กฎบัตรคณะผู้บริหาร
บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
. วัตถุประสงค์
คณะผูบ้ ริ หารจัดตังขึ นเพือช่ วยสนับ สนุ นคณะกรรมการบริ ษ ทั ในการบริ หารจัดการกิ จการของ
บริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคําสังใดๆ รวมทังเป้ าหมายทีกําหนดไว้ภายใต้กรอบที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. องค์ ประกอบ
1) คณะผูบ้ ริ หารประกอบไปด้วยสมาชิกจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสี (4) คน
2) ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตังสมาชิกคณะผูบ้ ริ หารหนึง (1) คนให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นประธาน
คณะผูบ้ ริ หาร
3) คณะผูบ้ ริ หารสามารถแต่งตังพนักงานของบริ ษทั จํานวนหนึ ง (1) คน ทําหน้าทีเป็ นเลขานุ การ
คณะผูบ้ ริ หารเพือช่ วยเหลื อการดําเนิ นงานของคณะผูบ้ ริ หารเกียวกับการนัดหมายการประชุ ม
การจัดเตรี ยมวาระการประชุ ม การนําส่ งเอกสารประกอบการประชุ ม และการบันทึกรายงาน
การประชุม
3. คุณสมบัติของสมาชิ ก
สมาชิ กคณะผูบ้ ริ หารต้องเป็ นบุคคลผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีความซื อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมใน
การดําเนินธุ รกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอทีจะอุทิศความรู ้ ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้าทีให้แก่บริ ษทั ได้
. การแต่ งตังและวาระการดํารงตําแหน่ ง
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูท้ าํ การสรรหาและเสนอชื อบุคคลซึ งมี
คุ ณสมบัติครบถ้วนตามทีระบุ ไว้ในกฎบัตรนี เพือดํารงตําแหน่ งสมาชิ กคณะผูบ้ ริ หารโดยจะ
นําเสนอชือบุคคลดังกล่าวต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังต่อไป
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2) ให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตังบุ คคลที มี คุณสมบัติตามที ระบุ ไว้ในกฎบัตรนี เพือดํารง
ตําแหน่งสมาชิ กคณะผูบ้ ริ หาร โดยสมาชิ กคณะผูบ้ ริ หารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสาม
( ) ปี และให้เป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั (กรณี สมาชิ กคณะผูบ้ ริ หาร
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ด้วย) ทังนี สมาชิกคณะผูบ้ ริ หารซึ งพ้นตําแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับแต่งตังเป็ นสมาชิกคณะผูบ้ ริ หารได้อีก
3) นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระดังกล่าวแล้ว สมาชิ กคณะผูบ้ ริ หารอาจพ้นจากตําแหน่ ง
เมือ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นสมาชิกคณะผูบ้ ริ หารตามกฎบัตรนี
4) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
สมาชิกคณะผูบ้ ริ หารคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยืนใบลาออกต่อบริ ษทั โดยการลาออกนัน
จะมีผลนับแต่วนั ทีใบลาออกไปถึงบริ ษทั
5. ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบ
1) ดํา เนิ นกิ จการและบริ หารกิ จการของบริ ษ ทั ตามวัตถุ ป ระสงค์ ข้อบัง คับ นโยบาย ระเบี ย บ
ข้อกําหนด คําสัง และมติของทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
2) พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั กําหนดแผนการเงิ น
งบประมาณ การบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล การลงทุ น การขยายงาน การประชาสั ม พันธ์ ให้
เป็ นไปตามกรอบที คณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จ ารณาอนุ ม ัติ และควบคุ ม กํา กับ ดู แ ลให้ ก าร
ดําเนินงานของคณะทํางานทีแต่งตัง บรรลุตามเป้ าหมาย
3) ติ ดตามผลการดํา เนิ นงานของบริ ษ ัท ให้เ ป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษ ทั และ
เป้ าหมายทีกําหนดไว้ และกํากับดูแลให้การดําเนินงานมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
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4) พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารดํา เนิ น งานที เป็ นธุ ร กรรมปกติ ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ตามงบลงทุ น หรื อ
งบประมาณทีได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั โดยวงเงิ นสําหรั บแต่ละรายการเป็ นไป
ตามทีกําหนดไว้ในตารางอํานาจอนุมตั ิทีผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว แต่ไม่เกิน
งบประมาณประจําปี ทีได้รับ อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษ ทั รวมถึ ง การเข้า ทําสั ญญาต่ างๆ
ทีเกียวข้องกับเรื องดังกล่าว
5) มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ตามงบประมาณที
รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นไปตามตารางอํานาจอนุ มตั ิ ทีผ่านการอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการบริ ษทั
6) กําหนดโครงสร้ างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึ งการแต่งตัง การว่าจ้าง การโยกย้าย
การกํา หนดเงิ น ค่ า จ้า ง ค่ า ตอบแทน โบนัส และการเลิ ก จ้า งพนัก งานตังแต่ ร ะดับ ประธาน
เจ้า หน้ า ที บริ ห ารด้า นปฏิ บ ัติ ก ารจนถึ ง ระดับ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตามที คณะกรรมการบริ ษ ัท
มอบหมาย
7) พิจารณาอนุ มตั ิ การดําเนิ นงานในการทําธุ รกรรมทางการเงิ นกับธนาคารหรื อสถาบันการเงิ น
สํา หรั บ สนับ สนุ น การทํา ธุ ร กิ จ ตามปกติ เช่ น การเปิ ดบัญ ชี ธ นาคาร การปิ ดบัญชี ธ นาคาร
การกู้ยื ม เงิ น การให้ กู้ยื ม เงิ น เฉพาะบริ ษ ัท ในเครื อ การจัด หาวงเงิ น สิ น เชื อ จํา นํา จํา นอง
คําประกัน และอืนๆ รวมถึงการซื อขาย และจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ ทีดินใดๆ เพือการดําเนิ นงาน
