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กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท บที ีเวลธ์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน) 

 
วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ น   จึงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้บริษัทมีการบริหารงาน 
ท่ีสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล เป็นไปเพ่ือการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น 
ในระยะยาว 

 
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน  
2. มีกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดและต้องไมน้่อยกวา่ 3 คน 
3. ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริษัท 
4. เลขานกุารบริษัททําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารของคณะกรรมการบริษัท เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายเป็นอยา่งอ่ืน 

 
การแต่งตัง้และวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการ 
2. กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบกําหนดออกตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่ง

อีกได้ ทัง้นี ้กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งได้ตอ่เน่ืองไมเ่กิน 9 ปี 
3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการใน

ขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 
4. กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป  

ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
5. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัทลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
6. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้

บุคคลซึ่งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป โดยจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกวา่สองเดือน 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระของบริษัท ต้องเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบติั ดงันี ้ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คูส่มรส  
พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือ  ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อน
ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึง่
ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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อาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
บทบาท หน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท 
1.   เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีบทบาทในการควบคมุการประชมุ  เพ่ือให้

เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
2.   ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร พิจารณากําหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ 
3.   กํากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ  รวมทัง้ให้คําแนะนําและสนับสนุน การ

ดําเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ  
4.   สนบัสนนุและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  
5.   ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี

กําหนดไว้  
6.   จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และสง่เสริมให้กรรมการทกุคนแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคํานึงถึงผู้ มีสว่นได้

เสียทกุฝ่าย 
7.   ดแูลรายงานการประชมุให้สะท้อนถงึมติท่ีประชมุและสิง่ท่ีต้องดําเนินการตอ่ไป 
8.   กํากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและการจดัการอยา่งโปร่งใส 
อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์ 

สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2. กําหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท 
3. พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้และกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจําเป็น

เพ่ือสนบัสนนุการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 
4. กําหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  
5. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําปีของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทัง้

พิจารณาผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัทเทียบกบัแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะ
ตอ่ไปของปี 

6. ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
7. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ

บําเหน็จรางวลัของพนกังานในบริษัท 
8. ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลให้มีระบบ

การบริหารความเส่ียง และระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
9. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินการใดๆ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
10. พิจารณาอนมุติัและ/หรือให้ความเหน็ตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ในกรณีท่ีขนาด

ของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
ข้อกําหนด และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
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11. ดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสียกบับริษัท 
12. กํากบัดแูลกิจการอยา่งมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  
13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจดัทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบ

บญัชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลมุเร่ืองสําคญัต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดให้ปฏิบติัการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้ ทัง้นี ้
การมอบอํานาจดงักลา่ว จะต้องไมเ่ป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้กรรมการ หรือผู้ รับมอบอํานาจจาก
กรรมการสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

15. พิจารณาอนมุติัการจ่ายปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

16. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้อง 

 
การประชุม 

1. ต้องจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่ 4 ครัง้ตอ่ปี  
2. ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 
3. กรรมการจะต้องเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้เว้นแต่กรณีมีเหตจํุาเป็น 
4. การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี

ประชมุออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
5. กรรมการท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
6. จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ เว้นแต่ในกรณีมีเหตผุลความจําเป็น

เร่งดว่น 
 

การประเมนิ 

คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทเองเป็นประจําทกุปี โดยจะใช้ผลการประเมินเป็น
ข้อมลูประกอบความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทในการนําเสนอผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่
ออกตามวาระ 
 
การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนกฎบตัรนีเ้ป็นประจําทกุปี และเสนอแนะการแก้ไขเปล่ียนแปลงตามท่ีเหน็สมควร 

 

                           กฎบตัรนีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 
       
 


