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กฎบัตรคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการท ี่ด  ี

บริษัท  ทริพเพลิ ไอ  โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

องค์ประกอบและคุณสมบตั  ิ

1. คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดย

สมาชิกอยา่งน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2. คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี คนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีวาระการดํารงตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่งเป็นไปตามวาระการดํารง

ตําแหน่งและการพ้นตําแหน่งของกรรมการบริษัท ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท  

2. กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้อีกได้ไม่เกิน 9 ปีตดิตอ่กนั 

3. กรณีตําแหน่งกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ และ

ไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีแทน โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเข้า

ดํารงตําแหน่งแทนนัน้จะอยูใ่นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีซึง่ตน

เข้ามาแทน 

หน้าท ี่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกับดแูลกจิการท ี่ด  ี

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. พิจารณา กําหนดนโยบายแนวทางปฏิบตัใินเร่ืองกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และตดิตามเพ่ือให้มีการปฏิบตัติาม

นโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดีรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอยา่งสม่ําเสมอ 
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2. กํากบัดแูลการปฏิบตัติามนโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทและพนกังานให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัท่ีิ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

3. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท กรรมการรายบคุคล และ

คณะกรรมการชดุตา่งๆ 

การประชุมและการลงมต  ิ

1. ให้มีการประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  

2. ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. ในการประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ประธานท่ีประชมุอาจเชิญผู้บริหารหรือพนกังานท่ีเก่ียวข้อง 

หรือผู้ ท่ีเห็นสมควร มาร่วมประชมุให้ความเหน็หรือสง่เอกสารข้อมลูตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องหรือจําเป็น 

4. การประชมุของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ต้องมีกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เข้าร่วมประชมุไม่

น้อยกวา่ก่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการ จงึจะถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุ  

5. การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกํากบัการ

ดแูลกิจการท่ีดี ทัง้หมดท่ีเข้าประชมุ ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานคณะกรรมการกํากบัการดแูล

กิจการท่ีดีออกเสียงอีก 1 เสียงเพ่ือเป็นการชีข้าด 

6. กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีหนึง่คนมีเสียงหนึง่เสียง ทัง้นี ้ กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ผู้ มีสว่นได้เสียใน

เร่ืองใดไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

การรายงาน 

คณะกรรมการกํากับการดูแลกิจการท่ีดีต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทํา

รายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท และลง

นามโดยประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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กฎบตัรฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2560 โดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการบริษัทในการประชมุ ครัง้ท่ี 

2/2560 

 

........................................... 

                  (นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท  
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กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท  

บริษัท ทริพเพลิ ไอ  โลจิสตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน)  (“คณะกรรมการบริษัท”) ตระหนกัถึง
ความสําคญัของหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคมในการสง่เสริม และสร้างความเช่ือมัน่
ของผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสาธารณชน และเช่ือว่าการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบต่อสงัคมจะเอือ้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้บรรลวิุสยัทศัน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ดําเนินการและปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย 

องค์ประกอบ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตามจํานวนท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด แต่ต้องมีจํานวนไม่
น้อยกว่า 5 คน นอกจากนีก้รรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด 
(แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ   

คุณสมบัต  ิ

1.   กรรมการทกุคนต้องมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จํากดั และ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนมีคุณสมบติัตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของ
บริษัท 

2.  เป็นผู้ มีความรู้ในกิจการของบริษัท  และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้
ความสามารถท่ีมีปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

3.  กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัตามท่ีกําหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกังาน  
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมซึง่อาจมีในอนาคต
วาระการดํารงตําแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการจํานวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตําแหน่งในทุกครัง้ของการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยให้กรรมการซึง่อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ พ้นจากตําแหน่ง ในกรณีท่ีกรรมการท่ีจะ
พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม 
กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่งใหม่ได้ 
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นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการท่ีเป็น
กรรมการอิสระ ในกรณีปกติไม่ควรเกินกว่า 9 ปี 

อาํนาจของคณะกรรมการบริษัท 

อํานาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ 
ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมถึงการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท (Board Committee) 
และเลขานุการของบริษัท รวมถึงกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการชดุย่อย  (ไม่เกินกว่าจํานวนรวมท่ี
ได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหุ้น) 

2. พิจารณาอนุมติัการดําเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบงัคบัของแต่ละบริษัท โดย
ครอบคลมุถึงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

2.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และแผนกลยทุธ์ (ซึง่จะต้องทบทวนเป็นรายปี) 

2.2 แผนธรุกิจประจําปี 

2.3 งบประมาณประจําปี 

2.4 งบการเงินสําหรับงวดไตรมาสและงบการเงินประจําปี 

2.5 การจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล 

2.6 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดบักลุม่และการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ท่ีสําคญัในองค์กร 

2.7 การได้มา การก่อตัง้ การจําหน่ายจ่ายโอน หรือการระงบัซึ่งทรัพย์สินท่ีสําคญัหรือธุรกิจใดของ
บริษัท 

2.8 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับอํานาจใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลอ่ืน
ดําเนินการ 

