกิจกำรของบริ ษัท ภำยใต้ กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรื ออำจมอบอำนำจเพื่ อให้
บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจ และ/หรื อ ภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิก
ถอน เปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขอำนำจนันๆ
้ ได้
มีหน้ ำที่พิจำรณำอนุมตั ิกำรทำรำยกำรกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท เว้ นแต่ในกรณีที่รำยกำร
ดังกล่ำวจะต้ องได้ รั บอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้ ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมประกำศ
ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อ สำนักงำน ก.ล.ต.
มีหน้ ำที่พิจำรณำอนุมตั ิกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เว้ นแต่ในกรณีที่รำยกำรดังกล่ำวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในกำรพิจำรณำอนุมตั ิดงั กล่ำวให้ เป็ นไปตำมประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อ สำนักงำน ก.ล.ต.
มีหน้ ำที่พิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกันให้ แ ก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นได้ ว่ำบริ ษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำ
เช่นนัน้ และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป
มีหน้ ำที่กำหนดวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย ทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยง
แผนงำน งบประมำณประจำปี ตลอดจนกลยุทธ์สำคัญในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ด้ วยควำมสำมำรถและควำม
สุจริ ตรอบคอบเพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรกำกับควบคุมดูแลให้ ฝ่ำย
บริ หำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ และแผนที่ได้ รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และอย่ำงถูกต้ องตำมข้ อบังคับของกฎหมำยและข้ อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล อีกทังให้
้ มีควำมสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุด
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
รั บผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงำนโดยรั กษำผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ น
สำระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน มีมำตรฐำนและโปร่งใส
หน้ ำ 32 จำก 100

คูม่ ือกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและนโยบำยที่สำคัญ (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม 1/2561)
บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
2.14 ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริ หำรระดับสูง แบบรำยบุคคล
และแบบองค์คณะ อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อรวบรวมผลคะแนนกำรประเมินของกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรชุด
ย่อย และสรุปผลวิเครำะห์กำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรในรอบปี เพื่อรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ
ผลงำนและปั ญหำ เพื่อกำรปรั บปรุ งแก้ ไขต่อไป โดยจะมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อใช้ ในเปรี ยบเทียบผลกำร
ปฏิบตั ิงำน และจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยขันตอนและผลกำรประเมิ
้
นในภำพรวมไว้ ในรำยงำนประจำปี
2.15 กำกับดูแลให้ ฝ่ำยบริ หำรมีระบบกำรบริ หำรควำมเสีย่ งอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
2.16 พิจำรณำตัดสินในเรื่ องที่มีสำระสำคัญ เช่น นโยบำยและแผนธุรกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อำนำจกำรบริ หำร
กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยกำหนด
2.17 กำหนดอำนำจและระดับกำรอนุมตั ิในกำรทำธุรกรรม และกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงำนของบริ ษัทให้
คณะหรื อ บุค คลตำมควำมเหมำะสม และให้ เ ป็ น ไปตำมข้ อ กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยจดท ำเป็ น คู่มื อ อ ำนำจ
ดำเนินกำรและให้ มีกำรทบทวนอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2.18 จัดให้ มีกำรทำงบดุล และงบกำไรขำดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท และลงลำยมือชื่อเพื่อรับรองงบกำรเงิน
ดังกล่ำว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
2.19 ให้ ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในกำร
พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้
2.20 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดทำรำยกำรทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคูก่ บั รำยงำนของผู้สอบ
บัญชีไว้ ในรำยงำนประจำปี และครอบคลุมในเรื่ องสำคัญๆ ตำมนโยบำยข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรั บกรรมกำรบริ ษัทจด
ทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์ฯ
2.21 กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมกฎบัตรที่กำหนดไว้
2.22 คณะกรรมกำรต้ องประเมินผลกำรปฏิบตั ิด้วยตนเอง และประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยรวม
2.23 ดำเนินกำรให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยนำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบ
ควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน
2.24 จัดให้ มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำธิ บำลและจัดทำจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ที่เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร และกำรปรับใช้ นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทังมี
