คูม่ ือกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและนโยบำยที่สำคัญ (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม 1/2561)
บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
กฎบัตรของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรร่ วม
คณะกรรมกำรเป็ นผู้พิจำรณำแต่งตังประธำนเจ้
้
ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วม มีอำนำจและหน้ ำที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำร
กิจกำรงำนต่ำงๆ ของบริ ษัท ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย ทังนี
้ ้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วมต้ องบริ หำรบริ ษัท ตำม
แผนงำนหรื องบประมำณที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงเคร่ งครัด ซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวัง รวมทังรั
้ กษำ
ผลประโยชน์ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นอย่ำงดีที่สดุ คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วม
ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1.

บริ หำรกิจกำรของบริ ษัท ตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้ อกำหนด คำสัง่ และมติที่ประชุม
คณะกรรมกำร และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

2.

จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมำณประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ต่อไป

3.

ดำเนินกำรตำมแผนงำนและงบประมำณที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

4.

จัดทำรำยงำน แผนงำน และงบกำรเงินของบริ ษัท เสนอต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส

5.

เข้ ำ ท ำหรื อ ยกเลิก สัญ ญำหรื อ ข้ อผูก พัน ใดๆ ภำยใต้ ข อบเขตอ ำนำจกำรอนุมัติ ที่ คณะกรรมกำรบริ ษัท
พิจำรณำกำหนดไว้ ตลอดจนให้ มีอำนำจกระทำกำรใดๆ ที่จำเป็ นและตำมสมควร เพื่อให้ กำรดำเนินกำร
ข้ ำงต้ นสำเร็ จลุลว่ ง

6.

ว่ำจ้ ำง แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ำย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรื อค่ำจ้ ำง ลงโทษทำงวินยั หรื อเลิกจ้ ำงพนักงำน
ในนำมของบริ ษัท รวมถึงทำกำรแต่งตัง้ และกำหนดค่ำตอบแทนแก่พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่อื่นใด และผู้อยู่
ภำยใต้ บงั คับบัญชำทังหมดที
้
่มีตำแหน่งต่ำกว่ำประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วมลงมำ ตลอดจนมอบอำนำจ
และหน้ ำที่ที่ตนได้ รับมอบหมำยให้ แก่เจ้ ำหน้ ำที่ดงั กล่ำวตำมที่ตนอำจพิจำรณำเห็นสมควร

7.

มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อ มอบหมำยให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำร
มอบอำนำจช่วง และ/หรื อ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้ อยู่ภำยใต้ ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนัง สือ
มอบอำนำจดังกล่ำว และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับ ระเบียบ ข้ อกำหนด หรื อคำสัง่ ที่คณะกรรมกำรของ
บริ ษัท และ/หรื อบริ ษัท กำหนดไว้

8.

ประธำนเจ้ ำหน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรร่ ว ม มี อ ำนำจในกำรบริ ห ำรจัด กำรบริ ษั ท ในกลุ่ม รวมถึ ง พิ จ ำรณำเสนอ
เปลี่ยนแปลงผู้บริ หำรในบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ นโยบำยกำรลงทุน หรื อกระทำกำรใดๆ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
และสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมมัน่ คงและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท โดยที่
กำรลงทุนของบริ ษัทจะต้ องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วมหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมขอบเขตอำนำจอนุมตั ิที่กำหนดไว้ และต้ องสอดคล้ องให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนด
และประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์
หน้ ำ 45 จำก 100

คูม่ ือกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและนโยบำยที่สำคัญ (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม 1/2561)
บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
ทัง้ นี ้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วมมีอำนำจ หน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบร่ วมกัน และกำรใช้ อำนำจของประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วมดังกล่ำวข้ ำงต้ นต้ องใช้ ร่วมกัน และได้ รับกำรเห็นชอบจำกประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วมทัง้ สองท่ำน
นอกจำกนี ้ กำรใช้ อำนำจของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วมดังกล่ำวข้ ำงต้ นไม่สำมำรถกระทำได้ หำกประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
ร่วมมีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริ ษัท

หน้ ำ 46 จำก 100

