
 

 
 

 
 

กฏบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 

บรษิทั เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นช ัน่แนล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 

วัตถุประสงค ์      

         คณะกรรมการบริษัท ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัถึงการพฒันาความยั่งยืนองคก์รในการด าเนินธุรกิจ มิใช่เป็นเพียงการ
หวงัผลระยะสัน้ แตเ่ป็นการวางรากฐานเพ่ือใหอ้งคก์รเติบโตขึน้ไดใ้นระยะยาว จึงไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ขึน้ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบตัิท่ีดีดา้นต่าง ๆ ของ
บรษัิท ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเกิดผลดีสงูสดุตอ่องคก์ร และ ผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. เพ่ือช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายและวางหลกัเกณฑใ์นการเสริมสรา้งใหบ้ริษัทมี
แบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบตัดิา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรมใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร 

2. เพ่ือเสรมิสรา้งการด าเนินงานภายในบรษัิทใหมี้ประสทิธิภาพ โดยมีความโปรง่ใส น่าเช่ือถือ และตรวจสอบได ้ 
3. เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานใหต้ระหนักถึง

ความส าคญัในการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไปปฏิบตัิ 
4. เพ่ือก ากับดแูลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีอย่าง

ถกูตอ้งและมีประสทิธิภาพ  เพ่ือสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สีย 

รวมทัง้ใหมี้การจัดท ากฎบตัรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือก าหนดภารกิจ หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
องคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง และการจดัประชุม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน สอดคลอ้ง
กับหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งยอมรบักับโดยทั่วไป รวมทัง้ไม่เป็นท่ีขดัแยง้กับขอ้กฎหมายต่าง ๆ ท่ีบริษัท
ยึดถือ 

องคป์ระกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

1. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้องสาม (3) คน และ

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างนอ้ย (1) คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี อาจพน้จากการด ารงต  าแหน่งไดด้ว้ย

เหตกุารณพ์น้สภาพการเป็นกรรมการบรษัิทฯ หรือการครบวาระการด ารงต  าแหน่งกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี 

ตามท่ีก าหนด หรือการลาออก หรือการถกูถอดถอน 

3. กรณีท่ีกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีว่างลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทฯ แตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือใหค้ณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี มีจ  านวนครบตามท่ีกรรมการบริษัทฯ ไดก้  าหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้ โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการก ากับ



 
 

                                                                        บริษัท เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ากดั (มหาชน) 

  

P a g e  2 | 4 

 

ดแูลกิจการท่ีดีแทน จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งตนเขา้มา

แทน 

คุณสมบัต ิ

1. เป็นกรรมการบรษัิท 

2. เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ มีความซ่ือสตัยส์จุรติ มีจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศ

ความรูค้วามสามารถและปฏิบตัหินา้ท่ีแก่บรษัิทได ้

3. มีคณุสมบตัคิรบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให ้ไมส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งสอดคลอ้งกบัการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ของบรษัิท 

2. กรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีอาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท
เห็นวา่เหมาะสม 

3. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1. กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จะพน้ต าแหน่งเม่ือ 
1) ลาออก 
2) คณะกรรมการบรษัิทมีมตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

4. คณะกรรมการบริษัท มีอ  านาจในการแต่งตัง้ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพิ่มเติม เพ่ือประโยชนใ์นการด าเนินการ
ตามวตัถปุระสงค ์หรือเพ่ือทดแทน กรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีท่ีพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1 หรือ 2 ได ้โดยบคุคลท่ี
ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้เป็น กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีทดแทนตามขอ้ 3 จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยู่ของ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีซึ่งตนแทนท่ีเท่านัน้  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2563 ไดก้  าหนดให ้คณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ ดงันี ้

1. ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทมีการด าเนินงานและปฏิบตัติามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก าหนด  

2. พจิารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงานการด าเนินกิจกรรมสง่เสริมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือรกัษา
มาตรฐานและพฒันาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี พรอ้มทัง้สรา้งการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยใช้
การส่ือความหมายไปยงักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ 

3. ก ากับดแูลการปฏิบตัิงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4. ดแูลการด าเนินงานและกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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5. ก าหนดแนวทางการรายงานการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในรายงานประจ าปี  
6. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสมัพนัธก์ารก ากับดแูลกิจการของบรษัิท และนโยบายการเปิดเผย

ขอ้มลูสารสนเทศของบริษัท สูส่าธารณะชนในวงกวา้ง รวมถึงการปรบัปรุงการเผยแพรข่อ้มลูการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ทางเวป็ไซตข์องบรษัิทฯ 

7. ก าหนดใหมี้ระบบงานรบัขอ้รอ้งเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในกรณีท่ีเก่ียวกับการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และ จริยธรรม
ธรุกิจของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนกังาน 

8. ทบทวนแนวทาง หลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตัิของสากล 
ปฏิบตัแิละขอ้เสนอแนะของสถาบนั ก ากบัฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

9. ทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทใหเ้ป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับธุรกิจของบรษัิท และสอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัขิอง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

10. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการทกุชดุและเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ืออนมุตัิ 
11. ปฏิบตังิานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีควรจดัใหมี้การประชมุตามความจ าเป็นและสมควรแก่หนา้ท่ีความรบัผดิชอบตาม
กฏบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

2. ในการประชุมแต่ละครัง้ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ ทัง้นีป้ระธานกรรมการจ าท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ หากในการประชมุคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่
ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

3. มตท่ีิประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีจะถือเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุมในกรณีท่ีเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

4. ใหเ้ลขาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายท าหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชมุ 

 รายงานของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีมีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากมีการ
ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. รายงานผลการด าเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบในแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-
2) ของบรษัิทโดยตอ้งระบรุายละเอียดตอ่ไปนีใ้นรายงานดงักลา่ว 

1) รายช่ือคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2) จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3) จ านวนครัง้ของการเขา้ประชมุของกรรมการแตล่ะคน 
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กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ฉบับนี ้ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง ท่ี1/2563  
เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 
 

กฏบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีฉบบันีใ้หมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 
 
     ประกาศ ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 
 
 
 

            (พลเอก พอพล มณีรนิทร)์ 
                  ประธานกรรมการ                 


