กฏบ ัตรคณะกรรมการกาก ับดูแลกิจการทีด
่ ี
ี อล อินเตอร์เนชน
่ ั แนล โลจิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท เอ็นซแ

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญถึงการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรในการดาเนินธุรกิจ มิใช่เป็ นเพียงการ
หวังผลระยะสัน้ แต่เป็ นการวางรากฐานเพื่อให้องค์กรเติบโตขึน้ ได้ในระยะยาว จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ขึน้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริษัทในการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตั ิที่ดีดา้ นต่าง ๆ ของ
บริษัท ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเกิดผลดีสงู สุดต่อองค์กร และ ผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกาหนดนโยบายและวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทมี
แบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบตั ดิ า้ นการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็ นรูปธรรมให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร
2. เพื่อเสริมสร้างการดาเนินงานภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
3. เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานให้ตระหนักถึง
ความสาคัญในการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบตั ิ
4. เพื่อกากับดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีอ ย่ าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย
รวมทัง้ ให้มีการจัดทากฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจ การที่ ดี เพื่อกาหนดภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
องค์ประกอบ วาระการดารงตาแหน่ง และการจัดประชุม เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน สอดคล้อง
กับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยอมรับกับโดยทั่วไป รวมทัง้ ไม่เป็ นที่ขดั แย้งกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่บริษัท
ยึดถือ
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. คณะกรรมการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อย่ า งน้อ งสาม (3) คน และ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อย (1) คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี อาจพ้นจากการดารงตาแหน่งได้ดว้ ย
เหตุการณ์พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริษัทฯ หรือการครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่กาหนด หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน
3. กรณี ที่กรรมการกากับดูแลกิจการที่ ดี ว่างลงเพราะเหตุอื่ น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ แต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี มีจานวนครบตามที่กรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรนี ้ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการกากับ
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ดูแลกิจการที่ดีแทน จะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตนเข้ามา
แทน
คุณสมบัติ
1. เป็ นกรรมการบริษัท
2. เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทศิ
ความรูค้ วามสามารถและปฏิบตั หิ น้าที่ แก่บริษัทได้
3. มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
วาระการดารงตาแหน่ง
1. กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ของบริษัท
2. กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นว่าเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตาแหน่งตามข้อ 1. กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นตาแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
4. คณะกรรมการบริษัท มีอานาจในการแต่งตัง้ กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีที่พน้ จากตาแหน่งตามข้อ 1 หรือ 2 ได้ โดยบุคคลที่
ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าเป็ น กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนแทนที่เท่านัน้
ขอบเขต อานาจ หน้าที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กาหนดให้ คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดีมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. กากับดูแลให้บริษัทมีการดาเนินงานและปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนด
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษา
มาตรฐานและพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทัง้ สร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้
การสื่อความหมายไปยังกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่าเสมอ
3. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและฝ่ ายจัดการ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ดูแลการดาเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
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5. กาหนดแนวทางการรายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจาปี
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การกากับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิ ดเผย
ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท สูส่ าธารณะชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ขอ้ มูลการกากับดูแลกิจการที่ดี
ทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
7. กาหนดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผูม้ ีส่วนได้เสีย ในกรณี ที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี และ จริยธรรม
ธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงาน
8. ทบทวนแนวทาง หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างสม่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ิของสากล
ปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะของสถาบัน กากับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้เป็ นปั จจุบนั เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการทุกชุดและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตั ิ
11. ปฏิบตั งิ านอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีควรจัดให้มีการประชุมตามความจาเป็ นและสมควรแก่หน้าที่ความรับผิดชอบตาม
กฏบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
2. ในการประชุมแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม ทัง้ นีป้ ระธานกรรมการจาทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
3. มติที่ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีจะถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
4. ให้เลขาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายทาหน้าที่จดบันทึกการประชุม
รายงานของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ รายงานผลการดาเนินงานต่อ คณะกรรมการบริษัทภายหลังจากมีก าร
ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. รายงานผลการดาเนินงานให้ผถู้ ือหุน้ ทราบในแบบแสดงข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 562) ของบริษัทโดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนีใ้ นรายงานดังกล่าว
1) รายชื่อคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
2) จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
3) จานวนครัง้ ของการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน
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กฎบั ต รคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ฉ บั บ นี ้ไ ด้รับ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ค ณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
กฏบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

(พลเอก พอพล มณีรนิ ทร์)
ประธานกรรมการ
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