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กฎบัตรคณะกรรมกำรบรหิำร 

 

1. ค ำนิยำม 

“ บริษัท ”   หมายความว่า บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด  

“ คณะกรรมการบริษัท ” หมายความว่า คณะกรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด  

“ คณะกรรมการบริหาร ”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ 

จ ากัด 

“ กรรมการบริษัท ”  หมายความว่า กรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด  

“ กรรมการบริหาร ”  หมายความว่า กรรมการบริหาร บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด  

 

2. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารเพ่ือช่วยดูแลบริหารจัดการและควบคุมการ

ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจตามที่

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนและ

ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ 

 

3. องค์ประกอบ 

3.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริหารจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอาจ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารงาน พนักงานในระดับบริหาร หรือบุคคลภายนอกที่มี

คุณสมบัติครบถ้วน แต่มิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทก็ได้ 

3.2 ประธานกรรมการบริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท  เพ่ือให้มีการ

แบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน  

3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

3.4 เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะ

มอบหมายเป็นอย่างอ่ืน 

 

4. คุณสมบัต ิ

4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร

จัดการกิจการที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศก าหนด 

4.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ 

4.3 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

4.4 กรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนที่

มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตน
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หรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

บริหารรับทราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง (แล้วแต่กรณี) 

4.5 กรรมการบริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทท าขึ้น ไม่

ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น เพ่ิมขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 

5. กำรแต่งต้ัง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

5.1  การแต่งต้ัง 

คณะกรรมการบริ ษัท เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารชุดแรก ส าหรับการแต่งต้ัง

กรรมการบริหารคร้ังต่อๆ ไปให้แต่งต้ังโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

5.2 การพ้นจากต าแหน่ง 

1) กรรมการบริหารจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1.1)  เสียชีวิต 

1.2)  ลาออก 

1.3)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

1.4)  คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

1.5)  ศาลมีค าส่ังให้ออก 

2) กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท 

การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

 

6. อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

6.1 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การ  

ประกอบกิจการของบริษัท จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค าส่ังใดๆ ที่คณะกรรมการ

บริษัทก าหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเร่ืองต่างๆ ที่จะ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

6.2 ท าหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้

รวมถึงการมีอ านาจอนุมัติในคู่มืออ านาจอนุมัติในส่วนของคณะกรรมการบริหารของบริษัทเพ่ือให้

เป็นไปตามการด าเนินธุรกรรมปกติของบริษัท และเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและรายงาน

ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

6.3 พิจารณาการก าหนดอ านาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และจัดให้มี

การแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอ้ือให้เกิดการท าทุจริตออกจากกัน รวมถึงการก าหนดขั้นตอน และวิธีการ

ท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง

เหมาะสม เพ่ือป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ

หลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อก าหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

6.4 พิจารณางบประมาณประจ าปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

6.5 พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
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6.6 พิจารณาอนุมัติการลงทุนและก าหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 

6.7 พิจารณาการท าสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 

6.8 รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัท  ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดท ารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่

ดีและโปร่งใส 

6.9 พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

6.10 พิจารณาการด าเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

6.11  ก ากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระท าที่ผิดปกติ หรือการ

กระท าผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมี

ผลกระทบที่มีสาระส าคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือพิจารณาแก้ไข ภายใน

ระยะเวลาอันสมควร  

6.12 ด าเนินการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของ  

คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 

6.13  ด าเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซ่ึงได้รับการลงมติ และ/หรือ 

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังถัดไป 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้

เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอ่ืนกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 

7. กำรประชุม 

7.1 คณะกรรมการบริหารต้องประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง หรือตามความเหมาะสม และอาจจัด

ให้มีการประชุมเพ่ิมเติมตามที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร 

7.2 ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษได้หากเห็นว่าจ าเป็น

หรือมีการร้องขอจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระ

จ าเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน 

7.3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

7.4 ประธานกรรมการบริหารท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธาน

กรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่มาประชุม

เลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

7.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการบริหารคน

หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพ่ิมมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น 

7.6 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาให้

ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 

7.7 เลขานุการคณะกรรมการบริหารจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารวาระการประชุมให้แก่

คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วัน เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือ

รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
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8. กำรรำยงำน 

คณะกรรมการบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจ า และ

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานประจ าปี โดยมีรายละเอียด

อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1) จ านวนคร้ังในการประชุม 

2) จ านวนคร้ังที่กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมแยกเป็นรายบุคคล 

3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตร 

9. กำรประเมินผลของคณะกรรมกำรบริหำร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยคณะกรรมการบริหารจะ

เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

 

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2565 โดยให้มีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

      บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ำกัด  

 

       

 

   (นำยอัฒฑวุฒ ิ หิรัญบูรณะ) 

   ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท 
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