้ กำรทบทวนนโยบำยและติดตำมให้ มี
กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ เชื่อมัน่ ได้ วำ่ บริ ษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุก
กลุม่ ด้ วยควำมเป็ นธรรม
2.25 มีหน้ ำที่กำกับดูแลและกำหนดนโยบำยกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อย และกิ จกำรอื่นที่บริ ษัทไปลงทุนอย่ำงมี
นัยสำคัญ เช่น มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงตังแต่
้ ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 และในกรณีที่จำเป็ น
คณะกรรมกำรจะต้ องดูแลให้ มีกำรจัดทำสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น หรื อสัญญำร่ วมทุน เพื่อให้ เกิ ดควำมชัดเจน
เกี่ยวกับอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำรและกำรมีสว่ นร่ วมในกำรตัดสินใจเรื่ องสำคัญ กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในกำรจัดทำงบกำรเงินของบริ ษัทได้ ตำมมำตรฐำนและกำหนดเวลำ
2.26 จัดให้ มีที่ปรึ กษำเพื่อกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพของกรรมกำรและผู้บริ หำรทุก 3 ปี และเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่ำวในรำยงำนประจำปี
2.27 เข้ ำใจโครงสร้ ำง ควำมสัมพันธ์ ของผู้ถือหุ้น และนโยบำยของกลุม่ บริ ษัทแม่ที่ผลต่อกำรควบคุมกำรบริ หำรงำนของ
บริ ษัทย่อย
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2.28 กำกับดูแลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและมำตรกำรควบคุมภำยใน ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบต้ องจัดให้ มีกำรพิจำรณำให้ ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอในเรื่ องดังกล่ำว อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และให่เปื ด
เผยไว้ ในรำยงำนประจำปี รวมทังดู
้ แลปั จจัยมิให้ ปัจจัยควำมเสี่ยงมีผลกระทบด้ ำนลบต่อกำรดำเนินกิจกำรของ
บริ ษัท
2.29 จัดให้ มีนโยบำยส่งเสริ มกำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรู้ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท เช่น
กรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริ หำร และเลขำนุกำรบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อให้ มีกำรปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำน
อย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรจัดทำเอกสำรและแผนงำนที่เป็ นระบบ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ ำมำรับตำแหน่งสำมำรถดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่องได้ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรื อแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรจัดให้ มีกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลกำรฝึ กอบรมและกำรพัฒนำควำมรู้ไว้ ในรำยงำนประจำปี
2.30 จัดให้ มีกำรปฐมนิเทศสำหรับกรรมกำรที่เข้ ำรับตำแหน่งในคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อให้ ทรำบถึงข้ อมูลสำคัญต่ำงๆ
ของบริ ษัท เช่น ลักษณะทำงธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำน กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องในตำแหน่ง
กรรมกำรของบริ ษัทจดทะเบียน เป็ นต้ น โดยเลขำนุกำรบริ ษัทได้ มอบชุดเอกสำร รำยงำนประจำปี บริ ษัท วีดีทศั น์
ของบริ ษั ท รวมถึ ง เยี ยมชมสถำนที่ ป ฏิ บัติ งำนของบริ ษัท ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ กำรปฏิ บัติ ห น้ ำที่ของ
กรรมกำรใหม่
2.31 กำหนดโครงสร้ ำงค่ำตอบแทน โดยกำหนดให้ คำ่ ตอบแทนของกรรมกำรที่เป็ นกรรมกำรอิสระ คือ ค่ำเบี ้ยประชุมต่อ
ครัง้ ซึ่งจะต้ องอยูใ่ นเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงควำมเพียงพอต่อหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบซึ่งกรรมกำรต้ องรับผิดชอบ และสำหรับกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรไม่รับค่ำเบี ้ยประชุมต่อครัง้ โดยผู้บริ หำร
จะได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทเป็ นสำคัญ
ค่ำตอบแทนรำยปี ของคณะกรรมกำรและผู้บริ หำรรวมกันจะต้ องเป็ นจำนวนไม่สงู ผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทน
โดยเฉลี่ยของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ จะคำนึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก และ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของทุกปี
3. กำรเลือกตัง้ กรรมกำรบริษัท และวำระกำรดำรงตำแหน่ ง
กำรเลือกตังกรรมกำรของบริ
้
ษัทให้ กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ให้ กระทำตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียง เท่ำกับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
3.2 ในกำรเลือกตังกรรมกำรอำจใช้
้
วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลครำวละคนหรื อครำวละหลำยๆ
คน ตำมแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนเสียงที่มีตำม
ข้ อ 1 ทังหมดจะแบ่
้
งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสียงของตน
ในกำรเลือกตังกรรมกำร
้
เพื่อให้ ผ้ ใู ดมำกน้ อยตำมมำตรำ 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหำชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ
NON-CUMULATIVE VOTING เท่ำนัน)
้
3.3 บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
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3.4 คณะกรรมกำรที่มีหน้ ำที่ในกำรบริ หำรจัดกำรกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ให้ มีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมข้ อบังคับ
