
 

กฎบัตร 

คณะกรรมการบริหาร 

 
  

      

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จาํกัด ( มหาชน ) 
ฉบับประกาศใช วันที่  24 กุมภาพันธ  2564  



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

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

 
บริษัท  บูรพา  เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  (มหาชน)                                                                                1 

 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  

1. วัตถุประสงคของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกลยุทธ นโยบาย เปาหมาย 

แผนงานทางธุรกิจของบริษัท และควบคุมดูแลกิจการ ตรวจสอบ และติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัท ตลอดจน

ดําเนินการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหคณะกรรมการ

บริหารมีความเขาใจบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง และใชกฎบัตรนี้เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ

หนาที่  

 

2. องคประกอบ การแตงตั้ง และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร 

  2.1 องคประกอบและการแตงตั้ง 

      คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร รวมถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และ

ผูบริหารของบริษัท เพ่ือทําหนาที่และรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยมีองคประกอบและแนวทางการแตงตั้งดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย กรรมการบริหารไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน โดยพิจารณา

คัดเลือกจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูบริหารของบริษัท และใหแตงตั้งหนึ่งในกรรมการบริหารเปน

ประธานกรรมการบริหาร  

2. การเสนอรายชื่อและ/หรือคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการบริหาร ตองผานกระบวนการ

สรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งตองมีรายละเอียดประวัติการศึกษา 

และประสบการณ การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น เพื่อประโยชนในการตัดสินใจ 

3. เลขานุการบริษัททําหนาที่ เปนเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือเปน

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เวนแตคณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเปนอยางอื่น 
    

2.2 วาระการดํารงตําแหนง 

1. กรรมการบริหารที่เปนกรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยครบกําหนดออก

ตามวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมบริษัท และเมื่อครบกําหนดตามวาระ อาจไดรับการ

แตงตั้งจากคณะกรรมการบรษิัทอีกได 

2. กรรมการบริหารท่ีเปนผูบริหารของบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่ดํารงตําแหนงเปน

ผูบริหารของบริษัท เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น 
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3. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหาร 

(4) คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพนจากตําแหนงและ/หรือออกจากตาํแหนงกรรมการบริษัท               

กรณีตําแหนงกรรมการบริหารวางลงจากเหตุขางตน หรือมีเหตุที่ไมสามารถดํารงตําแหนงไดจน

ครบวาระ ซึ่งมีผลใหจํานวนกรรมการไมครบตามองคประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้ง

กรรมการบริหารใหมเพื่อทดแทนตําแหนงท่ีวางลงภายในเกาสิบ (90) วัน นับตั้งแตวันที่จํานวน

กรรมการไมครบถวน เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน ทั้งน้ี กรรมการบริหารคนใดจะ

ลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานคณะกรรมการบรษิัท 

 

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

1. กรรมการบริหารตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย

บรษิัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 

2. กรรมการบริหารตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณเหมาะสมที่จะเปนประโยชนตอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลา

อยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 

4. ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. กําหนดและทบทวนนโยบาย เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณ

ประจําป และอํานาจการบริหารงานตางๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทใหบรรลุผลเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนการ

ดําเนินงาน และงบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการแสวงหา  ศึกษาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม  

3. กํากับและติดตามผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบรษิัท และกลุมบริษัทในเครือ  และรายงานผล

การดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน   รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานที่สําคญัใหแกกรรมการบริษัท

รับทราบเปนประจําทุกไตรมาส 
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4. พิจารณาใหความเห็นแกคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

5. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานในการทําธุรกรรมทางการเงนิกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสําหรับสนับสนุน

การทําธุรกิจตามปกติ เชน การเปด/ปดบัญชีธนาคาร การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ 

จํานํา จํานอง ค้ําประกัน และอ่ืนๆ รวมถึง การซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการ

ดําเนินงานตามปกตธิุรกิจ ตามอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบรษิัทใหไว 

6. พิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญา เก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรอืการเลิกธุรกิจ  ตามที่กําหนด

ไวในนโยบายและการกําหนดอํานาจอนุมัติดําเนินการ และหรือตามอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให

ไว 

7. พิจารณาอนุมัติการลงทนุ การกําหนดงบประมาณ  การจัดตั้งบริษัทยอย/บริษัทรวมแหงใหม /กิจการรวมคา 

เพื่อเตรียมการสําหรับการลงทุนในธุรกิจใหม รวมถึงการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของ  เพ่ือเตรียมรองรับการ