3. พิจารณามอบอํานาจบางประการเป็นการครัง้คราวแก่คณะกรรมการชดุย่อย 

4. ดําเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการ
รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบ
ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  
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หน้าที่และความรับผดิชอบ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้โดยกฎหมาย  หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมถงึการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสําหรับบริษัทและบริษัทย่อย 
รวมทัง้พิจารณาอนุมติันโยบายและทิศทางการดําเนินงานท่ีฝ่ายบริหารเสนอ และกํากับควบคมุดแูลให้
ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงิน
ดงักล่าว โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง 

2. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. วางโครงสร้างและกําหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการดําเนินการท่ีเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบงัคบั มติของคณะกรรมการ มติของท่ีประชมุ  ผู้ ถือหุ้น ด้วยความสจุริตและระมดัระวงั 

4. วางโครงสร้างและกําหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือให้มีระบบการบริหารความเส่ียง 
การกํากบัและตรวจสอบ และการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

5. ติดตามและประเมินผลการทําหน้าท่ีบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือให้บรรลุตามแผน      
กลยทุธ์ ภายใต้งบประมาณซึง่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

6. ดูแลให้มีการจัดทําบัญชี และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้น และสาธารณชนทัว่ไป  

7. ตรวจตราและดําเนินการให้เป็นท่ีแน่ใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมท่ีกําหนด
โดยคณะกรรมการ รวมทัง้กําหนดนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อยด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

8. มีอํานาจในการแต่งตัง้บุคคลเข้าไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างน้อย
ตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกําหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ
และผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งตัง้ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกําหนดกรอบอํานาจในการใช้ดุลยพินิจท่ี
ชดัเจน ให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเร่ืองสําคัญต้องได้รับความเห็นจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน มีการควบคมุการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทํารายการ
ต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การทํา
รายการระหว่างกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัสําคญัให้ครบถ้วนถกูต้อง 
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ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับ
ประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการ
อนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัไว้ 

การเลือกตัง้กรรมการ  

1. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  เป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลง  และนําเสนอช่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เลือกตัง้ตอ่ไป 

2. การลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกตัง้กรรมการบริษัทโดยมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น ให้เป็นไปดงันี ้
2.1 ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีเสียงหนึง่เสียงต่อหุ้นหนึ่งหุ้นท่ีตนถืออยู่ 
2.2 ในกรณีท่ีบคุคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจํานวนเกินกว่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีได้

ในการเลือกตัง้ครัง้นัน้ ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทัง้นี ้ในการออกเสียงลงคะแนน 
บคุคลแต่ละคนท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสียงเลือกตัง้จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นท่ีผู้
ถือหุ้นนัน้มีอยู่ โดยผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อย
เพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน
ลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด   

ระเบยีบวธิ ีการประชุม 

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

2. ต้องจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ตอ่ปี และต้องประชมุกนัอย่างน้อย 3 เดือน
ต่อหนึง่ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการจะต้องเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ เว้น
แต่กรณีมีเหตจํุาเป็น 

3. เอกสารการประชุมจะต้องส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั ก่อนการประชุม เพ่ือให้กรรมการ
บริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอ  เว้นแต่ในกรณีมีเหตผุลความจําเป็นเร่งดว่น 
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4. การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด  กรรมการผู้ ใดท่ีมีส่วนได้เสียจะ ไม่มี
สิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้  

คณะกรรมการชุดย่อย 

1. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการ
ดําเนินการตามความรับผิดชอบ 

2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติการเป็นกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย และกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งกําหนดสาระสําคัญเก่ียวกับองค์ประกอบ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ การ
บริหารจัดการ และเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
เหมาะสม 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท  

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีขึน้ทกุปี  

 

กฎบตัรฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2560 โดยการอนมุติัของคณะกรรมการบริษัทในการประชมุ 

ครัง้ท่ี 2/2560 

 

........................................... 

      (นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท  
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษัท  ทริพเพลิ ไอ  โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

องค์ประกอบและคุณสมบตั  ิ

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีจํานวนอย่างน้อย  

3 คน  โดยสมาชิกอยา่งน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ 

2. คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนคนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการ    

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1.    กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

โดยวาระการดํารงตําแหน่งเป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท    

2.    กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้อีกได้ไม่เกิน 9 ปี

ตดิตอ่กนั 

3.    กรณีตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการท่ีมี 

คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแทน โดยกรรมการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทนท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนซึง่ตนเข้ามาแทน 

 

หน้าท ี่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1.    พิจารณานําเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย

ตา่งๆ 
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2. กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลกัษณะและการดําเนิน

 กิจการรขององค์กร โดยการกําหนดคณุสมบตั ิและความรู้ความชํานาญแตล่ะด้านท่ีต้องการให้มี 

3. สรรหากรรมการ เม่ือถึงวาระท่ีจะต้องเสนอช่ือกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหา

อาจพิจารณาจากกรรมการเดมิให้ดํารงตําแหน่งตอ่ หรือเปิดรับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น หรือการใช้บริษัท

ภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบคุคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแตล่ะคนเสนอ

ช่ือบคุคลท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

4. พิจารณารายช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิ

 ท่ีกําหนดไว้ 

5. ตรวจสอบวา่บคุคลท่ีจะถกูเสนอช่ือนัน้มีคณุสมบตัติามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6. ดําเนินการทาบทามบคุคลท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิกําหนดไว้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บคุคล

