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กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท 

 

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด (“บริษัท”) ให้ความส าคัญอย่างย่ิงต่อการก ากบัดูแลกจิการ

อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ตามข้อกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึง

ก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับ

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 

1. ค ำนิยำม 

“ บริษัท ”   หมายความว่า บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด  

“ คณะกรรมการ “     หมายความว่า คณะกรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด 

(มหาชน) 

“ กรรมการ ”   หมายความว่า กรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด  

 

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการ 

รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซ่ึงโดยทั่วไปคณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่าย

บริหารเปน็ผู้ปฎิบัติ ดังนั้น หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท  จึงแบ่งเป็น 2 ด้าน 

1) การก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัท จะด าเนินงาน

ไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

2) การติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการ

ด าเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 

 

3. องค์ประกอบและกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริษัท 

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ

ข้อก าหนดของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมี

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดเพียงพอเพ่ือ

ประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

1) ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน 

และ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิ่นทีอ่ยู่ในราชอาณาจักรไทย 

กรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้

ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้  

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ

กรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของ

กรรมการอิสระเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ส านักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

3) คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ 
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4) คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้ 

5) ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 

 

4. คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำรบริษัท 

1) กรรมการบริษัท ต้องเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าด ารงต าแหน่ง

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอ านาจ

ในการด าเนินงาน 

2) กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมใน

การด าเนินธุรกิจมีภาวะผู้น าและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฎิบัติ

หน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

3) กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับความ

ไว้วางใจให้บริหารจัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

4) กรรมการบริษัท สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทอ่ืนได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการ

ดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทาง

ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก .ล.ต.) และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนได้ไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวม

กรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

แล้ว) 

5) กรรมการอิสระ นอกกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 1 – 4 ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความ

เป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตามทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

ตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและ

ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อื

หุ้นทุกรายเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ส าหรับกรรมการอิสระ บริษัท

ก าหนดให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ จากฝ่าย

บริหารและผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุม และเป็นผู้ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะ

ที่จะให้มีข้อก าหนด ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ: 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือ นิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

ด้วย 
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2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน 

หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุม เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งต้ัง  

3) ไม่เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน

ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่เป็นกรรมการที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็น

การขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นทีม่ี

นัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคก่อนหน้า รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็น

ปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์

หรือบริการ หรือ การให้ หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 

ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน 

ซ่ึงเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละ 3.0 

ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว

โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่

เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น

ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี

อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพีใดๆ ซ่ึงรวมถงึการให้บริการเป็นที่ปรึกษา

กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษัิทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผูข้อ

อนุญาตและไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีม่ีนัย ผู้มอี านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง

วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกลา่วมาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปกีอ่น

ได้รับการแต่งต้ัง 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ีนัยกับกิจการของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่ีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ

จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการทีม่ีสภาพอย่าง

เดียวกัน และเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกับกิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท าให้ไม่สามาถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ

บริษัท ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ  1) – 9) 

แล้ว  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(Collective decision) ได ้

 

5. วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 

การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระท าตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) การแต่งต้ังกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย

จะด าเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน 

2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

3) ในการเลือกต้ังกรรมการอาจใช้วธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือ

คราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผู้ถือหุ้นต้อง

ออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด้ 

ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนสียงของตนในการเลือกต้ังกรรมการ เพ่ือให้ผู้ใดมากน้อยตาม

มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้ (ลงคะแนนแบบ 

NON-CUMULATIVEVOTING เท่านั้น) 

4) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะ พึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ให้ประธานที่ประชุม

เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 

ก าหนดให้กรรมการบริษัท ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในทีน่ี้หมายถึง ช่วงเวลา ระหวา่ง

วันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งต้ัง จนถงึวันประชมุสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป เมื่อครบ

ก าหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกต้ังให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ในการประชมุผู้ถือหุ้น

สามัญประจ าปทีุกคร้ัง ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี กรรมการบริษัทต้องออกจากต าแหน่ง

จ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ

ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากต าแหนง่อาจได้รับเลือกให้กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งได้ ทั้งนี้ 

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก

กัน ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหนง่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
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กรรมการบริษัทอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1) เสียชีวิต 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจ ากัด หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 

ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 

5) ศาลมีค าส่ังให้ออกกรรมการบริษัท  

กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยให้การลาออกมี

ผลต้ังแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท หรือเวลาอ่ืนใดตามที่ระบุไว้ในหนังสือลาออกในกรณีที่

ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล

ซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 

เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะ เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทน

ดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติ

ของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 

ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

 

6. อ ำนำจหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

กรรมการบริษัทยังเป็นไปตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมายข้อบังคับบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึง

รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1)      ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต (Duty of loyalty) ความระมัดระวัง 

(Duty of care) มีความรับผิดชอบ (Account ability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่นเร่ืองที่กฎหมายก าหนดไห้ต้องรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การ

ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซ้ือขายสินทรัพย์ที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หรือตามที่หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ก าหนด รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่น เป็นต้น 

2)      พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและ

งบประมาณประจ าปีของบริษัท 

3)      พิจารณาอนุมั ติแต่ง ต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่

ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ 

4)      พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนใดเพ่ือช่วยเหลือและ

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง

ประกาศข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัทต่อไป 

5)      แต่งต้ังบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ

อาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 

6)      พิจารณาแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนก าหนดกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่าย

ค่าตอบแทน ส าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เสนอ 

7)      พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทได้ 

8)      มีหน้าที่ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ 

งบประมาณประจ าปี และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการ

เติบโตอย่างย่ังยืน 

9)      จัดให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมอืชือ่

เพ่ือรับรองงบการเงินดังกล่าว เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

10) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ าปี เพ่ือ

น าเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง 

11)      ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีและระบบการจัดท ารายงานทางการเงินที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน 

และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงและคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สอบทานระบบการบริหารความเส่ียง ระบบ

การควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิผลด าเนินการให้บริษัท

และบริษัทย่อยน าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุม

ภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

12)      กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน 

การใช้ทรัพยากร การแต่งต้ังกรรมการและการก าหนดมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อม

ที่จะคัดค้านการกระท าของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอ่ืน ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเร่ืองที่มี

ผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย 



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

 

10 

 

13)      จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทาง

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

14) จัดให้มีการก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

15)      จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคญัต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม

กับสภาพธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ 

16) จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

17)      แต่งต้ังบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท

หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 

18) พิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าว

จะต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ของตลาดหลักทรัพย์ 

19) พิจารณาอนุมัติการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด

ทุนและ/หรือประกาศข้อบังคับและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

20) ก ากับดูแลให้บริษัทย่อยท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไป

ซ่ึงทรัพย์สินที่มี นัยส าคัญ และข้อมูลส าคัญต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

21)      จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส เชื่อถือได้ทันเวลา และเท่าเทียมกัน 

22) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการ

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 

23) พิจารณาอนุมัติจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไร

พอสมควรที่จะท าเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

24) แต่งต้ังเลขานุการบริษัทที่มีความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพ่ือช่วยเหลือ

คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 

7. กำรประชุม 

1) ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจ

มีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น 
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2) ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบก าหนดวาระการ

ประชุม 

3) เลขานุการบริษัทท าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้า

ก่อนเข้าประชุม 

4) ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้

อย่างเพียงพอส าหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่ส าคัญโดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 

5) ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส าคัญในเร่ืองที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุม

ระหว่างการพิจารณาเร่ืองนั้นๆ 

6) การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกค าคัดค้านไว้ใน

รายงานการประชุม 

7) ในการพิจารณาเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่าย

บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม 

8) เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่จดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการ

ประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนันสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฎิบัติหนา้ทีใ่ห้

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

8. องค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มี รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัท

ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือ

เสียงข้างมาก กรรมการบริษัทนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัท ซ่ึงมีส่วนได้เสีย

ในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้

ขาด 

 

9. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม ส าหรับ 

คณะกรรมการบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะ

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีการพิจารณาปรับปรุงให้

เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการ

ที่มีคุณภาพไว้ได้ 
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10. กำรพัฒนำกรรมกำร 

บริษัทจัดให้มีการอบรมและความรู้เกี่ยวกับองค์กรเบ้ืองต้นต่อกรรมการที่เข้าใหม่ เพ่ือท าความ

เข้าใจงาน บทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่

กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกด้านเพ่ือการปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพอันเหมาะสม

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ภายนอก และการพัฒนาบริษัทอย่างย่ังยืน 

 

11. กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนของคณะกรรมกำร 

การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปีโดยผลคะแนนและข้อคิดเห็นของ

กรรมการจะน าไปใช้เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพ่ือให้การ

ท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  

คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเปน็ประจ าทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี ้

1)  แบบประเมินกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย 

2)  แบบประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

ให้เลขานุการบริษัทเปน็ผู้จัดท าแบบประเมนิ สรุปผลการประเมิน วิเคราะห์แนวทางในการปรับปรงุ

การปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการรับทราบ รวมทั้งให้เปิดเผย ผลการประเมิน

ดังกลา่วในรายงานประจ าป ี(One Report แบบ 56-1) 

 

12. รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา ในแบบรายงาน One Report 56-1 รายงาน

ประจ าปี และการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการจัดท ารายงาน

การเงินของบริษัท ซ่ึงเป็นการจัดท า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบญัชี

ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม ่าเสมอ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของ

ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินว่า

เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมาย

ให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแล และสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง

ถูกต้องและเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
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 กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2565 โดยให้มีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

 

 

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ำกัด  

 

 

        

(นำยอัฒฑวุฒ ิ หิรัญบูรณะ) 

              ประธำนกรรมกำรบริษัท 
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