กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ หารเป็ นคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ขึ้ นเพื่ อ สนั บ สนุ น การทํา หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั ในการบริ หารงานและควบคุมดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย
แผนธุรกิจและงบประมาณ รวมถึงระเบียบต่างๆ ของบริ ษทั
โครงสร้ างของกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร และประธานกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการตามจํานวนที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
3. ให้ค ณะกรรมการบริ ห ารพิ จารณาแต่ งตั้งพนัก งานของบริ ษ ทั จํานวน 1 คน ทําหน้าที่ เป็ นเลขานุ ก ารคณะ
กรรมการบริ หาร
อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการดําเนิ นงาน และโครงสร้างการบริ หารงานในการดําเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2. กําหนดแผนธุ รกิ จ งบประมาณ และอํานาจอนุ มตั ิในด้านต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิ
3. ควบคุ มดู แลการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ในการดําเนิ นงาน แผนธุ รกิ จ และ
งบประมาณ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิ
4. พิ จ ารณาการเข้าทําสั ญ ญาทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท สั ญ ญาเกี่ ย วกับ การซื้ อ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ทําให้ ไ ด้ม าซึ่ งสิ ท ธิ
เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริ ษทั
5. อนุ ม ัติ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น ลงทุ น ตามที่ ไ ด้ ก ํา หนดไว้ใ นงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี ซึ่ งได้ รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. พิจารณาอนุ มตั ิ การกู้ยืมเงิ น และการขอสิ น เชื่ อที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นธุ รกิ จปกติ ของบริ ษทั เช่ น การซื้ อขาย
การลงทุนหรื อร่ วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริ ษทั รวมถึงการดําเนินการใดๆ
ที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกับการกู้ยืมเงิ นและการขอสิ น เชื่ อดังกล่ าว ทั้งนี้ ภายในวงเงิ นที่ คณะกรรมการบริ ษ ทั ประกาศ
กําหนด
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7. พิจารณาอนุ มตั ิการติดต่อ ดําเนิ นการ และจดทะเบียนกับหน่ วยงานราชการในนามของบริ ษทั เพื่อประโยชน์
ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
8. พิจารณาผลการดําเนิ นงานกําไร/ขาดทุนของบริ ษทั และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงินปั นผล
ประจําปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริ ษทั ทันที เมื่อตรวจพบหรื อสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริ ต มี การปฏิ บตั ิ ที่
ฝ่ าฝืนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผดิ ปกติอื่น
10. มีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วงให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้
การควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอํ า นาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี อ ํา นาจตามที่
คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการ
บริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจหรื อการมอบอํานาจนั้นๆ ได้
ตามสมควร
การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
ให้คณะกรรมการบริ หารพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้ตามความจําเป็ นและสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไข (ถ้ามี)

กฎบัตรนี้จดั ทําและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 11 กันยายน 2557
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
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