บริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD.
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ จึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผูถ้ ือหุน้
และผูม้ ีส่วนได้เสีย และมีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุซึ่ง
วิสยั ทัศน์ในการที่จะเป็ นบริษัทชั้นนาในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์และดาเนิ นธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผูน้ าวิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ ตระหนักถึงความสาคัญของ
หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้ถูกจัดทาขึ้ นตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการ
บริษัททุกคนตระหนั กถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
1.1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
1.2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่ งของกรรมการทั้ง
คณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารกับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
1.3. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการ
1.4. ประธานกรรมการ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูอ้ านวยการ เพื่อให้มี
การถ่วงดุลอานาจโดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน
1.5. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง โดยการสรรหา
กรรมการให้ดาเนิ นการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษทั
2.1. มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจ มีความหลากหลายของทักษะ
โดยอย่างน้อยหนึ่ งคนเป็ นผูม้ ีความรู ้มีประสบการณ์ดา้ นบัญชี และการเงิน และมีจริยธรรมในการดาเนิ น
ธุรกิจ
2.2. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
2.4. มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการให้แก่บริษัทได้
2.5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
3. วาระการดารงตาแหน่ง
3.1. กาหนดให้กรรมการบริษัทดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกาหนดพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจ
ได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ งอีกได้ ยกเว้นกรรมการอิสระ ให้มีวาระการดารงตาแหน่ งต่อเนื่ องได้ไม่เกิน
3 วาระ หรื อ ไม่ เกิน 9 ปี แต่ หากเพื่ อ ประโยชน์ ของบริ ษัท ให้ค ณะกรรมการบริ ษั ทสามารถพิ จ ารณา
ขยายวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระออกไปได้
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3.2. ในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ น้ ประจ าปี กรรมการต้อ งออกจากตาแหน่ งจ านวนหนึ่ งในสาม ถ้า จ า นวน
กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่ งในสาม
3.3. นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตาแหน่ งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตามข้อบังคับบริษัท หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกจากตาแหน่ ง
5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
3.4. ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่ างลงเพราะเหตุ อื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการ
แทนจะอยูใ่ นตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
มติคณะกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการ ที่
ยังเหลืออยู่
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
4.1. กากับดูแลกิจการให้มีการบริ หารจัดการเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุน้
ภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
4.2. พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบวิ สัยทัศ น์ พัน ธกิ จ ทิ ศ ทางการดาเนิ น ธุ ร กิ จ และก ากับ ดู แ ลให้ฝ่ายบริ ห า ร
ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ หรือทิศทางที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3. ดาเนิ นการให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4.4. พิจารณาอนุ มตั ิทารายการที่เกี่ยวโยงกน และการดาเนิ นการใดๆ ตามที่กฎหมาย และหน่ วยงานกากับดูแล
กาหนด เพื่อป้ องกนการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4.5. พิจารณาอนุ มัติการทารายการได้ม าและการจาหน่ ายไปของสิ น ทรัพ ย์ และการดาเนิ นการใดๆ ตามที่
กฎหมายและหน่ วยงานกากับดูแลกาหนด เพื่อป้ องกันการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4.6. พิจารณาอนุ มตั ิในเรื่องที่มีสาระสาคัญที่เสนอโดยฝ่ ายบริหาร เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการขนาด
ใหญ่ที่มีมลู ค่าเกินอานาจของฝ่ ายบริหาร
4.7. จัดให้มีระบบการดาเนิ นงานรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน รวมถึงให้มีหน่ วยงานหรือบุคลากรที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ ทาหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานข้างต้น เพื่อให้มนั ใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีความโปร่งใส
4.8. ดู แ ลให้มี ก ารสรรหากรรมการ และจัด ท าแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง งานของผู ้บ ริ ห ารระดับ สู งอย่ า งมี
ประสิทธิผล
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4.9. จัด ตั้งคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ให้มี ค วามเพี ยงพอและเหมาะสมส าหรับ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ร วมถึ งแต่ งตั้ง
มอบหมายบุ คคลอื่นใดให้ดาเนิ นกิจการของบริ ษัทภายใต้การควบคุ มและภายในเวลาที่ คณะกรรมการ
เห็นสมควร
4.10.
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจาทุกปี
4.11.
อนุ มตั ิหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพิเศษประจาปี ให้แก่พนักงาน
4.12.
แต่งตั้งเลขานุ การบริษัท
5. การประชุม
5.1. คณะกรรมการกาหนดให้มีการประชุ มอย่ างน้อย 6 ครั้งต่ อปี ซึ่งเป็ นการประชุ มคณะกรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร 1 ครั้ง โดยมีการกาหนดวันประชุมไว้ล่ วงหน้าทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่ มเติมตาม
ความจาเป็ น
5.2. ประธานกรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุดของฝ่ ายบริหารจะร่วมกนพิจารณากาหนดวาระการประชุม
5.3. 5.3 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูซ้ ึ่งได้รบั มอบหมาย เป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการ
5.4. เลขานุ การบริษัททาหน้าที่ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังกรรมการไม่น้อยกว่ า
7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วน
5.5. การประชุ มคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
5.6. กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัท
คนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุม
5.7. การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดงั กล่าว ให้บนั ทึกคาคัดค้านไว้ในรายงานการ
ประชุม
5.8. กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียโดยนัยสาคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
6. ค่าตอบแทน
6.1. กรรมการบริ ษั ท จะได้รับ ค่ า ตอบแทนที่ ส อดคล้อ งกับ ภารกิ จ ความรับ ผิ ด ชอบ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ
6.2. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นประจาทุกปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ
7. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
7.1. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเป็ นประจาทุกปี
7.2. การประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองโดยประเมินทั้งคณะ
และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองโดยประเมินรายบุคคล บริษัทเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และ
ผลการประเมินไว้ในรายงานประจาปี
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บริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD.
8. การอบรมและพัฒนาความรูก้ รรมการ
8.1. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการเข้ารับการอบรม สัมมนา จากหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างสมา่ เสมอ
8.2. กรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งใหม่จะได้รบั คู่มือกรรมการของบริษัทและรายงานประจาปี เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2554 เป็ นต้นไป
(ฉบับปรับปรุง วันที่ 17 ธันวาคม 2562)
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