กฏบ ัตรคณะกรรมการบริหาร
่ ั แนล โลจิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
ี อล อินเตอร์เนชน
บริษ ัท เอ็ นซแ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย เพื่อให้ บริษัทเติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมทังก่
้ อให้ เกิด
ความชัดเจนในเรื่ ององค์ประกอบ วาระการดารงตาแหน่ง หน้ าที่ความรับผิดชอบ และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้ จดั ทากฎบัตรคณะกรรมการบริหารขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ถกู ต้ องตาม
กฎหมาย และสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้ วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการบริ หารได้ รับการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท โดยเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท เพื่ อดาเนินกิจการ
อย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่าง โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ คณะกรรมการบริ หารที่ได้ รับการแต่งตัง้ มีสิทธิ์
ได้ รับค่าตอบแทนและบาเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกาหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่กระทบสิทธิของกรรมการบริหาร
และกรรมการอื่น ๆ ที่ได้ รับการแต่งตัง้ เหล่านัน้ ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้ อบังคับ
บริษัทในฐานะกรรมการ
3. คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตังกรรมการบริ
้
หารคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริษัท
4. ประธานกรรมการบริหารอาจเป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ
5. ประธานกรรมการบริษทั ต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร
คุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริ หารต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษั ทเป็ นอย่างดี มี ความซื่อสัตย์ สุจริ ต มี จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมี เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้
ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กบั บริษัทอย่างเต็มที่
2. กรรมการบริ หารมาจากกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หารระดับสูง ที่ต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

วาระการดารงตาแหน่ ง
1. คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระแล้ ว หาก
คณะกรรมการบริ ษัทยังไม่ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดใหม่ ก็ให้ คณะกรรมการชุดเก่าปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไป จนกว่า
จะมีการเสนอเปลี่ยนแปลง
2. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นตาแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
3. ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนัน้ จะต้ องแจ้ งต่อบริ ษัทล่วงหน้ า 1
เดือนพร้ อมเหตุผลประกอบ
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารมี
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษัท
กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษัท หลักเกณฑ์ในการ
ดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้
ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดย
สรุปอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ ดงั นี ้
1. ทาหน้ าที่ควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ และรายงานผล
การดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนิ นธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้ างในการบริ หารงานเพื่อให้ สามารถดาเนินงาน
ตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทังน
้ าเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. กาหนดอานาจอนุมตั ิของแต่ละบุคคลให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม จัดให้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ที่อาจจะเอื ้อต่อการทุจริตใน
หน้ าที่ออกจากกัน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตั ิ รวมทังควบคุ
้
มให้ มีการถือปฏิบตั ิตามหลักการและ
ข้ อกาหนดที่มีการอนุมตั ิแล้ ว
4. พิจารณาโครงสร้ างองค์กร เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มีอานาจในการบริ หารจัดการโครงสร้ างเงินเดือน กาหนดขอบเขตหน้ าที่ในการทางาน บรรจุ แต่งตัง้ โยกย้ าย ตัดหรื อ
ลดค่าจ้ าง ถอดถอน เลิกจ้ าง การลงโทษทางวินยั การให้ รางวัล พิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
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6. พิจารณาอนุมตั ิการดาเนินงานในการทาธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรื อสถาบันการเงินสาหรับสนับสนุนการทา
ธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิ ดบัญชีธนาคาร การปิ ดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้ ก้ ยู ืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ
จานา จานอง ค ้าประกัน และอื่น ๆรวมถึงการซื ้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆเพื่อการดาเนินงานตามปกติ
7.
8.
9.
10.
11.

ธุรกิจ ตามอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริษัทให้ ไว้
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุน และกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามที่กาหนดไว้ ในคูม่ ืออานาจอนุมตั ิ
พิจารณาอนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั ิ คาขอจากฝ่ ายงานต่าง ๆของบริ ษัท
ที่เกินอานาจสัง่ การของฝ่ ายงานนัน้ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริษัทให้ ไว้
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาด้ านต่าง ๆที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริษัท
พิจารณาเรื่ องการระดมทุน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ดาเนินการอื่น ๆตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน้ การมอบอานาจดังกล่าว ผู้
ได้ รับมอบอานาจนันต้
้ องไม่มีอานาจอนุมตั ิรายการที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ( “บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง”ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ซึง่ การอนุมตั ิรายการ
ในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
รายการดังกล่าวตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะ
การด าเนิ น ธุ รกรรมการค้ าปกติ ทั่วไปของบริ ษั ท ที่ เป็ นไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้
พิจารณาอนุมตั ิไว้

การประชุมคณะกรรมการ
1. การประชุมคณะกรรมการบริ หาร กาหนดการประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริ หารล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีจาเป็ นเร่งด่วน เพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันได้
้ และต้ องจัดทารายงาน
การประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบองค์
ประชุม อาจมีการเชิญบุคคลอื่น เช่น กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ ผู้อานวยการสายงาน หัวหน้ าส่วนงาน
และ/หรื อ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุมได้ ตามความเหมาะสม
3. มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหารเป็ นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการบริหารไม่
อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจะถือเสียงข้ างมากของกรรมการที่มาประชุมในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด ทัง้ นีผ้ ้ มู ีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณานัน้ ต้ องไม่อยู่ในที่ประชุม
และไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
5. บริ ษัทได้ มอบหมายให้ เลขานุการกรรมการบริ หารหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายทาหน้ าที่จดบันทึกการประชุม โดยบันทึก
รายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ หาร
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รายงานของคณะกรรมการ
1. เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม และประธานกรรมการบริ หาร
เป็ นผู้รายงานสรุปผลการปฏิบตั ิงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. (แบบ 56-2) ของบริษัทโดยต้ องระบุรายละเอียดต่อไปนี ้ในรายงานดังกล่าว
1) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
2) จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3) จานวนครัง้ ของการเข้ าประชุมของกรรมการแต่ละคน

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี ้ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี ้ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
(พลเอก พอพล มณีรินทร์ )
ประธานกรรมการ
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