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บริษัท เอน็เอฟซี จํากดั (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประจาํปี 2564 
 

1. วัตถุประสงค์ 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร จดัทาํขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และ

แนวทางปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร สามารถบริหารและ

กาํกับดูแลตลอดจนให้คาํปรึกษาและกาํหนดแนวทางปฏิบติั ตามหลกัการบริหารของบริษทัได้อย่าง

เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

2.1 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย กรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 คน 

2.2 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นคณะกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง 

2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารท่ี เหลือ  รวมถึงประธาน

กรรมการบริหาร 

2.4 ประธานกรรมการบริหารตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานกรรมการ เพื่อการถ่วงดุลอาํนาจใน

การดาํเนินงาน 

3. วาระการดํารงตําแหน่ง 

3.1 กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในตําแหน่งตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้นอกจากการพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระดงักล่าว  กรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

 -  ถึงแก่กรรม  

 -   การลาออก 

-   ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตามกฎบตัรน้ีหรือตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุน 

-   คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

3.2   กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัและ

รายงานคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ 

3.3  ในกรณีท่ีกรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารท่ีพน้จากตาํแหน่งอยู่

รักษาการในตําแหน่งจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะได้รับการอนุมัติแต่งตั้ งจาก

คณะกรรมการบริษทั 
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3.4  ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เป็นกรรมการบริหารภายใน 90 วนั เพื่อให้

คณะกรรมการบริหารมีจาํนวนกรรมการครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด  

4. อาํนาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหาร หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

4.1 พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจาํปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะนาํเสนอคณะกรรมการ

บริษทัอนุมติั และใหมี้อาํนาจอนุมติัการเปล่ียนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทัแลว้ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ในระหว่างท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษทั และใหน้าํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบในท่ีประชุมคราวถดัไป 

4.2 อนุมติัเร่ืองเก่ียวกบัการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ลดหรือขยายโรงงานท่ีอยูน่อกเหนือ Business Plan ทั้งน้ี

ใหน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อใหส้ัตยาบนัในท่ีประชุมคราวต่อไป 

4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจการ

อ่ืนก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติั 

4.4 กาํกบัดูแลและเป็นท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายดา้นการเงิน การตลาด การบริหารงาน

บุคคล  และดา้นปฏิบติัการต่างๆ 

4.5 พิจารณาสรรหาบุคคลในตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูจ้ดัการ ของบริษทั

และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ท่ี เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัและสามารถบริหารงานให้บรรลุตาม

วตัถปุระสงค ์เป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไวแ้ละใหค้ณะกรรมการบริหารนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

4.6 เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างนอ้ย 2 เดือนคร้ัง โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูบ้ริหารหรือ

พนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุมใหค้วามเห็นหรือส่งเอกสาร ขอ้มูล

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

5.2  การประชุมคณะกรรมการบริหารตอ้งมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของจาํนวน

กรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม   

5.3 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้

กรรมการบริหารซ่ึงมาประชุม เลือกกรรมการบริหารท่านหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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5.4 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารท่านหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น  เวน้แต่กรรมการบริหารท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิลงคะแนนใน

เร่ืองนั้น  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

5.5 คณะกรรมการบริหารเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 

6. การรายงาน 

คณะกรรมการบริหารจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

7. เร่ิมมีผลบังคับใช้ 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารฉบบัน้ี ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวนัท่ี 15 

ธนัวาคม 2563 และใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

 

      (ลงช่ือ) พลเอก ………………………………………… 

                     (มนตรี สงัขทรัพย)์ 

            ประธานคณะกรรมการบริษทั 

                                                                        บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 
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บันทึกประวัติการการทบทวน / แก้ไข 

แก้ไขคร้ังท่ี คร้ังท่ี การทบทวน / แก้ไข วันท่ีบังคับใช้ 

00 BOD 2/2559 จดัทาํใหม่ 24 ก.พ. 2559 

01 EC 1/2562 ขอ้ 5.1 “มีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง” แกไ้ขเป็น “มีการ

ประชุมอยา่งนอ้ย 2 เดือนคร้ัง” 

18 ม.ค. 2562 

02 EC 5/2563 ขอ้ 2 องคป์ระกอบและคุณสมบติั   

- ขอ้ 2.1 “อยา่งนอ้ย 5 คน” แกไ้ขเป็น “อยา่งนอ้ย 

3 คน” 

- ขอ้ 2.2 “ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตอ้งเป็นคณะ

กรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง” แกไ้ขเป็น 

“ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นคณะ

กรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง” 

- ขอ้ 2.3 “....รวมถึงประธานคณะ

กรรมการบริหาร” แกไ้ขเป็น “....รวมถึง

ประธานกรรมการบริหาร” 

ขอ้ 3 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

- ขอ้ 3.2 “....ประธานคณะกรรมการบริหาร.....” 

แกไ้ขเป็น “....ประธานกรรมการบริหาร......” 

- ขอ้ 3.3 “....ใหค้ณะกรรมการบริหารท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตอ้งอยูรั่กษาการในตาํแหน่ง......” 

แกไ้ขเป็น “....ใหค้ณะกรรมการบริหารท่ีพน้

จากตาํแหน่งรักษาการในตาํแหน่ง......”  

- ขอ้ 3.4 ตดัคาํวา่ “...โดยอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียง

เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการบริหารซ่ึง

ตนแทน” ออก 

ขอ้ 4 อาํนาจ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ  

- ขอ้ 4.1 “........และใหร้วมถึงการพิจารณาอนุมติั

การเปล่ียนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณ

ประจาํปีในระหวา่งท่ีไม่มีการประชุม........” 

แกไ้ขเป็น “.....และใหมี้อาํนาจอนุมติัการ

เปล่ียนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณประจาํปีท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ใน

อตัราไม่เกินร้อยละ 15 ในระหวา่งท่ีไม่มีการ

ประชุม........” 

1 ม.ค. 2564 
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แก้ไขคร้ังท่ี คร้ังท่ี การทบทวน / แก้ไข วันท่ีบังคับใช้ 

- ยกเลิกขอ้ 4.2 เน่ืองจากรวมใน 4.1 แลว้  

- ขอ้ 4.4 เดิม แกไ้ขเป็นขอ้ 4.3 

- เพิ่มเติมขอ้ 4.5 

เพิ่มขอ้ ขอ้ 7 เร่ิมมีผลบงัคบัใช ้

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2564

