กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ (ก) หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ดาเนินกิจการของบริษัท และ (ข) หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจัดการ โดยในส่วน
ของหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
(ก) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อตัวบริษัท
(1) ปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ใ ห้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ และข้อ บั ง คั บ ของ KERM ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของ KERM และมติ ท่ี ป ระชุม ของผู้ถื อ หุ้น ของ KERM ด้ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริต
ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ของ KERM
(2) กาหนดนโยบายการดาเนินงานของ KERM และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบายและกฎระเบียบ ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
(3) รายงานผลประกอบการของ KERM ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
(4) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ของ KERM มีการปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเป็ นธรรม และมี
ความเท่าเทียมกัน
(5) พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีท่ีเห็นว่ามีเรื่องที่สาคัญที่คณะกรรมการควรพิจารณา และยัง
มิได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการของ KERM
(6) พิจารณาคัดเลือก แต่งตัง้ กรรมการของ KERM แทนกรรมการเดิมที่พน้ จากตาแหน่ง รวมทัง้ คัดเลือก
เสนอแต่งตัง้ กรรมการเพิ่มเติมต่อผูถ้ ือหุน้ ของ KERM
(7) พิจารณาและอนุมตั ิเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่สาคัญของ KERM เช่น การจ่ายเงินปั นผล
ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ของ KERM การจัด ประชุมผู้ถื อหุ้น ของ KERM ตามที่ ก ฎหมายกาหนด แผนการ
ตรวจสอบประจาปี ของ KERM การคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ของ KERM เป็ นต้น
(8) ให้ค วามรู เ้ กี่ ย วกับ การประกอบธุ ร กิ จ ของ KERM รวมถึ ง กฎหมาย ประกาศ หลัก เกณฑ์ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบ
(9) กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการของ KERM อย่างน้อยปี ละ 4 (สี่) ครัง้ ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในจานวนเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้าง
มากของกรรมการที่มาประชุม ทัง้ นี ้ กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียในเรื่องนัน้ ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง
(10) จัดให้มีตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการเพื่อนาเสนอวาระในการประชุมตามที่แต่ละฝ่ ายงาน
นาเสนอ จัดทาและจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการของ KERM และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมดังกล่าว
(11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ ัดการ โดยในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ ัดการดารงตาแหน่ง
กรรมการ กรรมการที่ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การท่านนัน้ จะไม่เข้าร่วมพิจารณา และไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ

(ข)

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อกองทรัสต์
(1) พิจารณาอนุมตั ินโยบายที่สาคัญในการจัดการกองทรัสต์ ได้แก่ นโยบายในการจัดการกองทรัสต์
การจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การจัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบตั ิ
(2) พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนหรือได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในครัง้ แรก
และการลงทุ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ การจั ด หาผลประโยชน์จ ากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งกากับดูแลเพื่อให้เป็ นไปตาม นโยบายของ KERM สัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติเกี่ ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ รวมถึงการขอ
อนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) พิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์เพื่อให้เป็ นไป
ตาม นโยบายของ KERM สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูล หนังสือชีช้ วน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) พิจารณาอนุมตั ินโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์
เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบตั ิ
(5) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรัสต์กับผูจ้ ัดการกองทรัสต์และบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทางดาเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ท่ี
ดีท่ีสดุ ของกองทรัสต์หรือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวมเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขนึ ้
(6) พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และกองทรัสต์กบั บุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมทัง้ รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี และบุคคลที่ เกี่ยว
โยงกับทรัสตี ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียในเรื่องนัน้ ๆ
จะไม่มีสิทธิออกเสียง
(7) พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียในเรื่องนัน้ ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง
(8) พิจารณาคัดเลือกกรรมการผูจ้ ดั การของ KERM เพื่อบริหารจัดการกองทรัสต์
(9) พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
(10) พิจารณาอนุมตั ิระบบงานที่จะมอบหมายให้ผใู้ ห้บริการภายนอก (Outsource) เป็ นผูร้ บั ดาเนินการ
ตามกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้บริการภายนอก (Outsource) ดังกล่าว
(11) พิจารณาอนุมตั ิการว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์
(12) ติดตาม ดูแลจัดการให้มีการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูร้ บั มอบหมาย
ให้เป็ นไปตามนโยบายของ KERM สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ การรายงานเรื่องที่สาคัญต่อ
คณะกรรมการในทุก ๆ ไตรมาส หรือเมื่อมีเหตุอนั ควรต้องรายงาน และประเมินผลงานของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
(13) พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี

(14)
(15)
(16)
(17)

พิจารณาอนุมตั ิรายจ่ายพิเศษ และ/หรือ งบประมาณการลงทุนที่อยู่นอกงบประมาณประจาปี
กากับดูแลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ตามแผนการและหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
พิจารณาอนุมตั ิผลการดาเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
พิจารณาอนุมัติการจัดประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หรือเมื่อเห็นสมควรให้มีการ
ประชุมเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์ หรือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่งึ ถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เข้าชื่อกั นทาหนังสือขอให้
เรียกประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัน้
(18) พิจารณาอนุมัติแนวทางในการดาเนินการแก้ไขข้อพิพาทและข้อร้องเรียนที่สาคัญเกี่ ยวกับการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ตามที่เห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสม เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและ
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทรัสต์จากบุคคลภายนอกหรือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ดาเนินการ
อื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชีช้ วน
(19) คณะกรรมการ KERM อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี ้ การมอบอานาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบ
อานาจ หรือการมอบอานาจช่วงที่ทาให้กรรมการหรือผูร้ บั มอบอานาจจากกรรมการสามารถอนุมตั ิ
รายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์
(20) พิจารณาอนุมตั ิวิธีการดาเนินการทางกฎหมายสาหรับข้อพิพาทที่เกิดขึน้

