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กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท บที ีเวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) 

 

วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทมีฐานะเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น   จึงมีหน้าที�และความรับผิดชอบให้บริษัทมีการบริหารงาน 

ที�สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล เป็นไปเพื�อการเพิ�มมูลค่าให้องค์กร  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้น 

ในระยะยาว 

 
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไมน้่อยกว่า 5 คน  

2. มีกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมดและต้องไมน้่อยกวา่ 3 คน 

3. ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการบริษัท 

4. เลขานกุารบริษัททําหน้าที�เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการบริษัท เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายเป็น

อย่างอื�น 

 
การแต่งตั�งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั �งกรรมการ 

2. กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื�อครบกําหนดออกตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับ

ตําแหน่งอีกได้ ทั �งนี � กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตาํแหน่งได้ตอ่เนื�องไม่เกิน 9 ปี 

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการในขณะนั �น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบั

สว่น 1 ใน 3 

4. กรรมการที�จะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �นให้จบัสลากกนั สว่นปี

หลงัๆ ตอ่ไป  ให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง 

5. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื�นใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัทลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 

วนั 

6. ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตอุื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท

แต่งตั �งบุคคลซึ�งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป โดยจะอยูใ่นตําแหนง่กรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที�ตนเข้ามา

แทน เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่สองเดือน 
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คุณสมบติัของกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที�มีคณุสมบตัิ ดงันี �  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั �งนี � ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระ

รายนั �นๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงนิเดือนประจาํ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ

ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รบัการ

แต่งตั �งเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที�มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บดิา มารดา 

คูส่มรส  พี�น้องและบตุร รวมทั �งคูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื�น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจ

ควบคมุ หรือบคุคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอีํานาจควบคมุของบริษทั หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั �งไมเ่ป็น

หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั หรือผู้มอํีานาจควบคมุของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตั �งเป็นกรรมการอสิระ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษทั และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบ

บญัชีของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอีํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตั �งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพีใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย หรือที�ปรึกษา

ทางการเงินซึ�งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษทัร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที�มนียั ผู้มอีํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการ

ทางวิชาชพีนั �นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตั �งเป็น

กรรมการอสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�ง

เป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบ

กิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการ ของบริษัท หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความ

ซื�อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. กําหนดหรือเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อผกูพนับริษัท 

3. พิจารณาอนมุติัแตง่ตั �งและกําหนดบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ตามความเหมาะสมและความ

จําเป็นเพื�อสนบัสนนุการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 

4. กําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดําเนินการให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5. กําหนดแผนธรุกิจ งบประมาณประจําปีของบริษัท ควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร รวมทั �ง

พิจารณาผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณา

แนวโน้มระยะตอ่ไปของปี 

6. ประเมินผลการปฏิบตังิานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  

7. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึ �นเงินเดือน การกําหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน 

และบําเหน็จรางวลัของพนกังานในบริษัท 

8. ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที�เชื�อถือได้ รวมทั �งดแูล

ให้มรีะบบการบริหารความเสี�ยง และระบบการควบคมุภายในที�เพียงพอและเหมาะสม 

9. พิจารณาอนุมตัิการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินการใดๆ ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง 

10. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที�เกี�ยวโยงกัน และ/หรือการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน (ใน

กรณีที�ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมตัิโดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง 

11. ดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่นได้เสียกบับริษัท 

12. กํากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัท  

13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจดัทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงาน

ของผู้ สอบบญัชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลมุเรื�องสําคญัต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที�ดีสําหรับ

กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคน หรือบคุคลอื�นใดให้ปฏิบตัิการอยา่งหนึ�งอยา่งใดแทนคณะกรรมการ

ได้ ทั �งนี � การมอบอํานาจดงักลา่ว จะต้องไมเ่ป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชว่งที�ทาํให้กรรมการ หรือผู้ รับ

มอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนมุตัริายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสีย หรืออาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

15. พิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดงักล่าวให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น

ทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

16. จดัให้มเีลขานกุารบริษัทเพื�อดแูลให้คณะกรรมการและบริษทัปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั

ที�เกี�ยวข้อง 
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การประชุม 

1. ต้องจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่ 4 ครั �งตอ่ปี  

2. ต้องมกีรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

3. กรรมการจะต้องเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครั �งเว้นแต่กรณีมีเหตุ

จําเป็น 

4. การวินิจฉัยชี �ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ�งมี 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มอีกหนึ�งเสยีงเป็นเสียงชี �ขาด 

5. กรรมการที�อาจมคีวามขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสียในเรื�องใด ไมม่สีิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น 

6. จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุให้แก่กรรมการลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุ เว้นแต่ในกรณีมีเหตผุลความ

จําเป็นเร่งด่วน 
 

การประเมิน 

คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเองเป็นประจําทกุปี โดยจะใช้ผลการประเมิน

เป็นข้อมลูประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในการนําเสนอผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณาการเลือกตั �งกรรมการแทน

กรรมการซึ�งออกตามวาระ 

 
การทบทวนและปรับปรุงกฎบตัร 

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี �เป็นประจําทุกปี และเสนอแนะการแก้ไขเปลี�ยนแปลงตามที�

เห็นสมควร 

 

 
 