ดงักลา่วมีความยินดีท่ีจะมารับตําแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น 

7. เสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและบรรจช่ืุอในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ 

8. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท      

9. พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือให้มีความเหมาะสม 

โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั เปรียบเทียบกบัข้อมลูการจา่ยคา่ตอบแทนของ

บริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัท และกําหนดหลกัเกณฑ์ให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดผลงานตามท่ี

คาดหวงั ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบคุคลท่ีช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ 

10. ทบทวนรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภท เช่น คา่ตอบแทนประจํา คา่ตอบแทนตามผลการดําเนินงาน 

และคา่เบีย้ประชมุ โดยคํานึงถึงแนวปฏิบตัิท่ีอตุสาหกรรมเดียวกนัใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ

ของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารท่ีบริษัทต้องการ 
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11. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  

บริษัท 

12. กําหนดคา่ตอบแทนประจําปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายท่ีได้พิจารณาไว้ 

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส่วนของกรรมการ 

ให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ

13. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและ

พนักงาน โดยยึดหลกัให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติ

หน้าท่ีเพ่ือให้เกิดการสร้างมลูค่าเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคณุภาพได้อย่าง

แท้จริง  

14. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือนําเสนอขออนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท 

15. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีอํานาจหน้าท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวชิาชีพ 

อ่ืนใด เม่ือเห็นจําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท ซึง่การดําเนินการวา่จ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัขิอง

บริษัท 

16. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

 ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

17. พิจารณา กําหนดนโยบายแนวทางปฏิบตัใินเร่ืองกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และตดิตามการปฏิบตัติามนโยบาย

อยา่งสม่ําเสมอ 

18. กํากบัดแูลการปฏิบตัติามนโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทและพนกังานให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัท่ีิ

คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
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การประชุมและการลงมต  ิ

1. ให้มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  

2 ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน โดยในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนต้องมาประชมุด้วยตนเอง 

3. ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประธานท่ีประชมุอาจเชิญผู้บริหารหรือ

พนกังานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ท่ีเห็นสมควร มาร่วมประชมุให้ความเห็นหรือสง่เอกสารข้อมลูตามท่ีเห็นวา่

เก่ียวข้องหรือจําเป็น 

4 การประชมุของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ก่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนทัง้หมด จงึครบเป็นองค์

ประชมุ  

5. การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการ 

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนทัง้หมดท่ีเข้าประชมุ ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีสทิธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพ่ือเป็นการชีข้าด 

6. กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนหนึง่คนมีเสียงหนึ่งเสียง  ทัง้นี ้กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนผู้ มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ยกเว้นกรณีการพิจารณากําหนด

คา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 

 

การรายงาน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และ

จดัทํารายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี

ของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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กฎบตัรฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2560 โดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการบริษัทในการประชมุ ครัง้ท่ี 

2/2560 

........................................... 

                  (นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท  
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กฎบัตรคณะกรรมการจัดการ  
บริษัท ทริพเพลิ ไอ  โลจิสตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการจัดการตัง้ขึน้โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้การแนะนําของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีวตัถปุระสงค์ให้ปฏิบตัิหน้าท่ี และบริหารกิจการบริษัท และบริษัทย่อยด้วยความรับผิดชอบ
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

1. องค์ประกอบ  

1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมตัิแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการ ภายใต้คําแนะนําของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารโดยเลือกจากกรรมการและผู้ บริหารตามจํานวนท่ีคณะกรรมการเห็นว่า
เหมาะสม และเพียงพอต่อการบริหารกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกําหนดใน
กฎบตัรฉบบันี ้

1.2 ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธานคณะกรรมการจดัการ ซึ่งจะเป็นประธานในท่ีประชุม
ของคณะกรรมการจดัการทกุคราว 

2. คุณสมบัตขิองกรรมการจัดการ  

2.1 กรรมการจัดการทุกคนต้องมีคณุสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจํากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

2.2 เป็นผู้ มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้
ความสามารถท่ีมีปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

2.3 เป็นผู้ มีความซ่ือสตัย์สจุริตและมีจริยธรรมสงูในการดําเนินธุรกิจ 

2.4 กรรมการจัดการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคล
อ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์
ของตนหรือประโยชน์ของบคุคลอ่ืน 

3.  ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการจัดการ  

3.1 พิจารณา และกําหนดเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อย ให้คําแนะนําเก่ียวกบัทิศทางกลยทุธ์ 
โครงสร้างการจดัการ แผนการดําเนินงานประจําปี และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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3.2 ดําเนินการจัดการให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามวิสยัทัศน์ พันธกิจ  
กลยทุธ นโยบาย วตัถปุระสงค์ และเปา้หมายท่ีกําหนดไว้ 

3.3 ตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบ 

3.4 นําเสนอ ตรวจสอบ และให้คําแนะนําเก่ียวกับเร่ืองนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและ
บริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท 

3.5 ตรวจสอบ และอนุมตัิธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัท
และบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และ
ธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอํานาจการอนุมัติท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดไว้ หรือตามคูมื่ออํานาจ (Line of  Authority) ของบริษัท 

