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กฎบัตรคณะผู้บริหาร 
บริษทั ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

 

 . วตัถุประสงค์ 

คณะผูบ้ริหารจดัตั งขึ นเพื อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทัในการบริหารจดัการกิจการของ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้บงัคบั และคาํสั งใดๆ รวมทั งเป้าหมายที กาํหนดไวภ้ายใตก้รอบที 
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

2. องค์ประกอบ 

1) คณะผูบ้ริหารประกอบไปดว้ยสมาชิกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สี  (4) คน 

2) ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั งสมาชิกคณะผูบ้ริหารหนึ ง (1) คนใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นประธาน
คณะผูบ้ริหาร 

3) คณะผูบ้ริหารสามารถแต่งตั งพนกังานของบริษทั จาํนวนหนึ ง (1) คน ทาํหนา้ที เป็นเลขานุการ
คณะผูบ้ริหารเพื อช่วยเหลือการดาํเนินงานของคณะผูบ้ริหารเกี ยวกบัการนดัหมายการประชุม 
การจดัเตรียมวาระการประชุม การนาํส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทึกรายงาน
การประชุม 

3. คุณสมบัติของสมาชิก 

สมาชิกคณะผูบ้ริหารตอ้งเป็นบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความซื อสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมใน
การดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาอยา่งเพียงพอที จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ที ใหแ้ก่บริษทัได ้

 . การแต่งตั งและวาระการดํารงตําแหน่ง 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูท้าํการสรรหาและเสนอชื อบุคคลซึ งมี
คุณสมบติัครบถว้นตามที ระบุไวใ้นกฎบตัรนี  เพื อดาํรงตาํแหน่งสมาชิกคณะผูบ้ริหารโดยจะ
นาํเสนอชื อบุคคลดงักล่าวต่อที ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื อพิจารณาอนุมติัแต่งตั งต่อไป 
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2) ให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั งบุคคลที มีคุณสมบติัตามที ระบุไวใ้นกฎบตัรนี เพื อดาํรง
ตาํแหน่งสมาชิกคณะผูบ้ริหาร โดยสมาชิกคณะผูบ้ริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสาม 
( ) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั (กรณีสมาชิกคณะผูบ้ริหาร
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัดว้ย) ทั งนี  สมาชิกคณะผูบ้ริหารซึ งพน้ตาํแหน่งตามวาระอาจ
ไดรั้บแต่งตั งเป็นสมาชิกคณะผูบ้ริหารไดอี้ก 

3) นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ สมาชิกคณะผูบ้ริหารอาจพน้จากตาํแหน่ง
เมื อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกคณะผูบ้ริหารตามกฎบตัรนี   

4) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

สมาชิกคณะผูบ้ริหารคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื  นใบลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนั น
จะมีผลนบัแต่วนัที ใบลาออกไปถึงบริษทั 

5. ขอบเขตอาํนาจหน้าที และความรับผดิชอบ 

1) ดาํเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั นโยบาย ระเบียบ
ขอ้กาํหนด คาํสั  ง และมติของที ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

2) พิจารณากาํหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาํเนินธุรกิจของบริษทั กาํหนดแผนการเงิน
งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพนัธ์ ให้
เป็นไปตามกรอบที คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และควบคุมกํากับดูแลให้การ
ดาํเนินงานของคณะทาํงานที แต่งตั ง บรรลุตามเป้าหมาย 

3) ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัและ
เป้าหมายที กาํหนดไว ้และกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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4) พิจารณาอนุมัติการดํา เนินงานที เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทตามงบลงทุนหรือ
งบประมาณที ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็นไป
ตามที กาํหนดไวใ้นตารางอาํนาจอนุมติัที ผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ แต่ไม่เกิน
งบประมาณประจาํปีที ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการเขา้ทาํสัญญาต่างๆ  
ที เกี ยวขอ้งกบัเรื องดงักล่าว 

5) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทัตามงบประมาณที 
รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามตารางอาํนาจอนุมติัที ผ่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

6) กาํหนดโครงสร้างองคก์ร อาํนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย 
การกาํหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และการเลิกจ้างพนักงานตั งแต่ระดับประธาน
เจ้าหน้าที บริหารด้านปฏิบัติการจนถึงระดับผูอ้าํนวยการฝ่ายตามที คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 

7) พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานในการทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน
สําหรับสนับสนุนการทาํธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบญัชีธนาคาร  
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงินเฉพาะบริษัทในเครือ การจัดหาวงเงินสินเชื อ จํานํา จาํนอง  
ค ํ าประกนั และอื นๆ รวมถึงการซื อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ ที ดินใดๆ เพื อการดาํเนินงาน
ตามปกติธุรกิจ ตามตารางอาํนาจอนุมติัที ผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

8) ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื นใดหนึ งคนหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหนึ งอยา่งใด 
โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะผูบ้ริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพื อให้บุคคลดงักล่าว มีอาํนาจ
ตามที คณะผู้บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที คณะผู้บริหารเห็นสมควร ซึ ง 
คณะผูบ้ริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที ได้รับมอบอาํนาจ หรือ 
การมอบอาํนาจนั น ๆ ไดต้ามที เห็นสมควร 

9) ดาํเนินการอื นใดตามที คณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั งนี  การมอบหมายอาํนาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะผูบ้ริหารนั น จะไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงที ทาํให้ผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะผูบ้ริหารสามารถ
อนุมติัรายการที ตนหรือบุคคลที อาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที เกี ยวขอ้งกาํหนด) 
มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย และ/
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หรือบริษทัที เกี ยวขอ้ง หรือรายการที คณะผูบ้ริหารไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเรื อง
ดงักล่าว โดยเรื องดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที ประชุมผูถื้อหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) เพื ออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที เป็นไปตามธุรกิจปกติและ
เงื อนไขการคา้ปกติซึ งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที เกี ยวขอ้งกาํหนด 

6. การประชุม 

1) วาระการประชุม 

ในการประชุมคณะผูบ้ริหารทุกครั ง เลขานุการคณะผูบ้ริหารโดยการหารือร่วมกบัประธานคณะ
ผูบ้ริหารจะกาํหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ 

2) การจดัการประชุม 

ก) คณะผูบ้ริหารตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละหนึ ง (1) ครั ง 

ข) ประธานคณะผูบ้ริหารอาจเรียกประชุมคณะผูบ้ริหารเป็นกรณีพิเศษดว้ยตนเองหรือไดรั้บ
การร้องขอจากสมาชิกคณะผูบ้ริหารท่านหนึ งท่านใดก็ได ้

ค) ในการเรียกประชุมคณะผูบ้ริหาร ให้ประธานคณะผูบ้ริหารหรือบุคคลซึ งไดรั้บมอบหมาย
ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัสมาชิกคณะผูบ้ริหารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชุม และส่งเอกสารประกอบการประชุมให้สมาชิกคณะผูบ้ริหารทุกท่าน
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ห้า (5) วนัก่อนวนัประชุม เพื อให้สมาชิกคณะผูบ้ริหารไดมี้เวลาศึกษา
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจาํเป็นเร่งด่วน เพื อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั 
ใหส้ามารถแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอื นหรือกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั นก็ได ้

3) การเขา้ประชุม องคป์ระชุม และการลงคะแนนเสียง 

ก) ในการประชุมคณะผูบ้ริหารตอ้งมีสมาชิกคณะผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ งหนึ ง 
(1/2) ของจาํนวนสมาชิกคณะผูบ้ริหารทั งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ข) ใหป้ระธานคณะผูบ้ริหารเป็นประธานที ประชุม ในกรณีที ประธานคณะผูบ้ริหารไม่อยูใ่นที 
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที ได ้ใหส้มาชิกคณะผูบ้ริหารซึ งมาประชุมเลือกสมาชิก
คณะผูบ้ริหารคนใดคนหนึ งทาํหนา้ที เป็นประธานในที ประชุม 

ค) การวนิิจฉยัชี ขาดของที ประชุมคณะผูบ้ริหารใหถื้อเสียงขา้งมาก  
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ง) ในการออกเสียงลงคะแนน สมาชิกคณะผูบ้ริหารคนหนึ งมีสิทธิออกเสียงหนึ งเสียง เวน้แต่
สมาชิกคณะผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สียในเรื องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนั น 
ทั งนี  ในกรณีที คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ มขึ นอีกหนึ ง
เสียงเป็นเสียงชี ขาด 

จ) สมาชิกคณะผูบ้ริหารซึ งมีส่วนไดเ้สียเรื องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนั น และ
ให้สมาชิกคณะผูบ้ริหารที มีส่วนไดเ้สียออกจากที ประชุมระหว่างพิจารณาเรื องนั นๆ เพื อ
เปิดโอกาสใหที้ ประชุมไดอ้ภิปรายแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

ฉ) ประธานคณะผูบ้ริหารอาจจะสรุปผลการประชุมในวาระที เกี ยวข้องกับนโยบายการ
บริหารงาน เพื อรายงานต่อที ประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไป 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรายงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู ้บริหารจะจัดให้มีขึ นทุกปี โดยการประเมินผล 
การปฏิบติังานของคณะผูบ้ริหารทั งคณะ 

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

 คณะผูบ้ริหารจะทบทวนกฎบตัรนี ทุกปี และจะเสนอแนะการแกไ้ขเปลี ยนแปลงตามที เห็นสมควร 
เพื  อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

กฎบตัรคณะผูบ้ริหารนี ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั งแต่วนัที  14 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 

         
        (นายเสนีย ์แดงวงั) 
           ประธานคณะกรรมการบริษทั 

             บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 


