
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 

บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (ก) หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท  และ (ข) หนา้ที่และความรบัผิดชอบต่อกองทรสัตภ์ายใตก้ารบริหารจดัการ โดยในส่วน
ของหนา้ที่และความรบัผิดชอบต่อกองทรสัต ์ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
(ก) หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อตัวบริษัท 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ  KERM ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของ KERM และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของ  KERM ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน ์และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ของ KERM 

(2) ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของ KERM และก ากบัควบคมุดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบยีบ ภายใตก้ารก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

(3) รายงานผลประกอบการของ KERM ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
(4) ควบคุม ดูแล ใหฝ่้ายงานต่าง ๆ ของ KERM มีการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม และมี

ความเท่าเทียมกนั 
(5) พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องที่ส  าคญัที่คณะกรรมการควรพิจารณา และยงั

มิไดม้ีการบรรจไุวใ้นวาระการประชมุคณะกรรมการของ KERM 
(6) พิจารณาคดัเลือก แต่งตัง้กรรมการของ KERM แทนกรรมการเดิมที่พน้จากต าแหน่ง รวมทัง้คดัเลือก 

เสนอแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติมต่อผูถื้อหุน้ของ KERM 
(7) พิจารณาและอนุมตัิเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานที่ส  าคญัของ  KERM เช่น การจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ KERM การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ  KERM ตามที่กฎหมายก าหนด แผนการ
ตรวจสอบประจ าปีของ KERM การคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
ของ KERM เป็นตน้ 

(8) ให้ความรูเ้ก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ  KERM รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบ 

(9) ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการของ  KERM อย่างน้อยปีละ 4 (ส่ี) ครัง้ ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชมุในจ านวนเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ โดยมติของที่ประชมุคณะกรรมการใหถื้อตามเสียงขา้ง
มากของกรรมการท่ีมาประชมุ  ทัง้นี ้กรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในเรื่องนัน้ ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

(10) จัดให้มีต  าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการเพื่อน าเสนอวาระในการประชุมตามที่แต่ละฝ่ายงาน
น าเสนอ จดัท าและจดัเก็บรายงานการประชมุคณะกรรมการของ KERM และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบั
การประชมุดงักล่าว 

(11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการ โดยในกรณีที่กรรมการผูจ้ัดการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการท่านนัน้จะไม่เขา้ร่วมพิจารณา และไม่มีส่วน
รว่มในการตดัสินใจ   



(ข) หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อกองทรัสต ์ 
(1) พิจารณาอนุมตัินโยบายที่ส  าคญัในการจดัการกองทรสัต ์ไดแ้ก่ นโยบายในการจดัการกองทรสัต ์

การจัดโครงสรา้งเงินทุนของกองทรัสต ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์การจัดหาประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อใหฝ่้ายงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปปฏิบตัิ 

(2) พิจารณาอนุมตัิการลงทุนหรือไดม้าซึ่งอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยใ์นครัง้แรก
และการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรพัยด์ังกล่าว รวมทั้งก ากับดูแลเพื่อใหเ้ป็นไปตาม นโยบายของ  KERM สัญญาก่อตัง้ 
ทรัสต ์สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต ์แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้วน ระเบียบ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติเก่ียวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต ์รวมถึงการขอ
อนญุาตต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(3) พิจารณาอนุมตัิเก่ียวกับการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัและอุปกรณข์องกองทรสัตเ์พื่อใหเ้ป็นไป
ตาม นโยบายของ KERM สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์แบบแสดงรายการ
ขอ้มลู หนงัสือชีช้วน ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(4) พิจารณาอนุมตัินโยบายการบริหารและจดัการความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับการดูแลจดัการกองทรสัต ์
เพื่อใหฝ่้ายงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปปฏิบตัิ 

(5) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรสัตก์ับผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละบุคคลที่
เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทางด าเนินการเพื่อรกัษาประโยชนท์ี่
ดีที่สดุของกองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวมเมื่อเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์ึน้  

(6) พิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และกองทรสัตก์บับคุคล
ที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมทัง้รายการระหว่างกองทรสัตก์ับทรสัตี และบุคคลที่ เก่ียว
โยงกับทรสัตี ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง โดยกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในเรื่องนัน้ ๆ 
จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

(7) พิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 
โดยกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในเรื่องนัน้ ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

(8) พิจารณาคดัเลือกกรรมการผูจ้ดัการของ KERM เพื่อบรหิารจดัการกองทรสัต ์ 
(9) พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย  ์
(10) พิจารณาอนมุตัิระบบงานท่ีจะมอบหมายใหผู้ใ้หบ้ริการภายนอก (Outsource) เป็นผูร้บัด าเนินการ 

ตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมถึงพิจารณาคดัเลือกผูใ้หบ้รกิารภายนอก (Outsource) ดงักล่าว 
(11) พิจารณาอนมุตัิการว่าจา้งที่ปรกึษาที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต  ์
(12) ติดตาม ดูแลจดัการใหม้ีการก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูร้บัมอบหมาย 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ KERM สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์แบบแสดง
รายการขอ้มลู หนงัสือชีช้วน ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การรายงานเรื่องที่ส  าคญัต่อ
คณะกรรมการในทกุ ๆ  ไตรมาส หรือเมื่อมีเหตอุนัควรตอ้งรายงาน และประเมินผลงานของกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

(13) พิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปี  



(14) พิจารณาอนมุตัิรายจ่ายพิเศษ และ/หรือ งบประมาณการลงทนุท่ีอยู่นอกงบประมาณประจ าปี 
(15) ก ากบัดแูลใหม้ีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถา้มี) ตามแผนการและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  
(16) พิจารณาอนมุตัิผลการด าเนินงานและการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
(17) พิจารณาอนุมัติการจัดประชุมสามัญประจ าปีของผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือเมื่อเห็นสมควรใหม้ีการ

ประชมุเพื่อประโยชนใ์นการจดัการกองทรสัต ์หรือผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งถือหน่วยทรสัตร์วมกนัไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 10 (สิบ) ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ชื่อกันท าหนังสือขอให้
เรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยระบเุหตผุลในการขอเรียกประชมุไวอ้ย่างชดัเจนในหนงัสือนัน้ 

(18) พิจารณาอนุมัติแนวทางในการด าเนินการแกไ้ขข้อพิพาทและข้อรอ้งเรียนที่ส  าคัญเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของกองทรสัตต์ามที่เห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อใหด้  าเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนและ
ขอ้พิพาทเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรสัตจ์ากบคุคลภายนอกหรือผูถื้อหน่วยทรสัต ์ด าเนินการ
อื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บังคับ มติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์สัญญาก่อตัง้ทรสัต ์
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลู และหนงัสือชีช้วน 

(19) คณะกรรมการ KERM อาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได ้ทั้งนี ้การมอบอ านาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบ
อ านาจ หรือการมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหก้รรมการหรือผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนมุตัิ
รายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใด
ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องกองทรสัต ์

(20) พิจารณาอนมุตัิวิธีการด าเนินการทางกฎหมายส าหรบัขอ้พิพาทท่ีเกิดขึน้ 

 


