
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 

1 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
1. วตัถุประสงค์ 

เพื�อสนบัสนุนการปฏิบติังาน สร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเพื�อให้บริษทัเติบโตอย่างย ั�งยืน รวมทั)ง
ก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื� ององค์ประกอบ วาระการดํารงตาํแหน่ง หน้าที�ความรับผิดชอบ และการประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นชอบให้จดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการบริหารขึ)น เพื�อใชเ้ป็นแนวทาง    
ในการปฏิบติัหนา้ที�ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  

 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร 
 

1) ได้รับการแต่งตั) งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ� งจะ
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวนหนึ�งและอาจประกอบดว้ยผูบ้ริหารของบริษทั และ/หรือบุคคลภายนอก
อีกจาํนวนหนึ�งกไ็ด ้  

 

2) ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน  
 

3) ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั)งกรรมการบริหารที�เป็นกรรมการบริษทัคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการบริหาร   
 

4) กรรมการบริหารจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที�เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็น
อย่างเพียงพอในการปฏิบติังาน มีความรู้ความเขา้ใจถึงคุณสมบติั หนา้ที� และความรับผิดชอบของตน รวมถึง
ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย  

 

3.  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 1) กรรมการบริหารที�เป็นกรรมการบริษทั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทัและเมื�อครบกาํหนดตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั)งจากคณะกรรมการบริษทั
อีกกไ็ด ้

 

 2) กรรมการบริหารที�เป็นผูบ้ริหารของบริษทั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่าที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 
เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีมติเป็นอยา่งอื�น 

 3) กรรมการบริหารที�เป็นบุคคลภายนอก ซึ�งมิไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั มีวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งตามที�คณะกรรมการบริษทัจะเห็นสมควรกาํหนดไวแ้ละอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามที�คณะกรรมการ
บริษทัเห็นสมควร 

   

 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
1) ตาย 

 

2) ลาออก 
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3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั หรือมี
ลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที�มีมหาชนเป็น   
ผูถื้อหุน้ตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ.
2551 

 

  4)    ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง  
 

กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื�นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั 
  

  ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตั) งบุคคลที� มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารแทน เว ้นแต่วาระของ
กรรมการบริหารผูน้ั)นจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน คณะกรรมการบริษทัจะไม่แต่งตั)งกรรมการบริหารที�ว่างลงทดแทนก็ได ้
กรรมการบริหารที�ไดรั้บการแต่งตั)งทดแทนจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ� งตน
แทน 
 

4. อาํนาจหน้าที/ 

 1) กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดาํเนินงาน งบประมาณประจาํปี และอาํนาจการบริหารงานต่างๆ
ของบริษทั เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

 

 2) ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดาํเนินงาน และ
งบประมาณประจาํปีที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื)อต่อสภาพ
ธุรกิจ พร้อมใหค้าํปรึกษา แนะนาํ การบริหารจดัการแก่ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 

3) พิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพื�อการลงทุน การจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินเพื�อการเปิดบญัชี 
กูย้ืม จาํนาํ จาํนอง คํ)าประกนั และการอื�นใด รวมถึงการซื)อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิD ที�ดินเพื�อการทาํธุรกรรม
ตามปกติของบริษทัภายใตอ้าํนาจวงเงินที�ไดก้าํหนดไว ้

 

4) กาํหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั)งเรื� องการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัที�เป็นคณะผูบ้ริหาร หรือผูบ้ริหารระดบัสูง โดยอาจ
มอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หรือ กรรมการผูอ้าํนวยการ หรือกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัเป็นผูมี้
อาํนาจแทนบริษทัที�จะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 

 

5) กาํกบัดูแลและอนุมติัเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัและอาจแต่งตั)งหรือมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคล
หนึ� ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ� งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที� เห็นสมควรได้ และ
คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี�ยนแปลง หรือ แกไ้ขอาํนาจนั)นๆ ได ้ 

 

6) พิจารณากลั�นกรองงานทุกประเภทที�เสนอคณะกรรมการบริษทั ยกเวน้ งานที�อยู่ภายใตห้นา้ที�ความรับผิดชอบ 
และ/หรือ เป็นอาํนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื�นของบริษทัที�จะเป็นผูพิ้จารณากลั�นกรองเพื�อนําเสนอ
คณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

 

7) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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 ทั)งนี)  การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั)น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติั
รายการที�ตน หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทั หรือ
บริษทัย่อยของบริษทั (ตามที�นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ ซึ� งการอนุมติั
รายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื�อ
พิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว ตามที�ขอ้บงัคบัของบริษทัและบริษทัย่อยของบริษทั หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 
ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�มีเงื�อนไขปกติธุรกิจที�มีการกาํหนดขอบเขตที�ชดัเจน 

/ 

 5. ความรับผดิชอบ 
 

 คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง ตามขอบเขตอาํนาจหน้าที�ที�ได้รับ
มอบหมายไว้ในกฎบัตรนี)  และคณะกรรมการบริษัทย ังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก 
 

6. การประชุม 

1)  ใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั) ง หรือตามความเหมาะสม 
2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ในฐานะที�เป็นผูซึ้� งไดรั้บมอบหมาย ส่งหนังสือนดัประชุมไปยงักรรมการบริหารไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื�นและ
กาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั)นกไ็ด ้

 3) กรรมการบริหารซึ�งมีส่วนไดเ้สียในเรื�องใด ตอ้งไม่อยูใ่นที�ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั)น 
 4) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื�น เช่น กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ กรรมการผูอ้าํนวยการ กรรมการผูจ้ ัดการ         

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้ส่วนงาน และ/หรือบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมได้
ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาใหมี้การประชุมแยกต่างหากร่วมกบับุคคลอื�นเช่นวา่นั)น หากเห็นวา่มีประเด็น
หรือขอ้พิจารณาที�ควรหารือกนัเป็นการเฉพาะ 
 

7. องค์ประชุม 

1)   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจํานวน
กรรมการบริหารจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที�ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ให้กรรมการบริหารซึ� งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ� งเป็นประธานในที�
ประชุม 

2) การวินิจฉัยชี) ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการบริหารคนหนึ� งมีเสียงหนึ� งในการลงคะแนน          
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ)นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี)ขาด 
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8. การรายงาน 
 

  ประธานกรรมการบริหารจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานสรุปผลการปฏิบติังานเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

 
 กฎบตัรนี) มีผลบงัคบัใชต้ั)งแต่วนัที� 29 พฤศจิกายน 2556 
 

 
 
 
 
      (ดร. พิสิฐ ลี)อาธรรม) 
                 ประธานกรรมการบริษทั 
                บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 


