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คณะกรรมการบริหาร
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บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

วันที ่ 28 มีนาคม 2557
ทบทวนและปรับปรุงเมือ่ วันที ่ 14 มิ ถนุ ายน 2564

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

บทนํา
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คณะกรรมการบริหารบริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) มุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การบริห ารและดําเนิ น ธุ รกิจของบริษัท ฯ ด้วยความรับ ผิด ชอบ ระมัด ระวัง และให้เป็ น ไปตามวิสยั ทัศ น์ พัน ธกิจ
เป้ าหมาย นโยบาย และทิศทางการดําเนิ นงานของบริษัท ฯ ตลอดจนดําเนิน งานอื่น ใดตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (“กฎบัตรฯ”) นี้ ได้จดั ทําขึน้ เพื่อระบุถงึ โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร
ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี้ เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารได้อย่างเหมาะสม
อนึ่ ง กฎบัต รฯ นี้ ได้ ร ับ การอนุ ม ัติ จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท เมื่ อวัน ที่ 28 มีน าคม 2557 โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของบริษัทฯ ตลอดจนการส่งเสริม
การกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ อยู่เสมอ
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กฎบัตรฯ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมนี้ ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็ นต้นไป

1

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริห ารประกอบด้วยสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้แต่ งตัง้
โดยสมาชิกไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการบริษทั

2.

สําหรับ สมาชิก ในคณะกรรมการบริห ารที่ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริษั ท อยู่ ด้ ว ย ให้ เรีย กชื่อ ตํ า แหน่ ง ว่ า
“กรรมการบริหาร” สําหรับ สมาชิกที่ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่ ง กรรมการบริษัท ให้เรียกว่า “สมาชิกคณะกรรมการ
บริหาร”

3.

ให้มีสมาชิก 1 ท่านทําหน้ าที่เป็ นประธานคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณา
แต่งตัง้ จากสมาชิกซึง่ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั

4.

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการแต่งตัง้ ผู้ช่วยประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบตั งิ านทีป่ ระธานคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย

5.

สมาชิก ในคณะกรรมการบริห ารมีวาระการดํ ารงตํ าแหน่ งคราวละ 3 ปี สมาชิกที่พ้ นจากตํ าแหน่ งอาจได้ร ับ
การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้

6.

สมาชิกในคณะกรรมการบริหาร พ้นจากตําแหน่งเมื่อ

6.3. ตาย
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6.1. ครบกําหนดตามวาระ
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1.

6.4. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
เมื่อสมาชิกในคณะกรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่ งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้ บุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเป็ นสมาชิกแทนตําแหน่งทีว่ ่างลง

8.

ให้มเี ลขานุการของคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
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2

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีกาํ หนดการประชุมเป็ นประจําตามความเหมาะสม

2.

ในการประชุม ให้กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ของบริษทั ฯ และ/หรือ กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ของบริษทั ย่อย
หลัก รายงานต่อคณะกรรมการบริหารถึงเรื่องราวธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน (joint venture
company) และ/หรือ บริษทั อื่นทีบ่ ริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย ได้เข้าไปลงทุนถือหุน้ ในสัดส่วนทีม่ นี ยั สําคัญ

3.

องค์ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห าร ประกอบด้ ว ยจํ า นวนผู้ เ ข้า ประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของสมาชิ ก ใน
คณะกรรมการบริหารทัง้ หมด

4.

ในกรณี ท่ีป ระธานคณะกรรมการบริห ารไม่ อ ยู่ ในที่ป ระชุ ม หรือ ไม่ ส ามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้ ให้ ส มาชิก ใน
คณะกรรมการบริหารทีม่ าประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งทีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการบริษทั เป็ นประธานในทีป่ ระชุม

5.

การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่
อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
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3

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
กําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้ าหมายการดําเนินงานทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั
เงิน ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการ
แข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ

2.

กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารจัดการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั เห็นชอบ

3.

กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ค่ า นิ ย ม กลยุ ท ธ์ และเป้ าหมายการดํ า เนิ น งานทัง้ ที่เป็ น ตัว เงิน และไม่ ใช่ ตัว เงิน ตลอดจนแผนธุ ร กิจ และ
งบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ไิ ว้เป็ นประจําทุกไตรมาส เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.

พิจารณาอนุ มตั กิ ารดําเนินการโครงการต่าง ๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ถึงความคืบหน้าของโครงการ

5.

รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

6.

ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหารประจําปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั

7.

แต่งตัง้ คณะทํางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตัง้ ที่ปรึกษา
อิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คําปรึกษาและให้คําแนะนํ า ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริหาร
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8.

ดําเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบตั ิการใด ๆ ตามที่กําหนดโดยกฎหมายหรือ
ข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ

4

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

หน้ าทีและความรั
แ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ดําเนินงานอันเป็ นกิจวัตรประจําวันของบริษทั ฯ กํากับดูแลและบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ให้
เป็ นไปตามนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้ าหมายการดําเนินงานทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่
ตัว เงิน ตลอดจนแผนธุ ร กิจ และงบประมาณของบริษั ท ฯ ที่ กํ า หนดโดยคณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร

2.

มีอํานาจจ้าง แต่ งตัง้ โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้าง พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยกเว้น (1) การแต่ งตัง้
โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผูบ้ ริหารระดับสูงที่ดํารงตําแหน่ งรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และผู้อํานวยการใหญ่
จะต้องได้รบั การอนุ มตั ิโดยคณะกรรมการบริษ ัท และ (2) การแต่ งตัง้ โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้ าสํานัก
ตรวจสอบภายใน จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

3.

กําหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรับขึน้ เงินเดือน โบนัส บําเหน็จรางวัล และสวัสดิการของพนักงานทุกระดับ
ของบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงที่ดํารงตําแหน่ งรองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ และผูอ้ ํานวยการใหญ่
โดยให้เป็ นไปตามระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการซึง่ ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

4.

มีอาํ นาจอนุมตั กิ ารเข้าทําสัญญา หรือการเลิกสัญญาใด ๆ (ซึง่ ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจําปี ทไ่ี ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว)
ระหว่างบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย กับบุคคลภายนอก ซึง่ มูลค่ารวมของแต่ละสัญญาไม่เกินวงเงินทีก่ าํ หนดไว้

5.

พิจารณาอนุมตั กิ ารกูย้ มื เงินระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย

6.

กําหนดและนําเสนอกลยุทธ์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเพื่อบริหารจัดการความเสีย่ งและโอกาสทีอ่ าจ
เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อคณะกรรมการพัฒนาด้านความยังยื
่ น เพื่อการพิจารณาอนุ มตั ิ
ของคณะกรรมการบริษทั ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงกลยุทธ์ดงั กล่าวอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนติดตามดูแลการ
ปฏิบตั ิตามเพื่อให้กระบวนการทํางาน หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบุ คลากรของบริษัท ฯ สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ดงั กล่าว
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1.

7.

ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษทั ฯ เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตาม
นโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร

8.

ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบตั ิการใด ๆ
ตามทีก่ าํ หนดโดยกฎหมายหรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ

9.

มอบหมายให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตน โดยการมอบอํานาจดังกล่าว
จะต้องไม่เป็ นการมอบอํานาจทีท่ าํ ให้ผรู้ บั มอบอํานาจสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
มีสว่ นได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีข่ ดั แย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

5

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
10.

ในกรณีท่กี รรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
เป็ นผู้รกั ษาการและปฏิบตั ิหน้ าที่ต่าง ๆ แทนทุกประการ และให้รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ รายงานหรือ
เสนอเรื่องต่าง ๆ ทีต่ นได้พจิ ารณาอนุมตั ไิ ปแล้วต่อกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ในทันทีทส่ี ามารถกระทําได้
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ทัง้ นี้ การใช้อํานาจของกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ จะต้อ งไม่มีลกั ษณะที่ทําให้กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง อาจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ทีข่ ดั แย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

6

