กฏบ ัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
่ ั แนล โลจิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
ี อล อินเตอร์เนชน
บริษ ัท เอ็ นซแ
คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็ นกลไกที่สาคัญของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ บริ ษัทโดยคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ แต่งตังขึ
้ ้น เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินงานและการบริ หารงานให้ มีมาตฐานเป็ นไปในแนวทางที่ถูกต้ อง โปร่ งใส
ตลอดจนเพื่อเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และเพิ่มมูลค่าให้ แก่บริษัท
บริ ษัทฯ จึงได้ จัดทากฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ และแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทังแนวทางพึ
้
ง
ปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการตรวจสอบที่จะสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้ น คณะกรรมการบริ ษัท และ
หน่วยงานกากับดูแลภายนอกบริษัท
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่
รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าศรัทธาของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุม
ภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริ มให้ บริ ษัท และ บริษัทย่อยของบริษัทเกิดการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้ าที่ในการสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ ในการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท รวมทังรั้ บผิดชอบในการจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
นาเสนอในรายงานประจาปี ของบริษัทเป็ นประจาทุกปี
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัท จะร่ วมกันพิจารณาเบื ้องต้ นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสมด้ านอื่นๆ ประกอบกัน
จากนัน้ จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทต่อไป ทังนี
้ บ้ ริ ษัทมีนโยบายแต่งตังกรรมการ
้
อิสระอย่างน้ อยหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังหมดของ
้
บริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจ
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา ของ
ส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่
กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริการ หรื อการ
ให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คา้ ประกัน การให้ สินทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อย
ละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตัง้ แต่ยี่สิบล้ านบาทขึน้ ไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การ
คานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้
นับรวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า สองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มี นยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท

องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
่งประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 ท่าน เพื่อ
ทาหน้ าที่เป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้ องเป็ นกรรมการอิสระและมี คุณ สมบัติตามที่
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กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกาลัง
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยมีคณ
ุ สมบัติเช่นเดียวกับกรรมการอิสระและ
มีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมดังนี ้
1. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรื อบริษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ด้ วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้
คุณสมบัติ
1. คณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริ ษัทประกาศ แลภายใต้ ข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์
2. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระนัน้ ๆ ด้ วย
3. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
4. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้
้ าน
การเงินและการบริ หารงาน ไม่เป็ นพนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงิน เดือนประจา ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ใหญ่และบริษัทย่อย
5. สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ได้ โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู
้ ้ เกี่ยวข้ อง หรื อ ญาติ
สนิทของบุคคลดังกล่าว
6. สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงานในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ควรได้ รับ การอบรมและเสริ มสร้ างความรู้ อย่างต่อเนื่ องและสม่ าเสมอ ในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องต่อการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ ้น และควรได้ เพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ประธานกรรมการตรวจสอบควรเป็ นผู้มีความสามารถ เป็ นผู้ นาและนาการประชุมให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ถูกต้ อง
วางแผนที่มีประสิทธิภาพและให้ ความมัน่ ใจในความมีประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตาแหน่ง
ตามวารตามข้ อบังคับของบริ ษัท อาจแต่งตัง้ ให้ กลับมาใหม่ได้ ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
กรรมการตรวจสอบมี จานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน สามารถอยู่
ในตาแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน
ทังนี
้ บ้ ริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ นกรรมการอิสระอย่างแท้ จริ งเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษัท
โดยความเป็ นอิสระต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ กาหนด โดยบริ ษั ทกาหนดให้
กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระใน
ครัง้ แรก และหากบริ ษัทมีความจาเป็ นที่จะแต่งตัง้ ให้ กรรมการอิสระนัน้ ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการสามารถทาได้ แต่
ต้ องมีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลและชี ้แจงถึงความจาเป็ นดังกล่าวประกอบ
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญ ชี
ภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องกาหนด
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
รวมทัง้ การบริ หารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้
5. พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
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-

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฏบัตร (charter)
รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในกรณีที่พบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานของบริ ษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความ
บกพร่ องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่
ดาเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และต้ องกาหนดระเบียบวาระการประชุมของการ
ประชุมแต่ละครัง้ อย่างชัดเจน
2. ประธานกรรมการตรวจสอบอาจจัดการประชุมกรรมการตรวจสอบเพิ่มได้ ในกรณี ที่มีคาขอจากสมาชิกของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน หรื อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ซึง่ ต้ องนามา
หารื อร่วมกัน
3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนกรรมการ
ทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ประชุม
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี หรื ออาจะ
เชิญนักกฎหมายของบริษัทหรื อภายนอกเข้ าร่วมประชุมตามความจาเป็ นและเหมาะสมเพื่อหารื อประเด็นทาง
กฎหมายซึง่ มีหรื ออาจมีผลกระทบสาคัญต่องบการของบริษัท
5. มติของคณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของกรรมการที่มาประชุม ทังนี
้ ้กาหนดให้
กรรมการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด ห้ ามแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่ องนัน้ ๆ
6. ในกรณี ที่ประธานกรรมการตรวจสอบลาประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบั ติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการตรวจสอบซึ่งมา
ประชุม เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
7. กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี ้ขาดให้ ถือเสียงข้ างมาก ในกรณีที่คะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้น อีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
8. บริ ษัทมอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้จดบันทึกรายงานการ
ประชุมและจัดทารายงานการประชุม

P a g e 5|6

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

9. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรติดตามความคืบหน้ าของการดาเนินการต่าง ๆ ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ปั ญ หาและอุป สรรค์ ข องการด าเนิ น การตามความเห็ น หรื อ ข้ อ สังเกตของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในที่ประชุมครัง้ ต่อไป รวมทัง้
- ต้ องนาส่งระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการประชุมทุกครัง้
- ต้ องนาส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ แก่คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมทุกครัง้
- ต้ องนาส่งรายงานการประชุมทุกครัง้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาล่วงหน้ าก่อนวันประชุมครัง้ ถัดไป
10. จัด การประชุม ระหว่ า งกรรมการตรวจสอบโดยไม่ มี ฝ่ ายจัด การเข้ า ร่ ว ม อย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครั ง้ เพื่ อ หารื อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
รายงานของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
หน้ าที่อื่นใดที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสาคัญ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ ไปเนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็ นการแสดงความเห็นอย่างเป็ น
อิสระและตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทาให้ คณะกรรมการบริ ษัทมัน่ ใจได้ ว่า ฝ่ ายจัดการได้ มี
การบริหารงานอย่างระมัดระวังและคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
1) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาอย่างประจา เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ องต่าง ๆ ไว้
อย่างชัดเจน
3) รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
4) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
3. รายงานผลการดาเนินงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในแบบแสดงข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ
56-2) ของบริษัทโดยต้ องระบุรายละเอียดต่อไปนี ้ในรายงานดังกล่าว
1) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
2) จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3) จานวนครัง้ ของการเข้ าประชุมของกรรมการแต่ละคน
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี ้ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี ้ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
(พลเอก พอพล มณีรินทร์ )
ประธานกรรมการ
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