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นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

นิยามของกรรมการอิสระ 

บริษัท มัน่คงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนด

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  กรรมการอิสระมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ด้วย 

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุหรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                    
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทํา
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์
อื่นทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่
มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์
ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง
หนึง่ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้น            
รายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจและหน้าที่กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายท่ี

กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    โดยเน้นการเพิ่มพนูมลูค่าทางเศรษฐกิจให้กิจการและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์

สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ซึ่งต้องปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท  ตลอดจนให้เป็นไป

ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
(2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ 

(5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงาน ดงักล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter) 
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้               
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียก สัง่การให้ฝ่ายจดัการ 

หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวข้อง มาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวข้อง 

จําเป็น นอกจากนัน้ ในการปฏิบติัหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของข้อบงัคบัฉบบันี ้คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอ

ปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทจะ

เป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(1) กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคดัเลือกกรรมการบริษัท รวมทัง้การสรรหาคดัเลือกบคุคลที่มี
ความเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามแตก่รณี  

(2) พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทก่อนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 

(3) กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคดัเลือกผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้การสรรหาคดัเลือกบคุคลที่
มีความเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(4) พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีของประธานกรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(5) พิจารณาคณุสมบติัของกรรมการอิสระให้เหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(6) ให้คําแนะนําในการจดัทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู  
(7) พิจารณาแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจํานวน 1 คน เพื่อทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน  
(8) ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

(1) กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทให้สอดคล้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  

(2) ทบทวนนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
รวมทัง้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                      
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกําหนด  

(3) ให้คําปรึกษาและแนะนําเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปใช้ในการปฏิบติังานของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 
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(4) นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานโยบายการกํากบัดูแลกิจการของบริษัท เม่ือได้มีการกําหนด 
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง และทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 

(5) ปฏิบติัหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(1) กําหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียง เพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัท 
(2) ประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ ทัง้ที่มาจากภายนอกและ

ภายในบริษัท  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกําหนดมาตรการป้องกนัและบริหารจดัการความ
เส่ียง เช่น ความเส่ียงด้านธุรกิจ  ความเส่ียงด้านการเงิน  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  คือ 
กระบวนการในการดําเนินธุรกิจ เช่น วิธีการก่อสร้าง  ปัญหาผู้ รับเหมา  ความผนัผวนด้านราคาวสัด ุ เป็นต้น 

(3) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัท และโอกาสท่ีความเส่ียงนัน้จะเกิดขึน้ โดยวิเคราะห์ แต่ละความ
เส่ียงมีโอกาสเกิดขึน้มากน้อยแคไ่หน และเม่ือเกิดขึน้แล้วสง่ผลกระทบรุนแรงเพียงใด 

(4) กําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง เพื่อป้องกันและหรือลดความ
เส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ และกําหนดขอบเขตของความเส่ียงของแตล่ะประเภทให้อยู่ในระดบัที่สามารถยอมรับได้ 

(5) ติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียงและรายงานผลการประเมินความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

(1) บริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
และตามขอบเขตของกฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ หนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท 

(2) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจําปีเพื่อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั  
(3) พิจารณากลัน่กรองโครงการลงทนุตา่ง ๆ ของบริษัทเพื่อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  
(4) พิจารณาและอนุมติัการจดัซือ้ที่ดินและ/หรือทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยและให้มีอํานาจในการ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อสํานกังานท่ีดินที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การอนุมติัเงินลงทุนชัว่คราวเพื่อการพฒันาโครงการท่ี
สืบเน่ืองจากการซือ้ที่ดินและ/หรือทรัพย์สินใด ๆ ตามขอบเขตอํานาจและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด  

ทัง้นี ้การอนมุติัรายการของบริษัทย่อยจะต้องเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยตัง้แต่ร้อยละ 90 และ
รายการดังกล่าวต้องไม่ใช่รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
รายการดงักลา่ว 

(5) พิจารณาและอนุมติัการขายท่ีดินและ/หรือทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในราคาไม่ต่ํากว่าราคา
ตลาด ณ วนัที่คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติการขาย ตามขอบเขตอํานาจและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
รวมทัง้ให้มีอํานาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตอ่สํานกังานที่ดินที่เก่ียวข้อง  

(6) พิจารณาและอนมุติัการทําธุรกรรมที่อยู่นอกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 
(7) พิจารณาและอนุมัติการกู้ เงินหรือขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  รวมตลอดถึงการชําระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อ

ธุรกรรมปกติของบริษัทตามขอบเขตอํานาจและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
(8) พิจารณาอนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การ

กําหนดผู้ มีอํานาจสัง่จ่ายสําหรับบญัชีธนาคารของบริษัท 
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(9) พิจารณาและอนมุติัการทํารายการทางด้านนิติกรรมและเอกสารในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเก่ียวกบัการขอ
อนุญาตแก้ไขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินโครงการ การขอออกโฉนดท่ีดิน การขอแบ่งแยกและการรวม
กรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขอรังวดัที่ดิน เช่น รังวดัสอบเขต รังวดัแบ่งแยกในนามเดิม รังวดัแบ่งแยกกรรมสิทธ์ิรวม รังวดัรวม
โฉนด รังวดัแบง่จดัสรร รังวดัแบง่หกัสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 

(10) จดัทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายธุรกิจ รวมทัง้กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท  
(11) พิจารณาและอนมุติัแผนการตลาด แผนการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  
(12) ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัททัง้ในด้านการจดัการบริหารทรัพย์สินและการบริหารการเงิน เพื่อให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
(13) ปฏิบติัหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อํานาจหรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้กรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการบริหารสามารถอนมุติัรายการที่ตน

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นลักษณะการดําเนิน

ธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุติัไว้ โดย

คณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุติั

รายการดังกล่าวตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่

เก่ียวข้อง 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารระดบัสงู   

(1) กําหนดวตัถปุระสงค์ นโยบาย และกลยทุธ์องค์กร 
(2) ตดัสินใจแผนการดําเนินงาน  และกําหนดทิศทางโดยรวมขององค์กร 
(3) อํานาจจดัการ  และบริหารงาน เพื่อให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ 
(4) พิจารณากลัน่กรองเร่ืองที่จะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 


