
 

 หนา้ 1 / 4  

  

กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั บีท ีเวลธ์ อนิดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 

 
วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทมีฐานะเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ้น    จึงมีหน้า ท่ีและความรับผิดชอบให้บริษัทมีการบริหารงาน 
ท่ีสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล  เ ป็นไปเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าให้องค์กร   และก่อให้เ กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้ถือหุ้น 
ในระยะยาว 

 
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  
2. มีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดและตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
3. ใหค้ณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั 
4. เลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายเป็นอยา่งอ่ืน 

 
การแต่งตั้งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการ 
2. กรรมการบริษทัดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบกาํหนดออกตามวาระ อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้

ทั้งน้ี กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งไดต่้อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่มีความจาํเป็นและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ 

3. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

4. กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป  ให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

5. กรรมการบริษทัคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
6. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคล

ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดยจะ
อยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กวา่สองเดือน 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษทัแต่ละคนสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได ้โดยเม่ือรวมบริษทัฯ แลว้ไม่เกินจาํนวน 5 
บริษทัจดทะเบียน ยกเวน้จะมีความจาํเป็นและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระของบริษทั ตอ้งเป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี  

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส  พ่ี
นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  ผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วน
ท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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อาํนาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบ 
บทบาท หนา้ท่ีของประธานกรรมการบริษทั 
1.   เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั มีบทบาทในการควบคุมการประชุม  เพ่ือให้

เป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.   ร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร พิจารณากาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 
3.   กาํกบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ  รวมทั้งให้คาํแนะนาํและสนบัสนุน การดาํเนิน

ธุรกิจของฝ่ายจดัการ  
4.   สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีความ

รับผดิชอบและตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
5.   ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ 
6.   จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการทุกคนแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกฝ่าย 
7.   ดูแลรายงานการประชุมใหส้ะทอ้นถึงมติท่ีประชุมและส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการต่อไป 
8.   กาํกบัดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและการจดัการอยา่งโปร่งใส 
อาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตย ์

สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
2. กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั 
3. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งและกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจาํเป็นเพ่ือ

สนบัสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั 
4. กาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ และกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไป

ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
5. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปีของบริษทั ควบคุมดูแลการบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณา

ผลงานและผลประกอบการประจาํไตรมาสของบริษทัเทียบกบัแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโนม้ระยะต่อไปของปี 
6. พิจารณาอนุมติัผลการประเมินการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
7. พิจารณาอนุมติักรอบและนโยบายสาํหรับการกาํหนดเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน การกาํหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน และ

บาํเหน็จรางวลัของผูบ้ริหารสูงสุดและพนกังานในบริษทั 
8. ดาํเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบการ

บริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
9. พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
10. พิจารณาอนุมติัและ/หรือใหค้วามเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ในกรณีท่ีขนาดของ

รายการไม่ตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด 
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
12. กาํกบัดูแลกิจการอยา่งมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  
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13. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี
ไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเร่ืองสาํคญัต่างๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

14. มอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดใหป้ฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการได ้ทั้งน้ี การ
มอบอาํนาจดงักล่าว จะตอ้งไม่เป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหก้รรมการ หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการ
สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะ
อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

15. พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ
ประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

16. จดัใหมี้เลขานุการบริษทัเพ่ือดูแลใหค้ณะกรรมการและบริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การประชุม 

1. ตอ้งจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี  
2. ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
3. กรรมการจะตอ้งเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังเวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็น 
4. การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากโดยกรรมการคนหน่ึงมี 1 เสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
5. กรรมการท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
6. จดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เวน้แต่ในกรณีมีเหตุผลความจาํเป็น

เร่งด่วน 
 

การประเมนิ 

คณะกรรมการบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเองเป็นประจาํทุกปี โดยจะใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูล
ประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในการนาํเสนอผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตาม
วาระ 
 
การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาทบทวนกฎบตัรน้ีเป็นประจาํทุกปี และเสนอแนะการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร 

 

                            
กฎบตัรน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

       
 

 
 