ตามปกติธุรกิจ ตามตารางอํานาจอนุมตั ิทีผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
8) ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอืนใดหนึงคนหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ งอย่างใด
โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะผูบ้ ริ หาร หรื ออาจมอบอํานาจเพือให้บุคคลดังกล่าว มีอาํ นาจ
ตามที คณะผู ้บ ริ หารเห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที คณะผู ้บ ริ หารเห็ น สมควร ซึ ง
คณะผูบ้ ริ หารอาจยกเลิ ก เพิ กถอน เปลี ยนแปลง หรื อแก้ไข บุ คคลที ได้รับมอบอํานาจ หรื อ
การมอบอํานาจนัน ๆ ได้ตามทีเห็นสมควร
9) ดําเนินการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทังนี การมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะผูบ้ ริ หารนัน จะไม่มีลกั ษณะ
เป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่ วงที ทําให้ผูร้ ั บมอบอํานาจจากคณะผูบ้ ริ หารสามารถ
อนุ มตั ิ รายการทีตนหรื อบุ คคลทีอาจมี ความขัดแย้ง (ตามนิ ยามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด)
มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และ/
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หรื อบริ ษทั ที เกี ยวข้อง หรื อรายการทีคณะผูบ้ ริ หารไม่มีอาํ นาจอนุ มตั ิการดําเนิ นการในเรื อง
ดังกล่าว โดยเรื องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชุ มคณะกรรมการและ/หรื อทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
(แล้วแต่ ก รณี ) เพื ออนุ ม ตั ิ ต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ ม ตั ิ รายการทีเป็ นไปตามธุ รกิ จปกติ และ
เงือนไขการค้าปกติซึงเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด
6. การประชุ ม
1) วาระการประชุม
ในการประชุมคณะผูบ้ ริ หารทุกครัง เลขานุการคณะผูบ้ ริ หารโดยการหารื อร่ วมกับประธานคณะ
ผูบ้ ริ หารจะกําหนดวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า
2) การจัดการประชุม
ก) คณะผูบ้ ริ หารต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึง (1) ครัง
ข) ประธานคณะผูบ้ ริ หารอาจเรี ยกประชุ มคณะผูบ้ ริ หารเป็ นกรณี พิเศษด้วยตนเองหรื อได้รับ
การร้องขอจากสมาชิกคณะผูบ้ ริ หารท่านหนึงท่านใดก็ได้
ค) ในการเรี ยกประชุ มคณะผูบ้ ริ หาร ให้ประธานคณะผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลซึ งได้รับมอบหมาย
ส่ งหนังสื อนัดประชุ มไปยังสมาชิ กคณะผูบ้ ริ หารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่ อ นวัน ประชุ ม และส่ ง เอกสารประกอบการประชุ ม ให้ ส มาชิ ก คณะผูบ้ ริ หารทุ ก ท่ า น
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) วันก่อนวันประชุ ม เพือให้สมาชิ กคณะผูบ้ ริ หารได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็ นกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วน เพือรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั
ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืนหรื อกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านันก็ได้
3) การเข้าประชุม องค์ประชุม และการลงคะแนนเสี ยง
ก) ในการประชุ มคณะผูบ้ ริ หารต้องมีสมาชิ กคณะผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ ง
(1/2) ของจํานวนสมาชิกคณะผูบ้ ริ หารทังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ข) ให้ประธานคณะผูบ้ ริ หารเป็ นประธานทีประชุม ในกรณี ทีประธานคณะผูบ้ ริ หารไม่อยูใ่ นที
ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้สมาชิกคณะผูบ้ ริ หารซึ งมาประชุ มเลือกสมาชิ ก
คณะผูบ้ ริ หารคนใดคนหนึงทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุม
ค) การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมคณะผูบ้ ริ หารให้ถือเสี ยงข้างมาก
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ง) ในการออกเสี ยงลงคะแนน สมาชิ กคณะผูบ้ ริ หารคนหนึ งมีสิทธิ ออกเสี ยงหนึ งเสี ยง เว้นแต่
สมาชิ กคณะผูบ้ ริ หารมีส่วนได้เสี ยในเรื องใด จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนัน
ทังนี ในกรณี ทีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุ มมีสิทธิ ออกเสี ยงเพิมขึนอีกหนึ ง
เสี ยงเป็ นเสี ยงชีขาด
จ) สมาชิกคณะผูบ้ ริ หารซึ งมีส่วนได้เสี ยเรื องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนัน และ
ให้สมาชิ กคณะผูบ้ ริ หารทีมีส่วนได้เสี ยออกจากทีประชุ มระหว่างพิจารณาเรื องนันๆ เพือ
เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
ฉ) ประธานคณะผูบ้ ริ ห ารอาจจะสรุ ป ผลการประชุ ม ในวาระที เกี ยวข้อ งกับ นโยบายการ
บริ หารงาน เพือรายงานต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวถัดไป
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรายงาน
การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของคณะผู ้บ ริ หารจะจัด ให้ มี ขึ นทุ ก ปี โดยการประเมิ น ผล
การปฏิบตั ิงานของคณะผูบ้ ริ หารทังคณะ
8. การทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะผูบ้ ริ หารจะทบทวนกฎบัตรนี ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี ยนแปลงตามทีเห็นสมควร
เพือให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
กฎบัตรคณะผูบ้ ริ หารนีให้มีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที 14 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป

(นายเสนีย ์ แดงวัง)
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
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