3.6 พิจารณาและตรวจสอบการจดัการความเส่ียง และระบบการควบคมุความเสี่ยงของบริษัทและ
บ ริษัทย่อย  โดยการแต่ งตั ง้คณ ะอนุกรรมการบ ริหารความเส่ียงและกํากับดูแลให้
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียง รวมถึงคณะกรรมการจดัการจะต้องรายงานคณะกรรมการบริษัทหากพบความเส่ียงท่ีมี
ผลกระทบต่อบริษัทจนทําให้ไมส่ามารถบรรลผุลประกอบการตามเปา้หมายท่ีกําหนดไว้ 

3.7 คณะกรรมการจดัการสามารถมอบอํานาจให้ผู้บริหาร หรือพนกังาน ปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทน
ได้ตามความเหมาะสม โดยท่ีคณะกรรมการจัดการ หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
จดัการจะต้องไม่กระทําการหรืออนุมตัิรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกับตน 
อาจมีส่วนได้เสีย  หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทและบริษัทย่อย (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ทัง้นี ้การอนุมติั
รายการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบาย และหลกัการต่างๆ ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

3.8 จัดหาท่ีปรึกษา หรือ บุคคลท่ีมีความเห็นอิสระ เพ่ือให้ความเห็น หรือคําแนะนํา ตามความ
จําเป็น 

3.9 ดําเนินการให้ผู้บริหาร หรือ พนกังาน เข้าประชมุคณะกรรมการจดัการ หรือให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
กบัเร่ืองท่ีมีการอภิปรายกนัในท่ีประชมุคณะกรรมการจดัการ  
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3.10 รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการท่ีคณะกรรมการจดัการดําเนินการภายใต้อํานาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการจัดการอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้รวมถึงเร่ืองอ่ืนใดท่ีจําเป็นและสมควรท่ี
จะต้องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  

3.11 ศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุในโครงการใหม่ มีอํานาจพิจารณา และอนมุติัให้บริษัทลงทนุ
หรือร่วมลงทุน ตลอดจนพิจารณาและอนุมติัการใช้จ่ายเพ่ือการลงทุน เช่น การเข้าทํานิติกรรม
สญัญา ภายใต้ขอบเขตอํานาจการอนมุติัท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 

3.12 ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี  ้โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนดในกฎบัตร โดยคณะกรรมการ
จดัการจะนําผลท่ีได้รับจากการประเมินผลดงักล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบติังานของตน
ตอ่ไป 

3.13 ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

4.  วาระการแต่งตัง้ 

สมาชิกของคณะกรรมการจดัการจะหมดวาระลงเม่ือ 

4.1 เสียชีวิต 

4.2 ลาออก (การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึงบริษัท) 

4.3 ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศท่ีออกตามความของกฎหมาย หรือตามข้อบงัคบั
บริษัท 

4.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก 

4.5 ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

กรรมการจัดการท่ี มีความประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธาน
คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทต้องดําเนินการแต่งตัง้สมาชิกของคณะกรรมการจดัการ
ใหม่แทนสมาชิกท่ีลาออกภายในเก้าสิบ (90) วนั เพ่ือให้คณะกรรมการจดัการมีจํานวนสมาชิกครบตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนด  
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5. การประชุม 

คณะกรรมการจัดการต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง (1) ครัง้ โดยประธานคณะกรรมการ
จดัการหรือเลขานกุารคณะกรรมการจดัการโดยคําสัง่ของประธานคณะกรรมการจดัการ ต้องจดัส่งวาระ
การประชมุและเอกสารการประชมุให้แก่กรรมการจดัการทกุคนลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้กรรมการมี
เวลาพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีอยู่ในวาระการประชุม หรือร้องขอเอกสารประกอบการประชุมเพ่ิมเติมได้  
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน ประธานคณะกรรมการจัดการสามารถเรียกประชุม
คณะกรรมการจดัการได้โดยไมต้่องจดัสง่ข้อมลูดงักลา่วลว่งหน้า 

6. องค์ประชุม 

ในการประชมุคณะกรรมการจดัการต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการจดัการมาประชมุไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการจดัการจึงจะเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการจดัการไม่อยู่ในท่ี
ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการจดัการท่ีมาประชมุโดยเสียงข้างมากเลือกกรรมการ
จดัการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ  

กรรมการจดัการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมาก ในกรณีท่ีกรรมการจดัการคนใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด จะไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานคณะกรรมการจดัการออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  

  

กฎบตัรฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2560 โดยการอนมุติัของคณะกรรมการบริษัทในการประชมุ 

ครัง้ท่ี 2/2560 

 

........................................... 

           (นายทิพย์  ดาลาล) 

               ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทริพเพลิ ไอ  โลจิสตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญต่อระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นกลไกสําคญัของระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบขึน้เพ่ือทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูลการดําเนินการบริหารงานให้มีมาตรฐานและเป็นไปใน
แนวทางท่ีถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนดูแลให้มีระบบการรายงานข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ มีระบบควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม อนัจะเป็นประโยชน์แก่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทจงึได้กําหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบขึน้ ดงันี ้

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อย่างน้อย 3 คน แตไ่ม่เกิน 5 คน 

(2) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงินอย่าง
เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีบริษัทท่ีเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่งเป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งและ
การพ้นตําแหน่งของกรรมการบริษัท ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

2. กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่ได้ ไมเ่กิน 2 วาระติดต่อกนั   

