กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ห ารเป็ นคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั ง้ ขึ น้ เพื่ อ สนั บ สนุ น การท าหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการบริ ษัท ในการบริ หารงานและควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย
แผนธุรกิจและงบประมาณ รวมถึงระเบียบต่างๆ ของบริ ษัท
โครงสร้ างของกรรมการบริ หาร
1. คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร และประธานกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการตามจานวนที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
3. ให้ คณะกรรมการบริ ห ารพิ จารณาแต่งตัง้ พนักงานของบริ ษัทจานวน 1 คน ท าหน้ าที่ เป็ น เลขานุการคณะ
กรรมการบริ หาร
อานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบ
1. วางแผนและกาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน และโครงสร้ างการบริ หารงานในการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท ให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2. กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอานาจอนุมตั ิในด้ านต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิ
3. ควบคุมดูแลการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ ในการดาเนิ นงาน แผนธุรกิ จ และ
งบประมาณ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิ
4. พิ จารณาการเข้ าท าสัญ ญาทางธุรกิ จของบริ ษัท สัญ ญาเกี่ ย วกับ การซือ้ ทรั พ ย์ สิน หรื อท าให้ ได้ มาซึ่งสิ ท ธิ
เพื่อนามาใช้ ประโยชน์ในกิจการของบริ ษัท
5. อนุ มั ติ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น ลงทุ น ตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ ว
6. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท เช่น การซือ้ ขาย
การลงทุนหรื อร่ วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริ ษัท รวมถึงการดาเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการกู้ยืมเงินและการขอสินเชื่อดังกล่าว ทัง้ นี ้ ภายในวงเงินที่ คณะกรรมการบริ ษัท ประกาศ
กาหนด
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7. พิจารณาอนุมตั ิการติดต่อ ดาเนินการ และจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการในนามของบริ ษัทเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
8. พิจารณาผลการดาเนินงานกาไร/ขาดทุนของบริ ษัท และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงินปั นผล
ประจาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริ ษัททันทีเมื่อตรวจพบหรื อสงสัยว่า มีเหตุการณ์ ทุจริ ต มีการปฏิบัติที่
ฝ่ าฝื นกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น
10. มีอานาจในการมอบอานาจช่วงให้ บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรื อหลายคนปฏิ บัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ ก ารควบคุมของคณะกรรมการบริ ห าร หรื ออาจมอบอานาจเพื่ อให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการ
บริ หารอาจยกเลิก เพิ กถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขบุคคลที่ ได้ รับมอบอานาจหรื อการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้
ตามสมควร
การทบทวนและปรั บปรุ งกฎบัตร
ให้ คณะกรรมการบริ หารพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี ้ตามความจาเป็ นและสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไข (ถ้ ามี)
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