
 

 
 

 
 

กฏบตัรคณะกรรมการบรหิาร 
 

บรษิทั เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นช ัน่แนล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

   

วัตถุประสงค์ 
         เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยัง่ยืน รวมทัง้ก่อให้เกิด
ความชดัเจนในเร่ืององค์ประกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการประชมุของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นชอบให้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการบริหารขึน้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ให้ถกูต้องตาม
กฎหมาย และสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูไม่น้อยกวา่ 3 คน 

2. คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามข้อบังคบับริษัท เพื่ อด าเนินกิจการ

อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้ คณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตัง้ มีสิทธ์ิ

ได้รับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทก าหนด แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบสิทธิของกรรมการบริหาร

และกรรมการอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตัง้เหล่านัน้ ในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบงัคบั

บริษัทในฐานะกรรมการ 

3. คณะกรรมการบริษัทจะแตง่ตัง้กรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริษัท 

4. ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ 

5. ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร 

คุณสมบัติ 

1. คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้  

ความสามารถ และปฏิบตัิหน้าที่ให้กบับริษัทอย่างเต็มที่ 

2. กรรมการบริหารมาจากกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารระดบัสงู ที่ต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตัง้ และเม่ือครบวาระแล้ว หาก

คณะกรรมการบริษัทยงัไม่ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการชดุใหม่ ก็ให้คณะกรรมการชดุเก่าปฏิบตัิหน้าที่ต่อไป จนกว่า

จะมีการเสนอเปล่ียนแปลง  

2. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นต าแหน่งเมื่อ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

(3/4)  ของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่

ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 

เดือนพร้อมเหตผุลประกอบ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมี

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท 

ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการ

ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมตัิและ/หรือให้

ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด โดย

สรุปอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคญัได้ดงันี ้ 

1. ท าหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และรายงานผล

การด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. ก าหนดกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อให้สามารถด าเนินงาน

ตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

3. ก าหนดอ านาจอนมุตัิของแตล่ะบคุคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จดัให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจจะเอือ้ต่อการทจุริตใน

หน้าที่ออกจากกนั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้ควบคมุให้มีการถือปฏิบตัิตามหลกัการและ

ข้อก าหนดที่มีการอนมุตัิแล้ว 

4. พิจารณาโครงสร้างองค์กร เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. มีอ านาจในการบริหารจดัการโครงสร้างเงินเดือน ก าหนดขอบเขตหน้าที่ในการท างาน บรรจ ุแต่งตัง้ โยกย้าย ตดัหรือ

ลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินยั การให้รางวลั พิจารณาความดีความชอบของพนกังาน 
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6. พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานในการท าธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารหรือสถาบนัการเงินส าหรับสนบัสนนุการท า

ธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบญัชีธนาคาร การปิดบญัชีธนาคาร การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ 

จ าน า จ านอง ค า้ประกนั และอื่น ๆรวมถึงการซือ้ขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิที่ดินใด ๆเพื่อการด าเนินงานตามปกติ

ธุรกิจ ตามอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้ 

7. พิจารณาอนมุตัิการลงทนุ และก าหนดงบประมาณในการลงทนุ ตามที่ก าหนดไว้ในคูมื่ออ านาจอนมุตัิ 

8. พิจารณาอนมุตัิแผนการปฏิบตัิของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิ ค าขอจากฝ่ายงานต่าง ๆของบริษัท

ที่เกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้ 

9. พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาด้านตา่ง ๆที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

10. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

11. ด าเนินการอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ การมอบอ านาจดงักล่าว ผู้

ได้รับมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีอ านาจอนมุตัิรายการที่บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (“บุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง”ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 

มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ซึง่การอนมุตัิรายการ

ในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ

รายการดงักล่าวตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะ

การด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาอนมุตัิไว้ 

การประชุมคณะกรรมการ 

1. การประชมุคณะกรรมการบริหาร ก าหนดการประชมุอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารส่ง
หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการบริหารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ เว้นแต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ได้ และต้องจดัท ารายงาน
การประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์
ประชมุ อาจมีการเชิญบคุคลอื่น เช่น กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้อ านวยการสายงาน หวัหน้าส่วนงาน 
และ/หรือ บคุคลอื่นที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุได้ตามความเหมาะสม 

3. มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชมุ หากในการประชมุคราวใดประธานกรรมการบริหารไม่
อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

4. มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทจะถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชมุในกรณีที่เสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นีผู้้ มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณานัน้ ต้องไม่อยู่ในที่ประชุม
และไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

5. บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่จดบนัทึกการประชุม โดยบนัทึก
รายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหาร 



 
 

                                                                        บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

  

P a g e  4 | 4 

 

 รายงานของคณะกรรมการ 

1. เลขานกุารที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้จดบนัทึกรายงานการประชมุ และประธานกรรมการบริหาร

เป็นผู้รายงานสรุปผลการปฏิบตัิงานเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2.  (แบบ 56-2) ของบริษัทโดยต้องระบรุายละเอียดต่อไปนีใ้นรายงานดงักล่าว 

1) รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

2) จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

3) จ านวนครัง้ของการเข้าประชมุของกรรมการแตล่ะคน 

 

 

กฏบตัรคณะกรรมการบริหารฉบบันีไ้ด้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563  
เม่ือวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2563 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารฉบบันีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่ วนัที่  27 กมุภาพนัธ์ 2563 
      

ประกาศ ณ วนัที่  27 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

          
                             (พลเอก พอพล  มณีรินทร์) 

                                                                                                    ประธานกรรมการ   

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


