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กฎบัตรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร (CG Committee Charter) 

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ำกัด  

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือสนับสนุนการ

ปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฎิบัติที่ดีในกิจการด้าน

ต่างๆ ของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนก าหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทให้

สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลซ่ึงบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ พร้อมทั้ง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 

รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างย่ังยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมี

คุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม จนเกิด

เป็นวัฒนธรรมขององค์กรซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

คณะกรรมการการก ากับดูแลกิจการ จึงได้จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพ่ือ

ระบุถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฎิบัติที่ดี เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฎิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และเพ่ือให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของบริษัทต่อไป 

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังประธานและกรรมการก ากับดูแล

กิจการโดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร แต่ต้องไม่

น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าแม้ต าแหน่งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการว่างลง 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่เหลืออยู่ยังสามารถด าเนินกิจกรรมของบริษัทต่อไปได ้

2.2 การแต่งต้ังกรรมการก ากับดูแลกิจการต้องพิจารณาจากบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์

การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ 

2.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเป็นผู้แต่งต้ังเลขานกุารคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

3. คุณสมบัต ิ

3.1 กรรมการก ากับดูแลกิจการจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม 

ตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจถึงคุณสมบัติหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการ 

3.2 กรรมการก ากับดูแลกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทมหาชนตาม

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

4.1 กรรมการก ากับดูแลกิจการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสาม (3) ปี หรือเทียบเท่ากับวาระ

การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในเวลานั้น โดยหนึ่ง (1) ปี ในที่นี้ให้หมายถึง ระยะเวลา
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ระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งต้ังไปจนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่พ้นต าแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งต้ังกลับเข้ามาด ารง

ต าแหน่งได้อีก  

 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการก ากับดูแลกิจการจะพ้นจาก

ต าแหน่งเมื่อ 

   (1) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท 

 (2) ลาออก 

 (3) เสียชีวิต 

 (4) คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

(5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการตามกฎบัตรนี้  

(6) ศาลมีค าส่ังให้ออก 

4.2 ในกรณีที่กรรมการก ากับดูแลกิจการรายใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษัทแต่งต้ังกรรมการก ากับดูแลกิจการขึ้นใหม่เพ่ือแทนกรรมการก ากับดูแลกิจการที่พ้นจาก

ต าแหน่งภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่ต าแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการก ากับดูแลกิจการ

ที่เข้ามาแทนที่มวีาระการด ารงต าแหน่ง เท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการก ากับดูแลกิจการทีต่น

เข้าท าหน้าที่แทน หรือเทียบเท่ากับวาระที่เหลือในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทของตนใน

เวลานั้น ทั้งนี้ ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร  

5. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

5.1 จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบายและข้อก าหนดด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”)  และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ

ใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติที่ดีขององค์กร 

5.2 ก ากับดูแล น าเสนอนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัท ปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการก ากับ

ดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีการปฎิบัติที่ดีตามข้อก าหนด

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

ของบริษัท เพ่ือพัฒนาและยกระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล 

5.3 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้นโยบายก ากับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น รวมทั้งนโยบายและข้อก าหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติตาม
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กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี 

5.4 ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของ

บริษัทตามแนวทางนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการก ากับดูแล

กิจการที่ดีทุกปี เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งน าเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ

ที่จ าเป็น 

5.5 ศึกษาและจัดท าร่างนโยบาย ตลอดจนคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่

ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการด าเนินงานของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมาย 

มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับ

ดูแล ตลอดจนแนวทางในการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล 

5.6 ก าหนดนโยบาย และแผนการด าเนินงาน ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้

ความเห็นชอบ และก ากับดูแลติดตามการด าเนินงานโดยให้คณะท างานด้านกิจกรรม CSR 

จัดท ารายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) น าเสนอคณะกรรมการก ากับ

ดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง  

5.7 ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านก ากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อมีความจ าเป็น เพ่ือให้

การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎบัตรนี้ 

5.8 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท 

พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

5.9 ปฎิบัติงานอ่ืนใดเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

6. กำรประชุมและกำรลงมต ิ
 

6.1 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพ่ิมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

6.2 ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่

ได้ ให้บุคคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมแทน และให้กรรมการก ากับดูแลกิจการที่มา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งกระท าการเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

6.3 วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีเวลาในการพิจารณา

เร่ืองต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบพิจารณาเพ่ิมเติม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน 

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้

6.4 ในการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการต้องมีกรรมการก ากับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม 
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6.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจะถือเสียงข้างมากของกรรมการก ากับดูแล

กิจการที่ร่วมประชุมเป็นเกณฑ์ โดยกรรมการหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หนึ่งเสียง 

ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็นเสียงชี้

ขาด และหากกรรมการก ากับดูแลกิจการคนใดมีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการก ากับดูแล

กิจการรายนั้นไม่สามารถมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น 

6.6 ในการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการนั้น กรรมการก ากับดูแลกิจการต้องมาประชุม

ด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนมิได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการมีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือให้ค า

ชี้แจงในเร่ืองที่เกี่ยวข้องก็ได ้

 

7. กำรรำยงำน 

7.1 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจะต้องรายงานผลการปฎิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อ

คณะกรรมการบริษัทให้รับทราบเป็นคร้ังคราวไป เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ด าเนินงานให้มีประสิทธภิาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

7.2 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจะต้องจัดท ารายงานผลการปฎิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท โดย

มรีายละเอียดดังต่อไปนี ้

(1) จ านวนคร้ังในการประชุม 

(2) จ านวนคร้ังที่คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการแต่ละรายเข้าร่วมในการประชุม 

(3) ผลการปฎิบัติหน้าที่ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการก าหนดไว้ 

 

8. กำรพิจำรณำทบทวนกฎบัตร 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้โดยเสนอแนะ หรือแก้ไข

เปลี่ยนแปลงกฎบัตร เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน สถานการณ์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท 

โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

9. ค่ำตอบแทน 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
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กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

 

     บริษัท พีเอม็ซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด  

 

 

    

   (นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ) 

                  ประธานกรรมการบริษัท    
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