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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

1. วัตถุประสงคของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนและถือเปนตัวแทนของผูถือหุน จึงมีบทบาทสําคัญตอการสราง

ความเช่ือมั่น และสรางมูลคาใหกิจการ รวมท้ังสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหกับผูถือหุน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของ

คณะกรรมการบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดใหมี  กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติดานการกํากัดบดูแลกิจการสําหรับคณะกรรมการบริษัทฉบับน้ีข้ึน โดยหนาที่หลักของ

คณะกรรมการบริษัท จึงแบงเปนสอง (2) ดาน 

1. การกําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทจะดําเนินงานไปในทิศทางที่

เปนประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

2. การตดิตามการดําเนินงานของฝายบริหาร เพ่ือตรวจสอบ ถวงดุล และรับผิดชอบผลการดําเนินงานของบริษัทตอ

ผูถือหุน  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทยังมีอํานาจและความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และมติที่

ประชุมผูถือหุน โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญ แสดงไวในหัวขอ (4.2)  เร่ืองอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทในกฎบัตรฉบับน้ี 

 

2. องคประกอบ การแตงต้ัง และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท 

2.1 องคประกอบและการแตงต้ัง 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัทตองไมเปนบุคคล

เดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และ

กรรมการอิสระ ซ่ึงมีจํานวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบการณหลากหลายในสาขาตาง ๆ  ซึ่งอยางนอยหนึ่งทานตองมปีระสบการณดานบัญชีและการเงนิ  

 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการบริษัทก็ได การแตงต้ังกรรมการ

บริษัทใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรรมการจํานวนไมนอยกวาหา (5) คน โดยกรรมการบริษัทอยาง

นอยหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองเปนกรรมการอิสระ และไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร  

2. การคัดเลือกและ/หรือการสรรหาบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทไดคัดเลือกผาน

การสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนซ่ึงจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ

คุณสมบัติ มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวของอ่ืน โดยพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายดาน ซ่ึงจะสงผลดีตอการ



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ( มหาชน ) (“บริษัทฯ”) 
 
 

 
บริษัท  บูรพา  เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง  จํากัด  (มหาชน)  2 

 

ดําเนินงานของบริษัทในการใหคําแนะนํา ขอคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ ในมุมมองของผูที่มีประสบการณตรง 

มีวิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัตกิารทํางานที่โปรงใส และมีความสามารถในการ

แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

3. การแตงต้ังคณะกรรมการบริษัทตองไดรับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสยีง 

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการใหผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเทา

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน

ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให

ประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

4. ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณท่ีเหมาะสมท่ีจะ

หนาที่ใหคําแนะนําเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทตองทราบ และดูแลการ

จัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสําคัญตางๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

ซึ่งเลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต รวมทั้ง 

ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน

มติที่ประชุมผูถือหุน 

 

2.2 วาระการดํารงตําแหนง 

1. คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสาม (3) ป โดยคณะกรรมการบริษัทที่พนจาก

ตําแหนงตามวาระอาจไดรับการการแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงใหมอีกได สําหรับกรรมการอิสระของ

บริษัทจะมีวาระการดํารงตําแหนงตอเน่ืองไมเกิน 9 ป เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะเห็นวาบุคคลน้ัน

สมควรดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทตอไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบรษิัท 

2. การประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด หากจํานวนกรรมการที่จะออกไมสามารถแบงใหตรงตาม จํานวนได 

กําหนดใหออกตามจํานวนที่ใกลเคียงท่ีสุดกับสัดสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

3. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวแลว กรรมการบริษัทอาจพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจํากัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหาร
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จัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่กําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตําแหนง (ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของ

จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 

(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

4. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท 

5. กรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให กรรมการเลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 

และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต

วาระของกรรมการคงเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูใน

ตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน และตองไดรับมติจาก

คณะกรรมการบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู 

 

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

3.1 กรรมการบริษัท 

1. กรรมการบริษัทตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม ในการดําเนิน

ธุรกิจ และมีเวลาอยางเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถ และปฏิบัติหนาท่ีใหแกบริษัทได 

2. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอ่ืนที่

เก่ียวของ รวมทั้งตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหาร

จัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผู ถือหุนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ประกาศกําหนด 

3. กรรมการบริษัทสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนได แตในการเปนกรรมการดังกลาวตองไม

เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปนอิสระในฐานะกรรมการของบริษัท และตอง

เปนไปตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  

4. กรรมการบริษัทสามารถดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไดไมเกิน 5 บริษัท และในกรณีท่ีเปนการ

ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม อยาง

หน่ึงอยางใดหรือหลายอยางในบริษัทอ่ืน จะดํารงตําแหนงไดไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ โดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการ และเพื่อใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติ

หนาที่ในบริษัทไดอยางเพียงพอ 
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5. กรรมการบริษัทไมสามารถประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมี

สภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจกรรมของบริษัท เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ

กอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง 
 

3.2 กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระตองมีคณุสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามท่ีบริษัทกําหนด และเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน และไมให

เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนั้นยังตองสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใหความเห็นอยาง

เปนอิสระได 

บริษัทไดกําหนดนิยามของกรรมการอิสระไวตามหลักเกณฑ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซ่ึงกําหนด โดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงกรรมการอิสระของบริษัท

หมายถึงกรรมการท่ีมีคณุสมบัติดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระ

รายนั้นๆ ดวย  

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย ลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนเขาดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการอิสระ ทั้งน้ีลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ 

หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา

มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหารผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง ไมเปน

หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันไดรับแตงต้ังใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ  

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัยผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ

บัญชีของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันไดรับแตงต้ังใหขดํารงตําแหนงกรรมการ

อิสระ  
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6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผู

ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันไดรับ

แตงตั้งใหขดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน           

ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของ จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

อ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท

ยอย  

9. ไมมลีักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย

ลาํดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective 

decision) ได 

เพ่ือประโยชนตามขอ (5) และขอ (6) คําวา “หุนสวน” หมายความวาบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจาก สํานักงานสอบ

บัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพใหเปนผูลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ 

(แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลน้ัน 

 

4. ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัท 

4.1 อาํนาจหนาท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

และขอกําหนดตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมท้ัง สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายตาง ๆ วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

 

2. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย ทิศทางการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และ

ทบทวนใหมีความสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงเปนประจําทุกป พรอมกํากับ ควบคุม ดูแลการ

ดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบาย และแผนงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือหุน 
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3. กําหนดอํานาจอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ

ใหมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

4. จัดใหมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชี

ตรวจสอบแลว นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

5. แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และใหความเห็นชอบเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมท้ัง

ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษาฝายตาง ๆ ของบริษัท และมีหนาท่ีกําหนดแนวทางในการปรับปรุง แกไข กรณีท่ีพบ

ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ 

7. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

8. พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืนๆ ที่สําคัญอันเก่ียวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการน้ันๆ เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกบริษัท 

9. พิจารณากล่ันกรองรายงานที่ตองนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมผูถือหุน โดยมีวาระหลักในการ

ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ดังนี้ 

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท 

- พิจารณาและอนุมัตงิบการเงิน 

- พิจารณาจัดสรรเงนิกําไรบริษัท 

- เสนอรายช่ือกรรมการใหมแทนกรรมการเดิมที่ตองออกตามวาระ 

- เสนอรายช่ือผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

- พิจารณารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในสวนที่ตองขออนุมัติจากผูถือหุน 

- เร่ืองอ่ืนๆ 

10. พิจารณาและใหความเห็นตอรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย การลงทุน และการ

ดําเนินการใดๆ ของบริษัท และบริษัทยอย ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ี

เก่ียวของ ยกเวนเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองของอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

11. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ 

ตามความเหมาะสม  

12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ รวมทั้งกํากับดูแล

ใหบริษัทมีกระบวนการในการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงท่ีมีประสิทธิผลเปนประจําทุกป 

13. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการจัดใหมีรายงาน

ขอมูลทั่วไปและขอมูลทางการเงินของบริษัท เพ่ือรายงานตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียหรือผูลงทุนทั่วไปอยาง

ถูกตอง ทนัการณและเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

14. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการยอย หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการ

อยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอํานาจเพ่ือให

บุคคลดังกลาวมีอํานาจหนาที่ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
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ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ ไดเมื่อ

เห็นสมควร 

การมอบอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ 

หรือมอบอํานาจชวงท่ีทําใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ใหหมายความตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัท หรือ

บริษัทยอย เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่

คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู ถือหุนไดอนุมัติไว ซ่ึงเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

15. ในการดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ไดรับมอบอํานาจดังกลาวขางตน หากมีกฎหมาย หรือ

กฎระเบียบ หรือขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัทไวเปนการเฉพาะ ให

คณะกรรมการบริษัทนั้นดําเนินการใหอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท

ดังกลาว โดยในกรณีท่ีการดําเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน หรอือาจมีสวนไดสวนเสีย 

หรือเปนการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ กรรมการบริษัททานนั้นจะไมมีอํานาจ

อนุมัติการดําเนินการดังกลาว 

16. เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ท้ังนี้ เรื่อง

ท่ีกรรมการมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซ่ึงมี

สวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดงักลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

- เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรบัมติที่ประชุมผูถือหุน 

- การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายท่ีกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุน 

17. เรื่องตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่

เขารวมประชุม และจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญการ

มอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะ

แบงกําไรขาดทุนกัน 
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- การออกหุนใหมเพ่ือชําระแกเจาหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน 

- การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

- การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 

- การอ่ืนใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ/หรือ ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยใหตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู

ถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน 

ทั้งน้ี เรื่องใดท่ีกรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการ

ซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

18. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับขอบเขต

ความรับผิดชอบ และหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด โดยใหมีการทบทวนเปนประจําทุกป 

 

4.2 อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการมีบทบาทเปนผูนําของคณะกรรมการ โดยอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการมีรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และกําหนดวาระการประชุม