3. ให้กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตําแหน่งเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตัง้กรรมการมาแทนตําแหน่ง เว้นแต่กรณีท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว แต่
ไม่ได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก 
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กรณีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนนัน้จะอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

อาํนาจในการปฏิบตั ิงาน 

1. พิจารณาคดัเลือก เสนอช่ือผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี แก่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอรับ
การแตง่ตัง้จากท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบติังานของผู้สอบบญัชี 

2. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง และประเมินผลการปฏิบติังาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3. มีอํานาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัท รวมถึงการเชิญผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ เก่ียวข้องเข้าร่วม
ประชุม และให้ข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4. สามารถแสวงหาความเห็นอิสระจากผู้สอบบญัชีหรือท่ีปรึกษาวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือขอคําแนะนําปรึกษา
หรือขอความเห็นได้ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสมด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

หน้าที่และความรับผดิชอบ 

1. ด้านการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง 

1.1. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสทิธิผล 

1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
 

2. ด้านการปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนด 

2.1. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
รวมทัง้สอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในนโยบายการควบคมุ 
และกลไกการกํากบัดแูลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทนุ 

2.2. สอบทานการทํารายการท่ีเก่ียวโยง การได้มาจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท 
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3. ด้านการรายงานข้อมลูทางการเงิน 

3.1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

3.2. ประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีใช้ในรายงานทางการเงิน 

4. ด้านการกํากบัดแูลการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน 

4.1. ผู้ตรวจสอบบญัชี 

(ก) ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีเพ่ือรับทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส 
ผลการตรวจสอบงบการเงินประจําปี และการหารือเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคท่ีอาจพบจาก
การปฏิบติังานของผู้สอบบญัชี โดยควรประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้า
ร่วมประชมุด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(ข) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน และพิจารณาถึงความเป็นอิสระของ 
ผู้สอบบญัชี 

4.2. ผู้ตรวจสอบภายใน 

(ก) สอบทานความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการ
บงัคบับญัชาตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) ประชมุกบัหวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน โดยไมมี่ฝ่ายจดัการอยูด้่วย อย่างน้อยปีละ
1 ครัง้ เพ่ือหารือประเดน็ท่ีมีความสําคญั 

(ค) สอบทานและอนมุติักฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(ง) พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจําปี อตัรากําลงั และทรัพยากรท่ีจําเป็นในการฏิบติังาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(จ) อนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวน ปรับเปล่ียน
แผนงานตรวจสอบในสว่นท่ีมีนยัสําคญั 

(ฉ) กํากบัดแูลฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบตัิงานสอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจําปีท่ี
ได้รับอนมุตั ิและเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
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(ช) ประเมินคณุภาพการปฏิบตังิานตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุปี รวมทัง้จดัให้มีการระเมิน
คณุภาพการปฏิบติังานตรวจสอบภายในจากบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 
อยา่งน้อยทกุ ๆ 5 ปี  

5. ด้านการรายงาน 

5.1. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.2. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการ
กระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทําข้างต้นได้แก่ 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา
ข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้น
ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

5.3. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณา โดยสม่ําเสมอ เป็น
ระยะ 

6. ด้านอ่ืนๆ 

6.1. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือท่ีจะกําหนดขึน้เพ่ิมเติมในอนาคต 

6.2. ปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคําสัง่นัน้ต้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6.3. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือนําเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  
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6.4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี (Self  Assessment) และ
นําเสนอผลการประเมินดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท 

ระเบยีบวธิ ีการประชุม 

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพ่ือพิจารณางบการเงินรายไตรมาส/
ประจําปี และเร่ืองอ่ืนๆ ตามบทบาท อํานาจหน้าท่ี โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชมุ
เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือพิจารณาเร่ืองจําเป็น เร่ืองเร่งด่วนอ่ืน ๆ ตามท่ีเหน็สมควร 

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคําสัง่ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจําเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอ่ืน หรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 

3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชมุอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการท่ีบริษัทแตง่ตัง้ จงึครบองค์ประชมุ 

4. ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ
ตรวจสอบท่ีมาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5. การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียง
เพ่ิมอีกหนึง่เสียงเป็นการชีข้าด 

6. กรรมการตรวจสอบซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

7. เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กฎบตัรฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2560 โดยการอนมุติัของคณะกรรมการบริษัทในการประชมุ 
ครัง้ท่ี 2/2560 

 

........................................... 

      (นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 

       ประธานคณะกรรมการบริษัท  
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กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ทริพเพลิ ไอ  โลจิสตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

1. องค์ประกอบและคุณสมบัต  ิ

 1.1 คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจดัการ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้อง
ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการจดัการ 

 1.2 คณะกรรมการจดัการแตง่ตัง้อนกุรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเป็นประธานคณะอนกุรรมการบริหาร
  ความเสี่ยง 

2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 2.1 อนกุรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยวาระการดํารงตําแหน่งเป็นไป
ตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการจดัการ 

 2.2 กรณีตําแหนง่อนกุรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงให้คณะกรรมการจดัการเลือกกรรมการท่ีมี คณุสมบตัิ 
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงโดยอนกุรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเข้า
ดํารงตําแหนง่แทนนัน้จะอยูใ่นตําแหน่งได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยู่ของอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึง่ตนเข้าดํารงตําแหน่งแทน 

