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กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) 

 

1. วัตถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการ รวมทั้ง

สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กบัผู้ถือหุ้น ซ่ึงโดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้

ปฏบิัติ ดังนั้น หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัทจึงแบ่งเป็น 2 ด้าน 

1. การก าหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท จะด าเนินงาน

ไปในทศิทางที่เป็นประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้น 

2. การติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการด าเนินงาน

ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทยังมีอ านาจและความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอยีดที่ส าคัญแสดงไว้ในหัวข้อที่ 5 เร่ือง อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

2. องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั 

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีจ านวนที่

เหมาะสมกับขนาดของกจิการของบริษัทและการปฏิบัติงานที่มีประสทิธภิาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่า

ห้าคนและมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ

ความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน

กรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่าสามคน 

ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการบริษัทกไ็ด้ 

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการ และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพ

ของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอยีดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสนิใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทโดยต าแหน่ง. 

3. คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการ

ด าเนินธุรกจิและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทศิความรู้  ความสามารถและปฏบิัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้

บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 
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3. กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ การเป็นกรรมการบริษัท

ดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก าหนดไว้ 

กรรมการอสิระต้องไม่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอสิระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุม เป็น

ผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะท าให้มีข้อจ ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและ

ต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดไว้คือ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น

ของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอสิระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่

ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ

เดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ  ผู้บริหารหรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี

ความสัมพันธท์างธุรกจิกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

ได้รับการแต่งตั้ง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบ

กิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืมเงิน ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้ สิน 

รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่าย

หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธหิรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่า

กว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่

การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้รับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกจิกบับุคคลเดียวกนั 
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5. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย นิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา

กฎหมายหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วน้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของคณะกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่

ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลังการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ(1 – 9) แล้ว กรรมการ

อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล าดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และเมื่อครบก าหนดตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้

เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของ

จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวน

ใกล้เคียงที่สดุหนึ่งในสาม 

กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี

หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว การบริษัทอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. มีอายุครบ 72 ปี โดยกรณีนี้ ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัทนับแต่วันสิ้นสดุรอบปีบัญชี 

4. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน

จ ากัด ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
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มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่

ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

หุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสียง) 

6. ศาลมีค าสั่งให้ออก 

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการ คราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่

แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ว่างลงทดแทนกไ็ด้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า

วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน 

 

5. อ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ

กรรมการบริษัทยังเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงรวมถึงการ

ด าเนินการดังต่อไปนี้  

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเร่ืองที่ต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินงาน เช่น เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้

ถือหุ้นก่อนการด าเนินงาน เช่น เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท ารายการที่

เกี่ยวโยงกันและการซื้ อขายสินทรัพย์ที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

ตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ ก าหนด เป็นต้น 

2. ก ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดท านโยบายก ากับดูแลกิจการ คู่มือ

จรรยาบรรณทางธุรกจิส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยให้ทราบ ก าหนดให้

ปฏบิัติตามและติดตามให้มีการปฏบิัติ 

3. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณ

ประจ าปีของบริษัท 

4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ

ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการ

บริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ
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ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระของบริษัทต่อไป 

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ระเบียบของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้ บริหารของบริษัท หรือ

บุคคลภายนอกพร้อมทั้งก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

8. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏบิัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาก าหนดและแก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทได้ 

10. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบ

อ านาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนั้น ๆ ได้ 

11. พิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

12. พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น 

13. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะท า

เช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราว

ต่อไป 

6. การประชุม 

1. ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนคร้ังต่อปี โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจ

มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 

2. ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบก าหนดวาระการ

ประชุม 

3. เลขานุการบริษัทท าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสา ร

ประกอบการประชุมไปให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลา

ศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม 

4. ประธานกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง

เพียงพอ ส าหรับกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเดน็ที่ส าคัญโดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 

5. ในการประชุมกรรมการบริษัท ผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยนัยส าคัญในเร่ืองที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุม

ระหว่างที่มีการพิจารณาในประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 

6. การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการบริษัทคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกค าคัดค้านไว้ใน

รายงานการประชุม 
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7. ประชุมก าหนดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเองอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง เพื่ออภิปราย

ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 

8. ในการพิจารณาเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด กรรมการบริษัทมีสิทธิขอดู หรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่าย

บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอยีดเพิ่มเติม 

9. เลขานุการบริษัทท าหน้าที่ในการจดบันทกึและจัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วันจัดเกบ็รายงานการ

ประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกบัผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มี

รองประธานกรรมการบริษัทอยู่ ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุม

เลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการ

บริษัทคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ ขาด 

 

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

           ประธานกรรมการบริษัท 

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 