ขยายงานในอนาคต ตามที่กําหนดไวในนโยบายและการกําหนดอํานาจอนุมัติดําเนินการ และหรือตาม

อํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทใหไว 

8. กําหนดนโยบายโครงสรางคาตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑในการจายคาตอบแทนของพนักงานและ

ผูบริหาร และเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

9. คณะกรรมการบริหารมอบอํานาจชวงใหผูบริหารหรือบุคคลในบุคคลหนึ่งมีอํานาจในการดําเนินการในเรื่อง

ใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได การอนุมัติรายการของ

คณะกรรมการบริหาร หรือการมอบอํานาจชวงตองไมเปนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสียตามที่กําหนดใน

ขอบังคับของบริษัทฯ  ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    ทั้งนี้การอนุมัติรายการใด ๆ ตองเปนไปตาม

นโยบาย และขั้นตอนตามที่คณะกรรมการบรษิัท และหนวยงานกํากับดูแลกําหนดไว 

10. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเวนงานท่ีอยูภายใตหนาที่ความ

รับผิดชอบ และ/หรือเปนอํานาจของคณะกรรมการชุดยอยอื่นของบริษัท ที่จะเปนผูพิจารณากลั่นกรองเพ่ือ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

11. มีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเปนอิสระเพ่ือใหความเห็นหรือคําแนะนําตามความจําเปน 

รวมถึง พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาดานตางๆ ท่ีจําเปนตอการดาํเนินงานของบริษัท 
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12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป 

13. ปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินการอ่ืนใด ตามที่ไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

5. การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

1. จัดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่ง (1) คร้ัง หรือตามที่เห็นสมควร ท้ังนี้กําหนดใหกรรมการบริหารเขา

รวมประชุมอยางสม่ําเสมอ 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารจะตองมีกรรมการบริหารเขารวมในการประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง ของ

จํานวนกรรมการบริหารจึงจะถือวาครบเปนองคประชุม  

3. ในกรณีประธานคณะกรรมการบริหารไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีประธานในที่ประชุมได ใหประธาน

คณะกรรมการบริหารมอบหมายกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือกรรมการบริหารในที่ประชุมเลือก

กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งใหปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน 

4. ในกรณีที่กรรมการบริหารไมสามารถมาประชุมได ใหกรรมการบริหารแจงตอเลขานุการในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารโดยวาจาและ/หรืออาจสงหนังสือลาประชุม 

5. กอนการประชุมใหกรรมการบริหารแตละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบ้ืองตนวาตนเองมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนในเร่ืองที่พิจารณาหรือไม โดยกรรมการบริหารผูมีสวนไดเสียในระเบียบ

วาระนั้น ใหงดเวนการใหความเห็นและงดเวนการออกเสียงลงมติ หรอืออกจากที่ประชุม 

6. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหถือเสียงขางมากของกรรมการบริหารท้ังหมดที่เขา

ประชุม ซึ่งกรรมการบริหารหน่ึงคนมีเสียงหนึ่งเสียง กรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันในระเบียบวาระ  

ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเปนเสียงชี้ขาด 

7. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหประธานคณะกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะ

กรรมการบริหาร โดยคําสั่งของประธานกรรมการบริหารสงหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส

ไปยังกรรมการบริหารไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนประธานคณะ

กรรมการบริหารอาจนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน เพ่ือพิจารณาเรื่องเรงดวนดังกลาว  

8. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารอาจเชิญกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท หรือผูที่เก่ียวของกับวาระ

การประชุมที่นําเสนอเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของได 

9. ใหเลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผูที่ไดรับมอบหมายจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 

ภายในสิบสี่ (14) วัน รวมถึง จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สนับสนุน

ติดตามใหคณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหนาท่ีให เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ รวมทั้ง

ประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของ 



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

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

 
บริษัท  บูรพา  เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  (มหาชน)                                                                                5 

 

 

 

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริหารจะตองรายงานการปฏิบัติหนาท่ีตอคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทําหนาที่ใน

รอบปที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําป โดยเปดเผยรายละเอียดดังนี้ 

1. จํานวนคร้ังท่ีประชุม 

2. จํานวนคร้ังท่ีกรรมการบริหารแตละคนเขารวมประชุม 

3. ผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรท่ีกําหนดไว 

 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริหารตองประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละหน่ึง (1) ครั้ง และรายงานให 

คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 

  กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564       

มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ  2564  เปนตนไป  

 

 

        

             ดร. พงศศกัติฐ เสมสันต  

                 ประธานกรรมการ 

 


