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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก าหนด
ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 

1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้ท าหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพ ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลกัก ากับกิจการท่ีดีเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของ
บริษัทและเพื่อผลตอบแทนท่ียัง่ยืนของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 
 

2. องค์ประกอบ 
2.1 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ

อยา่งน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมี

ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้  

2.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน

กรรมการทัง้หมดแตต้่องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ  

 
3. คุณสมบัต ิ

3.1 มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามข้อบงัคบับริษัท กฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการหรือ
ผู้บริหารตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

3.2 กรรมการบริษัทไมส่ามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบั
กิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญัหรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความ
รับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการในนิตบิคุคลอ่ืนท่ีประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
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อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไมว่่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือ
ประโยชน์ของบคุคลอ่ืน เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

3.3 เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินธุรกิจ 
สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีและแสดงความคดิเห็นได้โดยอิสระ มีความซ่ือสตัย์สจุริต จริยธรรม 
และสามารถอทุิศเวลาและความคดิเห็นอยา่งเพียงพอในการปฏิบตังิาน 

3.4 ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนอีกไมเ่กิน 4 บริษัท  
 

4. การแต่งตัง้และการพ้นจากต าแหน่ง 
4.1 การแต่งตัง้ 

4.1.1 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่  อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้ 

4.1.2 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
วา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตน
เข้ามาแทน  

  

 มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

4.2 การพ้นจากต าแหน่ง 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  และ

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออกตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนหรือข้อบงัคบัของบริษัท  
(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
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5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน

พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนก าหนด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกรรมการ
รายใดท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกบับริษัท 
หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์รายดงักล่าว จะ
ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

2. พิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบตอ่รายการท่ีส าคญัเช่น การลงทนุในธุรกิจใหม่ รายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ  ข้อก าหนด 
และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดย
ผู้ มีสว่นได้เสียไมมี่สว่นร่วมในการตดัสินใจ 

3. พิจารณาอนุมตัิหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้
เป็นไปตามประกาศ ข้อก าหนด และแนวทางปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยผู้ มีสว่นได้เสียไมมี่สว่นร่วมในการตดัสินใจ 

4. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าท่ีในการจดัการบริษัทและการก ากบัดแูลการด าเนินงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

5. จดัให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวมทัง้
ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผล 

6. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด าเนินงานธุรกิจ ควบคมุก ากบัดแูล (Monitoring 
and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัท 

7. จดัให้มีการสร้างผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทขึน้มาอยา่งตอ่เน่ือง 
8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ ถือหุ้น และพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปีเพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
9. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย อ่ืนตามความเหมาะสม เช่น 
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คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดี เป็นต้น รวมถึงการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดนัน้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย
ตา่งๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะท าขึน้กบับริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแตเ่ป็นการ
อนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและได้อนมุตัไิว้แล้ว 

10. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนใดคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใด 
ปฎิบัติการอย่างใดอย่างหน่ีงแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บคุคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง แก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร  และ
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บคุคลดงักล่าวสามารถ
พิจารณาและอนมุตัริายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะท าขึน้กบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิ
รายการธุรกิจปกตแิละเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว  

11. จดัให้มีการรายงานข้อมลูโดยทัว่ไปและข้อมลูทางการเงินของบริษัท ตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้
เสียทัว่ไปอยา่งถกูต้อง ทนัการณ์ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

6. การประชุม 
1. ในการประชมุคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  (1/2)  ของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม  และให้ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 
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แตถ้่าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  
ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ  

 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 
(1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้
อีกเสียงหนึง่เพ่ือเป็นเสียงชีข้าด 

2. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ  ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด  (7)  วันก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน
เพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวนัประชมุ
ให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

3. การประชุมคณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ในเร่ือง
นัน้ๆ ด้วย 

4. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นท่ีตัง้
ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง  หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใด  โดยการก าหนดวัน 
เวลา และสถานท่ี  เป็นไปตามดลุยพินิจของประธานกรรมการ 
 

7. ค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบีย้ประชุม  
บ าเหน็จ  โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลง
มตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  (2/3)  ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุโดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และ
จะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่าง
อ่ืนก็ได้  นอกจากนี ้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

ข้อความในวรรคหนึง่จะไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้มาจากพนกังานหรือ
ลกูจ้างของบริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้าง
ของบริษัท 
 
 กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตัง้แต่วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
 


