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บทนําบทนํา  
 

คณะกรรมการบรหิารบรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การบริหารและดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรบัผิดชอบ ระมัดระวัง และให้เป็นไปตามวิสยัทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบรษิัทฯ ตลอดจนดําเนินงานอื่นใดตามที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัท เพื่อสนับสนุนการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทัให้ดําเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี 

โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั 

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร (“กฎบตัรฯ”) น้ี ได้จดัทาํขึน้เพื่อระบุถงึโครงสรา้งของคณะกรรมการบรหิาร 

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ทัง้น้ี เพื่อให้

คณะกรรมการบรหิารสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารไดอ้ย่างเหมาะสม  

อน่ึง กฎบัตรฯ น้ี ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 โดย

คณะกรรมการบรษิัทได้ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกบัโครงสร้างของบรษิัทฯ ตลอดจนการส่งเสรมิ 

การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ อยู่เสมอ 

กฎบตัรฯ ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิน้ี ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2566 เป็นตน้ไป 
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โครงสร้างของโครงสร้างของคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารบริหาร  
 

1. คณะกรรมการบรหิารประกอบด้วยสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้แต่งตัง้  

โดยสมาชกิไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูด้าํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั 

2. สําหรับสมาชิกในคณะกรรมการบริหารที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอยู่ด้วย ให้เรียกชื่อตําแหน่งว่า 

“กรรมการบริหาร” สาํหรบัสมาชิกที่ไม่ได้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท ให้เรียกว่า “สมาชิกคณะกรรมการ

บรหิาร” 

3. ให้มีสมาชิก 1 ท่านทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร โดยคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผู้พิจารณา

แต่งตัง้จากสมาชกิซึง่ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั  

4. ให้ประธานคณะกรรมการบรหิารมอีํานาจในการแต่งตัง้ผู้ช่วยประธานคณะกรรมการบรหิาร เพื่อช่วยเหลอื 

การปฏบิตังิานทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารไดม้อบหมาย 

5. สมาชิกในคณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี สมาชิกที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับ 

การแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีได ้ 

6. สมาชกิในคณะกรรมการบรหิาร พน้จากตําแหน่งเมื่อ 

6.1. ครบกาํหนดตามวาระ  

6.2. ลาออก 

6.3. ตาย 

6.4. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 

7. เมื่อสมาชกิในคณะกรรมการบรหิารพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิัทอาจแต่งตัง้บุคคลที่มี

คุณสมบตัเิหมาะสมเป็นสมาชกิแทนตําแหน่งทีว่่างลง  

8. ใหม้เีลขานุการของคณะกรรมการบรหิาร เพื่อช่วยเหลอืการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

-For 
www.bt

sg
rou

p.c
o.t

h-



 
       บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

3 

ระเบียบการประชุมระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร  
 

1. คณะกรรมการบรหิารมกีาํหนดการประชุมเป็นประจาํตามความเหมาะสม 

2. ในการประชุม ใหก้รรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ของบรษิทัฯ และ/หรอื กรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ของบรษิทัย่อย

หลกั รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารถึงเรื่องราวธุรกจิของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วมทุน (joint venture 

company) และ/หรอื บรษิทัอื่นทีบ่รษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ไดเ้ขา้ไปลงทุนถอืหุน้ในสดัสว่นทีม่นียัสาํคญั  

3. องคป์ระชุมคณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยจํานวนผูเ้ขา้ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของสมาชกิในคณะกรรมการ

บรหิารทัง้หมด  

4. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกใน

คณะกรรมการบรหิารทีม่าประชุมเลอืกสมาชกิคนหน่ึงทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัเป็นประธานในทีป่ระชุม 

5. การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่

อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
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หน้าทีแ่ละหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการบริหาร  
 

คณะกรรมการบรหิาร มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี  

1. กําหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม กลยุทธ ์และเป้าหมายการดําเนินงานทัง้ที่เป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ 

ตลอดจนโครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกจิและการแขง่ขนั 

เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ และอํานาจการบรหิารจดัการต่าง ๆ ของบรษิัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ

บรษิทัเหน็ชอบ 

3. กํากบัดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ 

ค่านิยม กลยุทธ ์และเป้าหมายการดาํเนินงานทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ ตลอดจนแผนธุรกจิและงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัอนุมตัไิวเ้ป็นประจําทุกไตรมาส เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการดําเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล 

