กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผู้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร ซี่งประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หารจํานวนหนึ่ง
ที่ มี คุณ สมบัติ เหมาะสม เพื่ อทํ าหน้ าที่ บ ริ ห ารจัดการและควบคุม กิ จ การของบริ ษั ท ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย กฎบัตรฉบับนี ้ ทําขึ ้นเพื่อให้ คณะกรรมการบริหารมีความเข้ าใจบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบตนเอง
และใช้ กฎบัตรนี ้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้ าที่
2. องค์ ประกอบ การแต่ งตัง้ และคุณสมบัติ
2.1 องค์ ประกอบ และการแต่ งตัง้
2.1.1 ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
2.1.2 คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังกรรมการบริ
้
หาร
2.2.3 คณะกรรมการบริ ษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
2.2.4 ในกรณี ที่ ตําแหน่ง กรรมการบริ ห ารว่างลงให้ คณะกรรมการบริ ษั ท เลื อกบุคคลใดบุค คลหนึ่งซึ่ง มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม เข้ าเป็ นกรรมการบริหารแทน
2.2 คุณสมบัติ
2.2.1 กรรมการบริหารต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลา
เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทอย่างเต็มที่
2.2.2 กรรมการบริ หารต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
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3. การพ้ นจากตําแหน่ ง
3.1 กรรมการบริ หารพ้ นจากตําแหน่งโดยทันที เมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
- ขาดคุณสมบัตแิ ละมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกําหนด
3.2 ในกรณีกรรมการบริ หารลาออก ควรแจ้ งเป็ นหนังสือต่อบริ ษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผล
4. หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารปฏิบตั หิ น้ าที่ ดังต่อไปนี ้
4.1 ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกํ าหนดคําสัง่
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
4.2 พิจารณากลั่นกรองข้ อเสนอของฝ่ ายบริ หาร และนําเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดําเนินธุรกิ จของ
บริ ษั ท ฯ การลงทุน การขยายกิ จ การ และงบประมาณ เพื่ อ นํ า เสนอต่อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อ พิจารณาและอนุมตั ิ
4.3 พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานที่เป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริ ษัทฯ ตามงบลงทุนหรื องบประมาณที่ ได้ รับ
อนุมัติจ ากคณะกรรมการบริ ษัท โดยวงเงินสํ าหรั บแต่ล ะรายการเป็ นไปตามที่ กําหนดไว้ ในตารางอํ านาจ
อนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจ ากคณะกรรมการบริ ษัท แล้ ว แต่ไม่เกิ นงบประมาณประจํ าปี ที่ ได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงการเข้ าทําสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว
4.4 ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กําหนดไว้
และกํากับดูแลให้ การดําเนินงานมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
4.5 มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริ ษัทฯ ตามงบประมาณที่รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นไปตามอํานาจอนุมตั ทิ ี่ผา่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท
4.6 กําหนดโครงสร้ างองค์กรและอํานาจการบริ หารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัส ของพนักงานตังแต่
้
ระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลงไป รวมถึงพิจารณาอนุมตั อิ ตั รากําลังคนที่ไม่อยูใ่ นงบประมาณประจําปี
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4.7 ให้ มี อํานาจในการมอบอํ านาจให้ บุคคลอื่น ใดหนึ่งคนหรื อหลายคนปฏิ บัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่าว มีอํานาจตามที่คณะ
กรรมการบริ หารเห็ นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริ หารเห็ นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไข บุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจ หรื อการมอบอํานาจนันๆ
้ ได้
ตามที่เห็นสมควร
4.8 พิจารณาอนุมัติการเปิ ด/ปิ ดบัญ ชี ธนาคาร และการใช้ บริ การต่างๆ ของธนาคารที่ เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ กํ าหนด
ผู้มีอํานาจสัง่ จ่ายสําหรับบัญชีธนาคารของบริ ษัทฯ
4.9 พิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมด้ านการลงทุนและการก่อสร้ าง
กรณีไม่มีงบประมาณ
- การอนุ มั ติ ก ารลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ถ าวร เช่ น ที่ ดิ น อาคาร หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ าง เป็ นต้ น จํ า นวนไม่ เกิ น
300,000,000 บาท
- การอนุมตั กิ ารลงทุนด้ านอื่น เช่น การร่วมทุน การให้ ก้ ยู ืม เป็ นต้ น จํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาท
- การอนุมัติการขอกู้ยืม เงิ นจากสถาบันการเงิ น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อการก่อสร้ าง คลังสินค้ า จํานวน
ไม่เกิน 300,000,000 บาท
- การอนุมัติการขอกู้ยื ม เงิ น จากบริ ษั ท ระหว่างกัน หรื อบริ ษั ท อื่ น ๆ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อการก่ อสร้ าง
คลังสินค้ า จํานวนไม่เกิน 100,000,000 บาท
4.10 ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อํ านาจ หรื อ มอบอํ า นาจช่ ว ง ที่ ทํ า ให้ ผ้ ูรับ มอบอํ านาจจากคณะกรรมการบริ ห ารสามารถอนุมัติรายการที่ ต น
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาด หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกํ าหนด) มีส่วนได้ เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการบริ หารไม่มีอํานาจอนุมตั กิ ารดําเนินการในเรื่ อง
ดังกล่าว โดยเรื่ องดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) เพื่ อ
อนุมตั ิตอ่ ไป ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้ าปกติซึ่งเป็ นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกําหนด
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5. การประชุม
5.1 จํานวนครั ง้ การประชุม
คณะกรรมการบริ หารมี กําหนดการประชุมเป็ นประจํ าทุกเดือนเพื่ อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามอํ านาจหน้ าที่
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
5.2 ผู้เข้ าร่ วมการประชุม
5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริ หาร ต้ องมี กรรมการบริ หารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการบริ หารทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม โดยประธานคณะกรรมการบริ หารเป็ นประธานใน
ที่ประชุม
5.2.2 กรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการบริ หาร
ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริ หารคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ หารต้ องประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยการประเมินตนเอง ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบทุกปี
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

(นายมังกร ธนสารศิลป์)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
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