 2.3 อนกุรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้อีกได้ไมเ่กิน 9 ปีติดตอ่กนั  

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

 3.1 จดัทํานโยบายบริหารความเส่ียงเพ่ือเสนอคณะกรรมการจดัการพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความ  
เส่ียงโดยรวม และครอบคลมุถึงความเส่ียงหลกั เช่น ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเส่ียงด้านสภาพ
คลอ่ง ความเสี่ยงด้านปฎิบติัการ และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ เป็นต้น  

 3.2 วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลระดบั
ความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม  

 3.3 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสทิธิผลของ
ระบบ และการปฎิบติัตามนโยบายท่ีกําหนด 
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 3.4  ให้ข้อเสนอแนะในส่ิงท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการจดัการ เพ่ือสอดคล้องกบันโยบาย
และกลยทุธ์ท่ีคณะกรรมการจดัการกําหนดไว้ 

 3.5  สอบทานกฎบตัรคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือนําเสนอขออนมุติัจาก
คณะกรรมการจดัการ 

4. การประชุมและการลงมต  ิ

 4.1 ให้มีการประชมุคณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้  

 4.2 ประธานคณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่งเป็นผู้ เรียกประชมุคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใน
การประชมุคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง อนกุรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมาประชมุด้วยตนเอง 

ทัง้นี ้ในการประชมุคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานท่ีประชมุอาจเชิญผู้บริหารหรือพนกังานท่ี
เก่ียวข้องหรือผู้ ท่ีเหน็สมควรมาร่วมประชมุให้ความเห็นหรือสง่เอกสารข้อมลูตามท่ีเหน็ว่าเก่ียวข้องหรือ
จําเป็น 

 4.3 การประชมุคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชมุไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนอนกุรรมการบริหารความเส่ียงทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

5. การรายงาน  

คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานความเส่ียงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการจดัการอย่าง
สม่ําเสมอตามความเหมาะสม 

 

กฎบตัรฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  21 มีนาคม 2560 โดยการอนมุติัของคณะกรรมการบริษัทในการประชมุ 

ครัง้ท่ี 2/2560 

 

........................................... 

      (นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 

                     ประธานกรรมการบริษัท  
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กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท ทริพเพลิ ไอ  โลจิสตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

กฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในฉบบันี ้ได้รับการอนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท  

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท บริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม 

1.2 เพ่ือประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการบริหาร
ความเส่ียงการกํากับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทัง้วิเคราะห์ให้
ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ หรือคําปรึกษาอย่างเป็นอิสระเพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการ
ดําเนินงานเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินและการบัญชีมีความน่าเช่ือถือ (Reliability) ถูกต้อง 
(Accurate) และรวดเร็วทันเวลา (In-Time) รวมทัง้การบริหารงานมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) 

1.3 การบริหารจัดการบริษัท  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการถือปฏิบัติตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

1.4 เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานของหน่วยงานตา่งๆ ในบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1.5 นําเสนอวิธีการเพ่ือปอ้งกนัการดําเนินงานท่ีอาจผิดกฎหมาย การร่ัวไหลหรือการทจุริตตา่งๆ 

2. นิยาม 

2.1 “บริษัท” หมายถึง บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากดั และบริษัทย่อย 

2.2 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเท่ียง
ธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร และช่วยให้องค์กร
บรรลวุตัถปุระสงค์ ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสทิธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง 
การควบคมุ และการกํากบัดแูลอย่างเป็นระบบ 

2.3 ความเป็นอิสระ หมายความว่า การปฏิบติัหน้าท่ี การแสดงความเห็นหรือรายงานอย่างเสรีตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินหรือตําแหน่ง
หน้าท่ี และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ท่ี
จะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถปฏิบติังาน และแสดงความเห็นได้ตามท่ีพึงจะเป็น ซึง่รวมถึงการให้
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นิยามตามท่ีกําหนดในแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกําหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หวัข้อเร่ืองความเป็นอิสระ 

3. ความเป็นอสิระและความที่ยงธรรม 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัท 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบังานปฏิบติัการประจําวนั และหลีกเล่ียงท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีต้องทําการตรวจสอบ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ
และเท่ียงธรรมของการตรวจสอบในการปฏิบติังานหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่
มีความรับผิดชอบโดยตรงหรืออํานาจหน้าท่ีต่อกิจกรรมใดๆ ภายใต้งานท่ีทําการสอบทาน ความเป็น
อิสระและความเท่ียงธรรมมีส่วนสําคัญต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ
ต้องอยู่บนพืน้ฐานของความยติุธรรม ไม่ลําเอียง และไม่มีอคติ อาจกลา่วได้ว่า ผู้ตรวจสอบภายในต้องมี
ทศันคติท่ีเป็นกลางในการปฏิบติัหน้าท่ี และหลีกเล่ียงในเร่ืองของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict 
of Interests) 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการเพ่ิมความตระหนักทางด้านความเส่ียงและการ
ควบคุม ผู้ตรวจสอบภายในควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่และกระบวนการปฏิบติังาน แต่
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ประชมุใดๆ ผู้ตรวจสอบภายในจํากดัขอบเขตในฐานะของการเป็นผู้ให้คําปรึกษาเท่านัน้ และผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องไม่ลงนามรับรองในเร่ืองของความเส่ียงและระบบควบคุมความเส่ียงซึ่งเป็นหน้าท่ีความ
รับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายจดัการนัน้ๆ 

4. บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน  

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีต้องมีระบบการควบคุมภายในท่ีชดัเจน ซึ่งครอบคลมุถึงความซ่ือสตัย์ คุณค่า
ทางจริยธรรม โครงสร้าง ขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมทัง้นโยบายและระเบียบปฏิบติั 

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนสําคัญย่ิงต่อการกําหนดสภาพแวดล้อมการควบคุมให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานของบริษัท โดยฝ่ายจดัการมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
ปฏิบติัการและตรวจสอบติดตามผล กํากบัดแูลสภาพแวดล้อมการควบคมุอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา สว่น
ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทสําคญัในการประเมินและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อความเหมาะสม
และประสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในท่ีปฏิบติัอยู่ ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและนโยบาย
ต่างๆ รวมถึงการให้คําปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมคณุค่าและปรับปรุงการดําเนินงาน
ของบริษัท 
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5. อาํนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  

5.1 ผู้ตรวจสอบภายในได้รับมอบอํานาจจากบริษัท ดงันี ้

5.1.1 สามารถตรวจสอบทุกๆ กิจกรรมภายในบริษัท และบริษัทย่อย อย่างไม่มีข้อจํากัดใน
การเข้าถึงหน่วยงาน ข้อมลู ทรัพย์สนิ และพนกังานของบริษัท และบริษัทในเครือ 

5.1.2 นําเสนอแผนการตรวจสอบประจําปี ซึ่งจดัทําขึน้ตามผลการประเมินความเส่ียง (Risk 
assessment) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร กําหนด
ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบต่างๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้บรรลวุัตถุประสงค์
ของการตรวจสอบ 

5.1.3 สามารถทําการจัดหาผู้ เช่ียวชาญ  หรือผู้ ชํานาญการเฉพาะเร่ือง จากภายในหรือ
ภายนอกบริษัท เพ่ือชว่ยในการปฏิบติังานตรวจสอบได้ 

5.2 ผู้ตรวจสอบภายในไมมี่อํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

5.2.1 ปฏิบัติงานท่ีเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของสายงานอ่ืนนอกเหนือจากขอบเขต
หน้าท่ีด้านการตรวจสอบภายใน 

5.2.2 พฒันาและติดตัง้ระบบหรือกระบวนการปฏิบติังาน การบนัทกึข้อมลู หรือปฏิบติังานใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีต้องทําการตรวจสอบ 

5.2.3 สัง่การเก่ียวกบักิจกรรมของพนกังานอ่ืนท่ีมิใช่พนกังานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เว้น
แต่พนักงานผู้นัน้ได้รับมอบหมายจากบริษัท ให้เข้าร่วมปฏิบัติงานหรือให้ช่วยงานผู้
ตรวจสอบภายใน 

5.3 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องดแูลเอกสารและข้อมลูทัง้หมดท่ีได้รับมาในระหว่างการตรวจสอบด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบ ให้เหมือนกบัท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นัน้ดแูลรักษา  

5.4 พนักงานและผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบ การให้ข้อมูล ตอบคําชีแ้จง และจัดหาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผู้ ตรวจสอบ
ภายในเม่ือมีการร้องขอ 

6. ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

6.1 จดัทําแผนการตรวจสอบประจําปีตามแนวความเส่ียง (Risk Based Audit) ด้วยวิธีการประเมิน
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม และพิจารณาถึงข้อกงัวลในด้านความเส่ียงหรือการควบคมุภายในท่ีระบุ
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โดยฝ่ายจดัการ และนําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการนําเสนอผลการ
ตรวจสอบและกิจกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ 

6.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน รวมทัง้ปฏิบัติงานตรวจสอบพิเศษตามท่ีได้รับการร้องขอจาก
ผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.3 ติดตามผลการแก้ไขจากข้อสงัเกตท่ีตรวจพบและข้อเสนอแนะท่ีให้แก่ฝ่ายงานนัน้ๆ และรายงาน
ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.4 ทําการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบติังานการตรวจสอบและ
ตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

6.5 พฒันาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือสามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

6.6 ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ ทัง้ภายนอกและภายใน
บริษัท เพ่ือการกําหนดแนวทางและขอบเขตงานตรวจสอบท่ีสอดคล้องและบรรลวุตัถุประสงค์
ร่วมกนั เพ่ือการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. การนําเสนอรายงานตรวจสอบ 

รายงานการตรวจสอบจดัทําโดยผู้ตรวจสอบภายในตามข้อสรุปของแต่ละงานการตรวจสอบ และจะถูก
นําเสนอต่อหัวหน้าของฝ่ายงานท่ีได้รับการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการท่ีรับผิดชอบ ทัง้นี ้ข้อสงัเกตสําคัญท่ี
ตรวจพบและสรุปผลการตรวจสอบ รวมทัง้ประเด็นท่ีไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ภายในกําหนดเวลาท่ี
ระบไุว้ในรายงานตรวจสอบจะถกูนําเสนอต่อประธานบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท 

รายงานการตรวจสอบไม่ใช่รายงานท่ีจะนําเสนอต่อสาธารณชน ดังนัน้ผู้อ่านรายงานจะต้องเก็บรักษา
รายงานไว้อย่างเป็นความลบั และห้ามนําเสนอรายงานนีอ้อกสูภ่ายนอกบริษัทโดยไมไ่ด้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ผา่นผู้บริหารงานตรวจสอบ 

 ฝ่ายจดัการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการให้ความมัน่ใจว่า ประเดน็ปัญหาต่างๆ ในรายงานการ
ตรวจสอบได้ทําการแก้ไขอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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กฎบตัรฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  21 มีนาคม 2560 โดยการอนมุติัของคณะกรรมการบริษัทในการประชมุ 

ครัง้ท่ี 2/2560 

 

........................................... 