ของบริ ษัท กล่ำวคือ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึง่ ในสำม
(1/3) ของจำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวน
ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสำม (1/3) กรรมกำรซึง่ พ้ นจำกตำแหน่ง อำจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ำมำรับตำแหน่งอีกได้
3.5 สำหรับคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่ อง ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ มีวำระดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี
หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของปี ที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปี
ถัดไป กรรมกำรซึง่ พ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับกำรเสนอชื่ อและแต่งตังเข้
้ ำดำรงตำแหน่งใหม่ได้
นอกจำกพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
ก) ตำย
ข) ลำออก
ค) ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมพ.ร.บ. มหำชนฯ หรื อ ตำมพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออกก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ
จำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
จ) ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
3.6 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ ง ให้ ยื่ น ใบลำออกต่ อ บริ ษั ท โดยกำรลำออกนัน้ จะมี ผ ล นับ แต่ วัน ที่
ใบลำออกไปถึงบริ ษัท กรรมกำรซึง่ ลำออกดังกล่ำวอำจแจ้ งกำรลำออกของตนให้ นำยทะเบียนทรำบด้ วยก็ได้
3.7 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมพ.ร.บ.มหำชนฯ หรื อ ตำมพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่ำสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ ำ
เป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ ำมำแทน
มติของคณะกรรมกำรตำมควำมในวรรคแรกจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนกรรมกำรที่ยงั
เหลืออยู่
3.8 กรรมกำรของบริ ษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัทอื่น ต้ องรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ทังนี
้ ้ ห้ ำม
มิให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่ำ 5 บริ ษัท และกำหนดให้ รำยงำนข้ อมูลกำรดำรงตำแหน่ง
ในบริ ษัทอื่นด้ วย
4. กำรประชุมคณะกรรมกำร
กำรประชุมคณะกรรมกำร มีดงั นี ้
4.1 คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงน้ อยปี ละ 6 ครัง้ และในเดือนที่มิได้
มีกำรประชุมคณะกรรมกำร ให้ ฝ่ำยจัดกำรจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรและนำส่งต่อกรรมกำรทุกท่ำนเพื่อเพื่อให้
คณะกรรมกำรสำมำรถกำกับควบคุมและดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้ อย่ำงต่อเนื่อง และทันกำรณ์
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คูม่ ือกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและนโยบำยที่สำคัญ (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม 1/2561)
บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
4.2 ในกำรประชุม กรรมกำรต้ องแสดงควำมเห็ น และใช้ ดุลยพิ นิจอย่ำงเป็ น อิสระ กรรมกำรควรเข้ ำประชุมทุกครั ง้
นอกเหนือจำกมีเหตุสดุ วิสยั ซึง่ ต้ องแจ้ งต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ ำ บริ ษัทต้ องรำยงำนจำนวนครัง้
ที่เข้ ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรไว้ ในรำยงำนประจำปี
4.3 ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรแต่ ล ะครั ง้ เพื่ อ ให้ คณะกรรมกำรทุ ก ท่ ำ นทรำบเป็ นกำรล่ ว งหน้ ำ เลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรจะต้ องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมกำรทุกท่ำน เพื่อให้ ทรำบถึง วันเวลำสถำนที่และวำระกำร
ประชุม โดยจัดส่งเป็ นกำรล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วัน และเป็ นผู้รวบรวมเอกสำรประกอบกำรประชุมจำกกรรมกำร และ
ฝ่ ำยจัดกำร เพื่อจัดส่งให้ คณะกรรมกำรล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 5 วันทำกำรก่อนวันประชุม และเอกสำรดังกล่ำวต้ องให้
ข้ อมูลที่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจและใช้ ดลุ ยพินิจอย่ำงเป็ นอิสระของคณะกรรมกำร
4.4 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะต้ องเป็ นผู้บนั ทึกประเด็นในกำรประชุม เพื่อจัดทำเป็ นรำยงำนกำรประชุมซึง่ ต้ องมีเนื ้อหำ
สำระครบถ้ วน และเสร็ จสมบูรณ์ภำยใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ประชุมเสร็ จสิ ้น เพื่อเสนอให้ ประธำนคณะกรรมกำรลง
นำม และจะต้ องจัดให้ มีระบบกำรจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อกำรค้ นหำและรักษำควำมลับได้ ดี
4.5 กรรมกำรบริ ษัทที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื่ องนัน้
4.6 กำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำร ให้ ถือเอำควำมเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้ ำงมำกเป็ นสำคัญ ในกรณีที่คะแนน
เสียงเท่ำกันให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ข้ ำด อย่ำงไรก็ ตำม ควำมเห็นของ
กรรมกำรบริ ษัทคนอื่นๆ ที่มิได้ ลงมติเห็นด้ วยให้ ระบุไว้ ในรำยงำนกำรประชุม
4.7 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วมเชิญผู้บริ หำรระดับสูงเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพื่อให้
สำรสนเทศรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหำโดยตรง และเพื่อให้ มีโอกำสรู้ จักผู้บริ หำรระดับสูง
สำหรับใช้ ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดตำแหน่ง
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