4. พจิารณาอนุมตักิารดาํเนินการโครงการต่าง ๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั

ถงึความคบืหน้าของโครงการ 

5. รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

6. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารประจาํปี และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

7. แต่งตัง้คณะทํางาน เพื่อช่วยเหลอืการปฏบิตัิงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนแต่งตัง้ที่ปรกึษา

อิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คําปรึกษาและให้คําแนะนํา ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการบรหิาร 

8. ดําเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย และปฏบิตัิการใด ๆ ตามที่กําหนดโดยกฎหมายหรอื

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ  
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หน้าที ่หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบและความรบัผิดชอบของของกรรมการกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ผูอ้าํนวยการใหญ่  
 

1. ดาํเนินงานอนัเป็นกจิวตัรประจําวนัของบรษิทัฯ กํากบัดแูลและบรหิารจดัการงานในดา้นต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ให้

เป็นไปตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม กลยุทธ ์และเป้าหมายการดําเนินงานทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่

ตัวเงิน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

คณะกรรมการบรหิาร 

2. มอีํานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้าง พนักงานทุกระดบัของบรษิัทฯ ยกเว้น (1) การแต่งตัง้ 

โยกย้าย หรอืเลกิจ้าง ผูบ้รหิารระดบัสูงที่ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และผู้อํานวยการใหญ่

จะต้องได้รบัการอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท และ (2) การแต่งตัง้ โยกย้าย หรือเลิกจ้างหวัหน้าสํานัก

ตรวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

3. กาํหนดเงนิเดอืนและค่าตอบแทน ปรบัขึน้เงนิเดอืน โบนัส บําเหน็จรางวลั และสวสัดกิารของพนักงานทุกระดบั

ของบรษิัทฯ ซึง่รวมถึงผูบ้รหิารระดบัสูงที่ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ และผูอ้ํานวยการใหญ่ 

โดยใหเ้ป็นไปตามระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารซึง่ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน  

4. มอีาํนาจอนุมตักิารเขา้ทาํสญัญา หรอืการเลกิสญัญาใด ๆ (ซึง่ไม่ไดอ้ยู่ในงบประมาณประจาํปีทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้) 

ระหว่างบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย กบับุคคลภายนอก ซึง่มลูค่ารวมของแต่ละสญัญาไม่เกนิวงเงนิทีก่าํหนดไว ้ 

5. พจิารณาอนุมตักิารกูย้มืเงนิระหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อย 

6. กาํหนดและนําเสนอกลยุทธด์า้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งและโอกาสทีอ่าจ

เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศต่อคณะกรรมการพฒันาดา้นความยัง่ยนื เพื่อการพจิารณาอนุมตัิ

ของคณะกรรมการบรษิทั ทบทวน แกไ้ข และปรบัปรุงกลยุทธด์งักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนตดิตามดูแลการ

ปฏิบตัิตามเพื่อให้กระบวนการทํางาน หน้าที่ และความรบัผิดชอบของบุคคลากรของบรษิัทฯ สอดคล้องกบั 

กลยุทธด์งักล่าว 

7. ออกคําสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่าง ๆ ภายในบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารดําเนินงานของบรษิัทฯ เป็นไปตาม

นโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ รวมถงึรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร 

8. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิารมอบหมาย และปฏบิตัิการใด ๆ 

ตามทีก่าํหนดโดยกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ  

9. มอบหมายให้บุคคลคนหน่ึงหรอืหลายคนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตน โดยการมอบอํานาจดงักล่าว

จะตอ้งไม่เป็นการมอบอาํนาจทีท่าํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

มสีว่นไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีข่ดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
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10. ในกรณีที่กรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ไม่อยู่ หรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได ้ให้รองกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่

เป็นผู้รกัษาการและปฏบิตัิหน้าที่ต่าง ๆ แทนทุกประการ และให้รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่รายงานหรอื

เสนอเรื่องต่าง ๆ ทีต่นไดพ้จิารณาอนุมตัไิปแลว้ต่อกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ในทนัททีีส่ามารถกระทาํได ้  

ทัง้น้ี การใช้อํานาจของกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ จะต้องไม่มีลกัษณะที่ทําให้กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 

สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง อาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด

ทีข่ดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
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