บริษัท นามยง เทอร์ มินัล จากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัท นามยง เทอร์ มิ นัล จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) กาหนด
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.

วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทให้ ทาหน้ าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใสตามหลักกากับกิจการที่ดีเพื่อความเจริ ญรุ่งเรื องของ
บริษัทและเพื่อผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง

2.

องค์ ประกอบ
2.1 ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการ
อย่างน้ อยห้ า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมี
ถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรื อไม่ก็ได้
2.2 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการทังหมดแต่
้
ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.3 ให้ คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ

3.

คุณสมบัติ
3.1 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) ตามข้ อบังคับบริ ษัท กฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ
หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ต้ องไม่มีลักษณะขาดความน่า ไว้ วางใจของกรรมการหรื อ
ผู้บริหารตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.2 กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความ
รับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการในนิตบิ คุ คลอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพ
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อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
3.3 เป็ นผู้ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้ า ใจต่อการดาเนิ นธุ ร กิ จ
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่และแสดงความคิดเห็นได้ โดยอิสระ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต จริยธรรม
และสามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
3.4 ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกไม่เกิน 4 บริษัท
4.

การแต่ งตัง้ และการพ้ นจากตาแหน่ ง
4.1 การแต่ งตัง้
4.1.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
4.1.2 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
ว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ า
เป็ นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัด ไป เว้ น แต่ว าระของ
กรรมการผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
เข้ ามาแทน
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
4.2 การพ้ นจากตาแหน่ ง
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และ
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนหรื อข้ อบังคับของบริษัท
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
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5.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนกาหนด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยกรรมการ
รายใดที่มีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์รายดังกล่าว จะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันๆ
้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่สาคัญเช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามประกาศ ข้ อกาหนด
และแนวทางปฏิ บัติที่ เ กี่ ย วข้ องของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ อผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดย
ผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
3. พิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้
เป็ นไปตามประกาศ ข้ อกาหนด และแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
4. คณะกรรมการบริษัทมีอานาจและหน้ าที่ในการจัดการบริษัทและการกากับดูแลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
5. จัดให้ มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถื อ รวมทัง้
ดูแ ลให้ มี ร ะบบการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิผล
6. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดาเนินงานธุรกิจ ควบคุมกากับดูแล (Monitoring
and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
ที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่
ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
7. จัดให้ มีการสร้ างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขึ ้นมาอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ ผ้ ูถือหุ้น และพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
9. พิจ ารณาก าหนดโครงสร้ างการบริ หารงาน มี อานาจในการแต่ง ตัง้ คณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ตามความเหมาะสม เช่ น
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คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่
ดี เป็ นต้ น รวมถึงการกาหนดอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และคณะกรรมการชุดย่อย
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนดนัน้ ต้ องไม่มีลักษณะเป็ นการมอบ
อานาจที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื อมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทาขึ ้นกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) เว้ นแต่เป็ นการ
อนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้ าทั่วไป หรื อเป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาและได้ อนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
10. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใด
ปฎิ บัติการอย่างใดอย่างหนี่ ง แทนคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอยู่ภ ายใต้ การควบคุม ของ
คณะกรรมการบริษัท หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้ ไขการมอบอานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจนัน้ ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุมตั ริ ายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทาขึ ้นกับบริษัท หรื อบริษัทย่อย (ถ้ ามี) เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิ
รายการธุรกิจปกติและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป หรื อเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
11. จัดให้ มีการรายงานข้ อมูลโดยทัว่ ไปและข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัท ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียทัว่ ไปอย่างถูกต้ อง ทันการณ์ และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
6.

การประชุม
1. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวน
กรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ประชุม และให้ ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
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แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนันหรื
้ อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม

2.

3.

4.

7.

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
(1) เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้น
อีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วน
เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุม
ให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
การประชุม คณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ไ ด้ โดยการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ในเรื่ อง
นันๆ
้ ด้ วย
คณะกรรมการจะต้ อ งประชุม กัน อย่างน้ อ ยสาม (3) เดื อ นต่อครั ง้ ณ จัง หวัด อัน เป็ นที่ ตัง้
สานักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกาหนดวัน
เวลา และสถานที่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ

ค่ าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่า ตอบแทนกรรมการจากบริ ษั ทในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี ย้ ประชุม
บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลง
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมโดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และ
จะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่าง
อื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข้ อความในวรรคหนึง่ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังมาจากพนั
้
กงานหรื อ
ลูกจ้ างของบริ ษัทในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ าง
ของบริษัท
กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทนีใ้ ห้ มีผลใช้ บังคับตัง้ แต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้ นไป
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