       (นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท  
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หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  
บริษัท ทริพเพลิ ไอ  โลจิสตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทภายใต้คําแนะนําของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และค่าตอบแทนของเลขานุการบริษัทอยู่ภายใต้การพิจารณาและกําหนดโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
เพ่ือทําหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการ ดงัต่อไปนี ้

 

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ดงัต่อไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ  

(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ  

 (ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ง) รายงานประจําปี 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. ดําเนินการเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. ให้คําแนะนําเก่ียวกบัข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรรับทราบ 

5. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีแก่กรรมการปัจจุบัน และ 
กรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม ่

6. ดูแล  และประสานงานให้บริษัท  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  และมติ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ธรุกิจได้อย่างครบถ้วนและถกูต้อง 

7. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 25560 โดยการ 

อนมุติัขอคณะกรรมการบริษัทในการประชมุ ครัง้ท่ี 2/2560 

 

........................................... 

                    (นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ทริพเพลิ ไอ  โลจิสตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอํานาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัท

ย่อย ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท

อย่างเคร่งครัด ซ่ือสตัย์ สจุริต และระมดัระวงั รวมทัง้รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นอย่างดีท่ีสดุ โดย

อํานาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้รวมถงึเร่ืองหรือกิจการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  รับผิดชอบ ดแูล บริหาร การดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวนัของบริษัท รวมถึงการกํากบั
ดูแลงานโดยรวม เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน 
เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ ของบริษัทท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. จดัทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจดัทํางบประมาณท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ
และงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนมุติัและมีหน้าท่ีรายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. กําหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง
พนกังาน รวมถึงกําหนดอตัราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ สําหรับพนกังาน
และผู้อยู่ภายใต้บงัคบับัญชาทัง้หมดท่ีมีตําแหน่งต่ํากว่าประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา ตลอดจนมอบ
อํานาจและหน้าท่ีท่ีตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าท่ีดงักลา่วตามท่ีตนอาจพิจารณาเห็นสมควร 

4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือก และกลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกบันโยบายและ
สภาพตลาด 

5. ดแูลและควบคมุการปฏิบติังานต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน     
งานด้านปฏบิติัการและสนบัสนนุตา่งๆ และงานทรัพยากร 

6. เป็นตวัแทนบริษัทตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับ
ดแูลอ่ืนๆ 

7. ดแูลติดต่อกบัสาธารณชน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และพนกังาน เพ่ือเสริมช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของบริษัท 

8. ดแูลให้มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

9. มีอํานาจในการออก แก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสัง่ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบัการทํางานของบริษัท 
เช่น การบรรจ ุแตง่ตัง้ ถอดถอน และวินยัพนกังานและลกูจ้าง  
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10. พิจารณา เจรจาตอ่รอง และอนมุติัการเข้าทํานิติกรรมสญัญา และ/หรือการดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจําวันของทางบริษัท ทัง้นี  ้ภายใต้วงเงินท่ีอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท ตามตารางอํานาจอนมุติัของบริษัท 

11. มีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใดๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

12. รับผิดชอบ ดแูล บริหาร การดําเนินงาน รวมถึงกํากบัดแูลนโยบายรวมของบริษัทย่อย เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ เปา้หมายและแผนการดําเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของ
บริษัทย่อย 

 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอํานาจในการบริหารจดัการบริษัท ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
โดยมีหลกัการและขอบเขตอํานาจ  ดงัต่อไปนี ้

(ก) เป็นผู้ มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัท ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ 
ข้อกําหนด คําสัง่และมติท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ 

(ข) เป็นผู้ มีอํานาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ และดําเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติ
กรรม สญัญา เอกสารคําสัง่ หนงัสือแจ้งหรือหนงัสือใดๆ ท่ีใช้ติดต่อกบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
บคุคลอ่ืน ตลอดจนให้มีอํานาจกระทําการใดๆ ท่ีจําเป็นและตามสมควร เพ่ือให้การดําเนินการข้างต้น
สําเร็จลลุว่ง 

ค) ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง  และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทน
ได้ โดยการมอบอํานาจชว่ง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ
ตามหนงัสือมอบอํานาจดงักลา่ว และ/หรือให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ี
คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัท กําหนดไว้ 

ทัง้นี ้ การใช้อํานาจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถกระทําได้ หากประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารมีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษัท  
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2560 โดย
การอนมุติัของคณะกรรมการบริษัทในการประชมุ ครัง้ท่ี 5/2559 

 

........................................... 

                    (นายเกริกไกร จีระแพทย์) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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