บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประจําปี 2564
1. วัตถุประสงค์
กฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
แนวทางปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการบริ หาร สามารถบริ หารและ
กํากับดู แลตลอดจนให้คาํ ปรึ กษาและกําหนดแนวทางปฏิ บตั ิ ตามหลักการบริ หารของบริ ษ ทั ได้อย่า ง
เหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
2.1 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน
2.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นคณะกรรมการบริ หารโดยตําแหน่ง
2.3 ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ หารที่ เ หลื อ รวมถึ ง ประธาน
กรรมการบริ หาร
2.4 ประธานกรรมการบริ หารต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการ เพื่อการถ่วงดุลอํานาจใน
การดําเนินงาน
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 กรรมการบริ ห ารมี ว าระอยู่ ใ นตํา แหน่ ง ตามวาระการดํา รงตํา แหน่ ง ของกรรมการบริ ษ ัท และ
กรรมการบริ หารซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการบริ หารพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
- ถึงแก่กรรม
- การลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํา กับ
ตลาดทุน
- คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3.2 กรรมการบริ หารคนใดจะลาออกจากตํา แหน่ งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั และ
รายงานคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ
3.3 ในกรณี ที่กรรมการบริ หารพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริ หารที่พน้ จากตําแหน่ งอยู่
รั ก ษาการในตํา แหน่ ง จนกว่ า คณะกรรมการบริ หารชุ ด ใหม่ จ ะได้ รั บ การอนุ ม ั ติ แ ต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการบริ ษทั
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3.4 ในกรณี ที่ ตาํ แหน่ ง กรรมการบริ หารว่า งลงเพราะเหตุ อื่ นใดนอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็ นกรรมการบริ หารภายใน 90 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการบริ หารมีจาํ นวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด
4. อํานาจ หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หาร หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
4.1 พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั อนุมตั ิ และให้มีอาํ นาจอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณประจําปี ที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั แล้วในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั และให้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
4.2 อนุมตั ิเรื่ องเกี่ยวกับการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง ลดหรื อขยายโรงงานที่อยูน่ อกเหนือ Business Plan ทั้งนี้
ให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่ วมลงทุนกับผูป้ ระกอบกิจการ
อื่นก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
4.4 กํากับดูแลและเป็ นที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริ หารงาน
บุคคล และด้านปฏิบตั ิการต่างๆ
4.5 พิจารณาสรรหาบุคคลในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการผูจ้ ดั การ ของบริ ษทั
และบริ ษัท ย่ อ ย โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบัติ ที่ เ หมาะสม มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ ทัก ษะ และ
ประสบการณ์ท่ี เป็ นประโยชน์ ต่อการดํา เนิ นงานของบริ ษ ทั และสามารถบริ หารงานให้บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้และให้คณะกรรมการบริ หารนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
4.6 เรื่ องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
5. การประชุม
5.1 คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการหรื อผูบ้ ริ หารหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่ วมประชุมให้ความเห็นหรื อส่ งเอกสาร ข้อมูล
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อตามความจําเป็ นและเหมาะสม
5.2 การประชุมคณะกรรมการบริ หารต้องมีกรรมการบริ หารมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการบริ หารทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
5.3 ในกรณี ที่ ป ระธานคณะกรรมการบริ หารไม่อยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติหน้า ที่ ไ ด้ ให้
กรรมการบริ หารซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริ หารท่านหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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5.4 การวิ นิจฉัย ชี้ ขาดของที่ ประชุ มให้ถื อเสี ยงข้างมาก กรรมการบริ หารท่านหนึ่ งมี หนึ่ งเสี ยงในการ
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น เว้นแต่กรรมการบริ หารที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ลงคะแนนใน
เรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
5.5 คณะกรรมการบริ หารเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
6. การรายงาน
คณะกรรมการบริ หารจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
7. เริ่มมีผลบังคับใช้
กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารฉบับนี้ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป

(ลงชื่อ) พลเอก …………………………………………
(มนตรี สังขทรัพย์)
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)

3/5

บันทึกประวัติการการทบทวน / แก้ ไข
แก้ ไขครั้งที่
ครั้งที่
การทบทวน / แก้ ไข
วันที่บังคับใช้
00
BOD 2/2559 จัดทําใหม่
24 ก.พ. 2559
01
EC 1/2562 ข้อ 5.1 “มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง” แก้ไขเป็ น “มีการ 18 ม.ค. 2562
ประชุมอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง”
02
EC 5/2563 ข้อ 2 องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1 ม.ค. 2564
- ข้อ 2.1 “อย่างน้อย 5 คน” แก้ไขเป็ น “อย่างน้อย
3 คน”
- ข้อ 2.2 “ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารต้องเป็ นคณะ
กรรมการบริ หารโดยตําแหน่ง” แก้ไขเป็ น
“ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นคณะ
กรรมการบริ หารโดยตําแหน่ง”
- ข้อ 2.3 “....รวมถึงประธานคณะ
กรรมการบริ หาร” แก้ไขเป็ น “....รวมถึง
ประธานกรรมการบริ หาร”
ข้อ 3 วาระการดํารงตําแหน่ง
- ข้อ 3.2 “....ประธานคณะกรรมการบริ หาร.....”
แก้ไขเป็ น “....ประธานกรรมการบริ หาร......”
- ข้อ 3.3 “....ให้คณะกรรมการบริ หารที่พน้ จาก
ตําแหน่งต้องอยูร่ ักษาการในตําแหน่ง......”
แก้ไขเป็ น “....ให้คณะกรรมการบริ หารที่พน้
จากตําแหน่งรักษาการในตําแหน่ง......”
- ข้อ 3.4 ตัดคําว่า “...โดยอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารซึ่ง
ตนแทน” ออก
ข้อ 4 อํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
- ข้อ 4.1 “........และให้รวมถึงการพิจารณาอนุมตั ิ
การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณ
ประจําปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุม........”
แก้ไขเป็ น “.....และให้มีอาํ นาจอนุมตั ิการ
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณประจําปี ที่
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้วใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 15 ในระหว่างที่ไม่มีการ
ประชุม........”
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แก้ ไขครั้งที่

ครั้งที่

การทบทวน / แก้ ไข
- ยกเลิกข้อ 4.2 เนื่องจากรวมใน 4.1 แล้ว
- ข้อ 4.4 เดิม แก้ไขเป็ นข้อ 4.3
- เพิ่มเติมข้อ 4.5
เพิ่มข้อ ข้อ 7 เริ่ มมีผลบังคับใช้
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วันที่บังคับใช้

