ี่ ง
กฏบ ัตรคณะกรรมการบริหารความเสย
่ ั แนล โลจิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
ี อล อินเตอร์เนชน
บริษ ัท เอ็ นซแ

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงขึ ้น เพื่อกาหนดนโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคุลมทังองค์
้ กร รวมทังก
้ ากับดูแลให้ มีระบบหรื อกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ ได้ อย่างเหมาะสม โดยกาหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิผล ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มอบหมาย
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างน้ องสาม (3) คน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงอย่างน้ อย (1) คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระและมีผ้ บู ริหารหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร
และระบบควบคุมภายใน ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี อาจพ้ นจากการดารงตาแหน่งได้ ด้วย
เหตุการณ์พ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริษัทฯ หรื อการครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ตามที่กาหนด หรื อการลาออก หรื อการถูกถอดถอน
3. กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ
แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี
จานวนครบตามที่กรรมการบริษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ในกฎบัตรนี ้ โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน
จะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่ ตนเข้ ามาแทน
คุณสมบัติ
1. เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ
ความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริษัทได้
2. มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญด้ านการเงิน บัญชี หรื อการบริหารความเสี่ยง อย่าง
น้ อย 1 ท่าน
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการบริ หารความเสี่ยงอาจได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้ อีกตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็น
ว่าเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้ นจากตาแหน่งตามข้ อ 1. กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้ นตาแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
4. คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจในการแต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ หรื อเพื่อทดแทน กรรมการบริ หารความเสี่ยงที่พ้นจากตาแหน่งตามข้ อ 1 หรื อ 2 ได้ โดยบุคคลที่ได้ รับ
การแต่งตังเข้
้ าเป็ น กรรมการบริ หารความเสี่ยง ทดแทนตามข้ อ 3 จะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยู่ของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่ ตนแทนที่เท่านัน้
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยงมีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. นาเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
2. กาหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท ให้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสี่ยง และ
ติดตามการนาไปปฏิบตั ิ รวมทังการสอบทานประสิ
้
ทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ยง และดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและ
เหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดั บที่ยอมรับได้ และการบริ หารความเสี่ยงได้ ถูกนาไปปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื่อง
4. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อบริษัท
5. ดาเนินการตัดสินใจและให้ คาแนะนาเกี่ยวกับปั ญหาสาคัญที่เกิดขึ ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของคณะทางานบริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/
หรื อ พิจารณาทุกไตรมาส
การประชุมคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรจัดให้ มีการประชุมตามความจาเป็ นและสมควรแก่หน้ าที่ความรับผิดชอบตามกฏ
บัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้ อย 3 เดือนครัง้
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2. ในการประชุมแต่ละครัง้ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์
ประชุม ทังนี
้ ้ประธานกรรมการจาทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
3. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะถือเสียงข้ างมากของกรรมการที่มาประชุมในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
4. ให้ เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายทาหน้ าที่จดบันทึกการประชุม
รายงานของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ
บริษัทภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รายงานผลการดาเนินงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในแบบแสดงข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 562) ของบริษัทโดยต้ องระบุรายละเอียดต่อไปนี ้ในรายงานดังกล่าว
1) รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) จานวนครัง้ ของการเข้ าประชุมของกรรมการแต่ละคน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งฉบับนี ้ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี ้ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
(พลเอก พอพล มณีรินทร์ )
ประธานกรรมการ
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