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นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

นิยามของกรรมการอิสระ 

บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนด

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  กรรมการอิสระมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม                
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ด้วย 

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือที่ปรึกษาของสว่น
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุหรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น หรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                    
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์
อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ที่
มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง
หนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยูเ่ว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้น            
รายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจและหน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่

ก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล    โดยเน้นการเพิ่มพนูมลูค่าทางเศรษฐกิจให้กิจการและรักษาไว้ซึง่ประโยชน์

สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ซึ่งต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท  ตลอดจนให้เป็นไป

ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

(2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 
1 ครัง้ 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงาน ดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter) 
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(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้               
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สัง่การให้ฝ่ายจดัการ 

หวัหน้าหน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทที่เก่ียวข้อง มาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือสง่เอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวข้อง  

จ าเป็น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของข้อบงัคบัฉบบันี ้คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอ

ปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทจะ

เป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(1) ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคดัเลอืกกรรมการบริษัท รวมทัง้การสรรหาคดัเลอืกบคุคลที่มี
ความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามแตก่รณี  

(2) พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ย และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทก่อนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

(3) ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคดัเลือกผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้การสรรหาคดัเลือกบุคคลที่
มีความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหนง่และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(4) พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของประธานกรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(5) พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

(6) ให้ค าแนะน าในการจดัท าและทบทวนแผนการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู  

(7) พิจารณาแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจ านวน 1 คน เพื่อท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน  

(8) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

(1) ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทให้สอดคล้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  

(2) ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 
รวมทัง้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                      
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องก าหนด  
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(3) ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(4) น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เมื่อได้มีการก าหนด 
เปลีย่นแปลง ปรับปรุง และทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(5) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

(1) บริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
และตามขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ หนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท 

(2) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  

(3) พิจารณากลัน่กรองโครงการลงทนุตา่ง ๆ ของบริษัทเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

(4) พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้ที่ดินและ/หรือทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยและให้มีอ านาจในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อส านกังานที่ดินที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การอนมุตัิเงินลงทนุชัว่คราวเพื่อการพฒันาโครงการที่
สบืเนื่องจากการซือ้ที่ดินและ/หรือทรัพย์สนิใด ๆ ตามขอบเขตอ านาจและวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด  

ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการของบริษัทยอ่ยจะต้องเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในบริษัทยอ่ยตัง้แตร้่อยละ 90 และ
รายการดงักล่าวต้องไม่ใช่รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
รายการดงักลา่ว 

(5) พิจารณาและอนุมตัิการขายที่ดินและ/หรือทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในราคาไม่ต ่ากว่าราคา
ตลาด ณ วนัที่คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมตัิการขาย ตามขอบเขตอ านาจและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
รวมทัง้ให้มีอ านาจในการจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตอ่ส านกังานท่ีดินที่เก่ียวข้อง  

(6) พิจารณาและอนมุตัิการท าธุรกรรมที่อยูน่อกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาท 

(7) พิจารณาและอนุมตัิการกู้ เงินหรือขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  รวมตลอดถึงการช าระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อ
ธุรกรรมปกติของบริษัทตามขอบเขตอ านาจและวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

(8) พิจารณาอนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง  ๆ ของธนาคารที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การ
ก าหนดผู้มีอ านาจสัง่จ่ายส าหรับบญัชีธนาคารของบริษัท 

(9) พิจารณาและอนมุตัิการท ารายการทางด้านนิติกรรมและเอกสารในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเก่ียวกบัการขอ
อนุญาตแก้ไขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินโครงการ การขอออกโฉนดที่ดิน การขอแบ่ งแยกและการรวม
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการขอรังวดัท่ีดิน เช่น รังวดัสอบเขต รังวดัแบ่งแยกในนามเดิม รังวดัแบ่งแยกกรรมสทิธ์ิรวม รังวดัรวม
โฉนด รังวดัแบง่จดัสรร รังวดัแบง่หกัสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 

(10) จดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายธุรกิจ รวมทัง้กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท  

(11) พิจารณาและอนมุตัิแผนการตลาด แผนการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  
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(12) ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในด้านการจดัการบริหารทรัพย์สินและการบริหารการเงิน เพื่อให้
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

(13) ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนิน

ธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ โดย

คณะกรรมการบริหารจะต้องน าเสนอเร่ืองดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ

รายการดังกล่าวตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุนที่

เก่ียวข้อง 

 

 
 

 


