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อนุมัติโดย  การประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2564 

เมื่อวันที่    15 ธันวาคม 2564 

 

 

 

บันทึกกำรแก้ไข 

 

คร้ังท่ี วันท่ี รำยละเอียดกำรแก้ไข เหตุผล อนุมัติโดย 

00 15 ธ.ค. 64 จัดท าคร้ังแรก - BOD.7/2564 

01  ปรับปรุง คร้ังท่ี 1 เปน็ไปตามหลัก ก.ล.ต.   

02  ปรับปรุงคร้ังท่ี 1/2562 แปรสภาพบริษัท  

03  ปรับปรุงคร้ังท่ี 1/2564 เปน็ไปตามหลัก ก.ล.ต. และ   
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กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1. ค ำนิยำม 

“ บริษัทฯ ”  หมายความว่า บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด 

“ คณะกรรมการบริษัทฯ ”   หมายความว่า คณะกรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด 

“ คณะกรรมการสรรหาฯ ”  หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท 

พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด 

“ กรรมการบริษัทฯ ”   หมายความว่า กรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด 

“กรรมการของบริษัทย่อย”  หมายความว่า กรรมการ PMC Label Materials Pte. Ltd. และ PMC 

Label Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. 

“ กรรมการสรรหาฯ ”  หมายความว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พีเอ็มซี เล

เบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด 

“ ประธานกรรมการ ”  หมายความว่า ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด 

“ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ 

จ ากัด 

 

วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนด

นโยบายด้านการสรรหาและกล่ันกรองบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการของบริษัท

ย่อย และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง ก่อนเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

แต่งต้ัง รวมท้ังพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการของ

บริษัทย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพ่ือให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติ

หน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวให้เป็นไปตามเปา้หมาย  

องค์ประกอบ 

1.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อยก่ึงหน่ึง

ต้องเปน็กรรมการอิสระ  

1.2 กรรมการสรรหาฯ ต้องไม่เปน็ประธานกรรมการบริษัทฯ  

1.3 ให้กรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการอิสระท่ีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาฯ ข้ึนเป็นประธาน

คณะกรรมการสรรหาฯ  



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

1.4 กรณีจ านวนกรรมการสรรหาฯ ลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุม กรรมการสรรหาฯ ท่ี

เหลืออยู่ย่อมท ากิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมเพ่ือด าเนินการให้คณะกรรมการบริษัทมีการ

แต่งต้ังกรรมการสรรหาฯ เพ่ิมเติมแทนต าแหน่งท่ีว่างท้ังหมดเท่าน้ัน 

2. คุณสมบัติ 

2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอื่นท่ี

เก่ียวข้อง 

2.2 มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือให้มาด ารงต าแหน่ง 

กรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระและยึดถือปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

2.3 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

กรรมการสรรหาฯ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้การด าเนินงานของ

คณะกรรมการสรรหาฯ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2.4 ประธานของคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดัน ให้

การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาฯ เปน็ไปอย่างอิสระ 

 

3. กำรแต่งตั้ง วำระกำรปฏิบัติงำน และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

3.1 การแต่งต้ัง 

1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  

3) ให้บริษัทฯ มอบหมายพนักงานท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดยต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯ 

3.2 วาระการปฏิบัติงาน 

1) คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีน้ีหมายถึง ช่วงเวลา

ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีท่ีได้รับการแต่งต้ัง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี

ถัดไป  

2) คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ โดยกรรมการสรรหาฯ ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังกลับเข้าด ารง

ต าแหน่งอีกได้ 

3) กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น

กรรมการสรรหาฯ เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

ก าหนดไว้ในกฎบัตรน้ี 
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4) บุคคลท่ีเข้ามาแทนต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีว่างลง จะอยู่ใน

ต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

3.3 การพ้นจากต าแหน่ง 

1) กรรมการสรรหาฯ พ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

1.1) ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

1.2)  พ้นสภาพการเปน็กรรมการบริษัทฯ 

1.3)  เสียชีวิต 

1.4)  ลาออก 

1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ

กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

1.6)  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

1.7)  ศาลมีค าสั่งให้ออก 

2) กรรมการสรรหาฯ คนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ 

การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

 

4. ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 

4.1 การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 

1) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย 

กรรมการของบริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุด

ย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์

ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3) ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและ

การด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยการก าหนดคุณสมบัติและความรู้ความช านาญ 

4) พิจารณาก าหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยค านึงถึงความหลากหลาย

