กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัท มี ฐ านะเป็ นตัว แทนของผู ้ถื อ หุ ้ น จึ ง มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบให้ บ ริ ษัท มี ก ารบริ หารงาน
ที่ ส อดคล้อ งกับ หลัก บรรษัท ภิ บ าล เป็ นไปเพื่ อ การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ อ งค์ ก ร และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น
ในระยะยาว
โครงสร้ างของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
2. มีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
3. ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั และเลือกกรรมการคนหนึ่ งหรื อตามจํานวนที่
เหมาะสมเป็ นรองประธานกรรมการบริ ษทั
4. เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมายเป็ นอย่างอื่น
การแต่ งตั้งและวาระการดํารงตําแหน่ ง
1. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการ
2. กรรมการบริ ษทั ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกําหนดออกตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีความจําเป็ นและได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
4. กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
5. กรรมการบริ ษทั คนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
6. ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการบริ ษทั ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคล
ซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยจะ
อยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่าสองเดือน
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษทั แต่ละคนสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริ ษทั ฯ แล้วไม่เกินจํานวน 5
บริ ษทั จดทะเบียน ยกเว้นจะมีความจําเป็ นและได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องเป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ ผู ้
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่ วน
ที่มีนยั ในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้
เกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั

อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการบริ ษทั
1. เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีบทบาทในการควบคุมการประชุม เพื่อให้
เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
3. กํากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายจัดการ รวมทั้งให้คาํ แนะนําและสนับสนุน การดําเนิ น
ธุรกิจของฝ่ ายจัดการ
4. สนับสนุ นและส่ งเสริ ม ให้คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ อ ย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5. ดูแล ติดตาม การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
6. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่ งเสริ มให้กรรมการทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย
7. ดูแลรายงานการประชุมให้สะท้อนถึงมติที่ประชุมและสิ่ งที่ตอ้ งดําเนิ นการต่อไป
8. กํากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่ งใส

บทบาทหน้าที่ รองประธานกรรมการบริ ษทั
1. ปฏิบตั ิการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ หรื อเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
2. ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
3. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมมอบหมาย ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ของบริ ษทั และหน่วยงานกํากับ
อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั
3. พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งและกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจําเป็ นเพื่อ
สนับสนุนการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั
4. กําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
5. กําหนดแผนธุ รกิจ งบประมาณประจําปี ของบริ ษทั ควบคุมดูแลการบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หาร รวมทั้งพิจารณา
ผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริ ษทั เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
6. พิจารณาอนุมตั ิผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
7. พิจารณาอนุมตั ิกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ
บําเหน็จรางวัลของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดและพนักงานในบริ ษทั

8. ดําเนิ นการให้ฝ่ายบริ หารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบ
การบริ หารความเสี่ ยง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
9. พิจารณาอนุมตั ิการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินการใดๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ในกรณี ที่ขนาดของ
รายการไม่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
11. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั
12. กํากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบ
บัญชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมเรื่ องสําคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดให้ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้
การมอบอํานาจดังกล่าว จะต้องไม่เป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้กรรมการ หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจาก
กรรมการสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
15. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ และรายงานการจ่ายปั นผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
16. จัดให้มีเลขานุการบริ ษทั เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริ ษทั ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
การประชุ ม
1. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี
2. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
3. กรรมการจะต้องเข้าร่ วมการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้งเว้นแต่กรณี มีเหตุจาํ เป็ น
4. การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่ งมี 1 เสี ยง ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
5. กรรมการที่อาจมีความขัดแย้ง หรื อมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
6. จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุ ม เว้นแต่ในกรณี มีเหตุผลความจําเป็ น
เร่ งด่วน
การประเมิน
คณะกรรมการบริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เองเป็ นประจําทุกปี โดยจะใช้ผลการประเมินเป็ นข้อมูล
ประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในการนําเสนอผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งออกตาม
วาระ

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็ นประจําทุกปี และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรนี้จดั ทําและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 11 กันยายน 2557
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 4 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 5 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 6 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 7 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

