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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 

 

1. วตัถุประสงค ์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างย่ังยืน 

รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเร่ืององค์ประกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการ

ประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกบัหลักการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

2. องคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะ

ประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทจ านวนหนึ่ งและอาจประกอบด้วยผู้ บริหารของบริษัท และ/หรือ 

บุคคลภายนอกอกีจ านวนหนึ่งกไ็ด้ 

2. ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน 

3. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งกรรมการบริหารที่ เป็นกรรมการบ ริษัทคนหนึ่ งเป็นประธาน

กรรมการบริหาร 

4. กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความ

คิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวสามปี โดยครบรอบออกตามวาระ

การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทและเมื่ อครบก าหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ งจาก

คณะกรรมการบริษัทอกีกไ็ด้ 

2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของ

บริษัทเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

3. กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มี

วาระการด ารงต าแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเหน็สมควร 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นต าแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี

มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
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กรณีที่กรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท 

4. อ านาจหน้าที่ 

1. ก าหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงาน

ต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

2. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน

และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อ

ต่อสภาพธุรกจิ พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน า การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสงู 

3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการ

เปิดบัญชี กู้ ยืม จ าน า ค า้ประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซ้ือขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการ

ท าธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อ านาจวงเงินที่ได้ก าหนดไว้ 

4. ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสทิธภิาพ โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองการคัดเลือก การ

ฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดย

อาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทที่

จะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

5. ก ากับดูแลและอนุมัติเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใด

บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ 

และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนั้น ๆ ได้ 

6. พิจารณากล่ันกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณา

กลั่นกรอง เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

7. ปฏบิัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั้งนี้  การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็น

การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร 

สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริษัท

ย่อยของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดยกเว้น เป็นการอนุมัติรายงานที่มีเง่ือนไขปกติธุรกิจที่มีการ

ก าหนดขอบเขตชัดเจน 

 

5. ควำมรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบตจ่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้  และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อ

บุคคลภายนอก 
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6. การประชุม 

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกไตรมาส อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งคร้ัง หรือตาม

ความเหมาะสม 

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อย

กว่าเจด็วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสทิธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด

ประชุมโดยวิธย่ืีนและก าหนดวันประชุมให้เรว็กว่านั้นกไ็ด้ 

3. กรรมการบริษัทซ่ึงมีส่วนได้เสยีในเร่ืองใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนในเรื่อง

นั้น 

4. คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 

กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายหรือส่วนงานต่าง ๆ 

และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุม

แยกต่างหากร่วมกบับุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเหน็ว่ามีประเดน็หรือข้อพิจารณาที่ควรหารือเป็นการเฉพาะ 

7. องค์ประชุม 

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการบริหารจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่

ประชุม 

2. การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน

เสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มข้ึนอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสียงชี้ ขาด 

8. การรายงาน 

ประธานกรรมการบริหารจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งวันที่ ◼เป็นต้นไป 

 

           ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 