คณะกรรมการโดยหารือรวมกับฝายจัดการ เพ่ือใหแนใจวาเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุไวในวาระการประชุม

แลว รวมทั้ง กํากับดูแลการจัดสงหนังสือนัดประชุม และเอกสารตาง ๆ เพื่อใหคณะกรรมการไดรับ

ขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา 

2. เปนผูลงคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีที่ประชุมคณะกรรมการตองมีการวินิจฉัยช้ีขาดในท่ีประชุม และมีการ

ลงคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

3. เสริมสรางมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท 

4. เปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน และควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท และตามระเบียบ

วาระที่กําหนดไว 

5. ดูแลใหการติดตอสื่อสารระหวางกรรมการและผูถือหุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ปฏิบัติหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาท่ีของประธานกรรมการบริษัท 

5. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทไดประกาศกําหนดตารางการประชุมลวงหนาหน่ึง (1) ป ใหกรรมการ และผูเก่ียวของทราบ โดย

มีการประชุมวาระปกติอยางนอยไตรมาสละหนึ่ง (1) ครั้ง หรืออยางนอยส่ี (4) ครั้งตอป ท้ังนี้อาจมีการประชุมใน

วาระพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระไวลวงหนา และมีการแบงหมวดหมูอยางชัดเจน เชน เรื่อง

เพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา เปนตน กรณีท่ีบริษัทไมไดมีการประชุม บริษัทควรสงรายงานผล

การดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบในเดือนที่ไมไดมีการประชุม เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุม และ

ดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการณ 
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2. ในการประชุมกรรมการผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยนัยสําคัญในเรื่องที่พิจารณาตองออกจากที่ประชุมระหวางการ

พิจารณาเรื่องน้ัน ๆ 

3. การลงมติใหใชเสียงขางมากและหากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาว ใหบันทึกคําคัดคานไวในรายงานการประชุม 

4. ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารท่ีเกี่ยวของ และขอใหฝายบริหารท่ี

เก่ียวของเขารวมประชุมช้ีแจงขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม 

5. คณะกรรมการควรถือเปนนโยบายใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหวางกันเองตาม

ความจําเปน เพ่ืออภิปรายปญหาตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายบริหารรวมดวย 

และควรแจงใหประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลการประชุมดวย 

6. บริษัทมีแนวทางในการพิจารณาเรื่องท่ีจะนําเขาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหแนใจวา

เรื่องท่ีสําคัญไดถูกบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเรียบรอยแลว และกรรมการ แตละทานมีความเปนอิสระ

ที่จะเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุม โดยเลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมี

รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ใหแกกรรมการแตละทานลวงหนากอน

การประชุมอยางนอยเจ็ด (7) วัน เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวม

ประชุม   

เวนแต กรณีจําเปนหรือเรงดวน อาจแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันได โดย

ในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้งเลขานุการบริษัทจะเปนผูบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการ

ประชมุ ภายในสิบสี่ (14) วัน รวมทั้ง เปนผูจัดเก็บรายงานการประชุม ขอมูลและเอกสารประกอบการประชุม

ตาง ๆ   

7. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการบริษัทมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัท ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถมาปฏิบัติ

หนาท่ีได ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการบริษัทอยูใหรองประธานกรรมการบริษัท เปนประธานที่ประชุม แต

ถาไมมรีองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแตไมอยูในท่ีประชุมนั้น หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ

บริษัทซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  

8. การลงมติใหใชเสียงขางมาก เวนแตกรรมการบริษัทซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เรื่องน้ัน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมเปนผูช้ีขาด และหากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาวให

บันทึกคําคัดคานไวในรายงานการประชมุ 

6. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะตองรายงานการปฏิบัติหนาที่ในรอบปท่ีผานมาตอผูถือหุน โดยจัดทํารายงานและเปดเผย

ขอมูลตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ซ่ึงเปดเผยรายละเอียดดังนี้  

1. จํานวนครั้งท่ีประชุม 

2. จํานวนครั้งท่ีกรรมการบริษัทแตละคนเขารวมประชุม 



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ( มหาชน ) (“บริษัทฯ”) 
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3. ผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรท่ีกําหนดไว 

 

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอยางนอยปละหนึ่ง (1) คร้ังเปน

ประจําทุกป เพ่ือชวยใหคณะกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคตาง ๆ ในระหวางปที่ผาน

มา และเพ่ิมประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ จัดทําเปน

สอง (2) ลกัษณะ ดังน้ี 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในดานตาง ๆ คือ  

(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(2) การประชุมคณะกรรมการ  

(3) บทบาท หนาท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

(4) เรื่องอ่ืน ๆ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยประเมินในดานตาง ๆ คือ  

(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(2) การประชุมคณะกรรมการ 

(3) บทบาท หนาท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการจะใชการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนขอมูลประกอบความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท 

นําเสนอผูถือหุนในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการซ่ึงออกตามวาระ 

 

  กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการษัท ครั้งท่ี 7/2563  มีผลบังคับ

ใช ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เปนตนไป  
 

            

            

 ดร. พงศศักติฐ เสมสันต  

ประธานกรรมการ 