ทางด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ และอุทิศเวลา 

5) กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลง เน่ืองจาก 

5.1)  ออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

เป็นกรรมการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากท่ี

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี
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5.2)  ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะเป็นกรรมการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาแต่งต้ังทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลง 

6) สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น

กรรมการบริษัท 

7) พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุด

ย่อย เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งต้ังตามความเหมาะสม หรือเม่ือมีต าแหน่ง

ว่างลง 

8) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูง 

(Succession Plan) เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคคลท่ีมีศักยภาพให้สามารถสืบทอด

ต าแหน่งงาน ในกรณีท่ีต าแหน่งงานดังกล่าว เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังเสนอรายช่ือผู้ท่ี

เหมาะสมท่ีจะได้รับการพิจารณาสืบทอดต าแหน่ง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา

แต่งต้ัง  

4.2  การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

4.2.1 พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพ่ือให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสม

ของเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นท่ีอยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดผลงานตามท่ี

คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลท่ีช่วยให้งานของบริษัทประสบ

ผลส าเร็จ 

4.2.2 ก าหนดค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินประจ าปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย 

กรรมการของบริษัทย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การ

จ่ายได้พิจารณาไว้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติค่าตอบแทนของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการ

ของบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

4.2.3 พิจารณาทบทวนกรอบการด าเนินงานของโครงสร้างค่าตอบแทน การข้ึนเงินเดือนประจ าปี 

โบนัสประจ าป ีตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ดังต่อไปน้ี  

- พิจารณาภาพรวมและกรอบการด าเนินงานของโครงสร้างค่าตอบแทน การข้ึน

เงินเดือนประจ าปี และโบนัสประจ าปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของผู้บริหาร

ระดับสูงและพนักงานตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ เพ่ือความเหมาะสมและก่อให้เกิด

ผลงานตามท่ีคาดหวัง มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนพนักงานท่ีช่วยให้งาน

ของบริษัทประสบผลส าเร็จ    

-     พิจารณางบประมาณการข้ึนเงินเดือนประจ าปี และโบนัสประจ าปี ตลอดจน

ผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ท่ีบริษัทก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน 

4.2.4 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย 
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1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับโครงสร้างและองค์ประกอบ

ค่าตอบแทน ส าหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย เป็น

ประจ าทุกป ี

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิ บัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและ

ด าเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้

ประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

3) เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย โดยเช่ือมโยง

ค่าตอบแทนกับผลการประเมินแผนธุรกิจ และผลการด า เนินงานของบริษัทฯ 

โดยรวม เพ่ือให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพ และ

ศักยภาพ ท้ังน้ีให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน

น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปเีพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

4.2.5 การพิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1) พิจารณา อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2) พิจารณา อนุมัติ และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทน ส าหรับประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารเปน็ประจ าทุกป ี

3) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าผล

การประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

5. กำรประชุม 

5.1 จ านวนคร้ังการประชุม 

1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และอาจจัดให้มีการประชุมเพ่ิมเติม

ตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร 

2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจาก

กรรมการสรรหาฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ เม่ือมีระเบียบวาระจ าเปน็ท่ีต้องหารือร่วมกัน 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปน็องค์ประชุม 

2) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม หากในการประชุมคราวใด

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ

ท่ีมาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหน่ึงเปน็ประธานในท่ีประชุม 

3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกคร้ัง 
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5.3 การลงคะแนนเสียง 

1) มติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาฯ คนหน่ึงให้มีเสียง

หน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก

เสียงหน่ึงเปน็เสียงช้ีขาด 

2) กรรมการสรรหาฯ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงด

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันๆ 

5.4 บันทึกรายงานการประชุม 

 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

6. กำรรำยงำน 

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

และรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีในภาพรวมส าหรับปีท่ีผ่านมาในรายงานประจ าปขีองบริษัท 

7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

คณะกรรมการสรรหาฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นเหตุให้การ

ปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ  

8. ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพ่ือเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ีและควรให้มีการเปดิเผยรายละเอียดค่าตอบแทน

ท่ีกรรมการสรรหาฯ แต่ละท่านได้รับเพ่ิมเติมจากการด ารงต าแหน่งกรรมการในรายงานประจ าป ี

 

 

    เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน จึงประกำศใช้กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน ตั้งแต่วันท่ี 15 ธันวำคม 2564 

 

                                                               บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ำกัด 

 

                (นำยอัฒฑวุฒิ  หิรัญบูรณะ) 

                 ประธำนกรรมกำรบริษัท 
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