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นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั 

นิยามของกรรมการอิสระ 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนด

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  กรรมการอิสระมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม                
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ดว้ย 

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ ทั้งนีล้ักษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                    
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
ก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย  ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบั
ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์
อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่
มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่
ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทน เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้            
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท  โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได ้
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการบรษิัท  

คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจและหนา้ที่ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเนน้การเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้ิจการและรกัษาไวซ้ึ่งประโยชน์

สงูสดุของผูถื้อหุน้ ซึ่งตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท  ตลอดจนใหเ้ป็นไป

ตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

ดงัต่อไปนี ้

(1) สอบทานใหบ้รษิัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบ้ริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

(4) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว ตลอดจนการเสนอเลิกจา้งผูส้อบบญัชี รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter) 
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีได ้              
รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

(7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการใหฝ่้ายจดัการ 

หัวหนา้หน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวขอ้ง มาใหค้วามเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้ง 

จ าเป็น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตัิหนา้ที่ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ที่ของขอ้บงัคบัฉบบันี ้คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอ

ปรกึษาจากที่ปรกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็น และเหมาะสม โดยบรษิัทจะ

เป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการพิจารณาคดัเลือกกรรมการบรษิัท รวมทัง้การสรรหาคดัเลือกบคุคลที่มี
ความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้
ของบรษิัทเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิัทตามแต่กรณี  

(2) พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อย และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทก่อนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

(3) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการพิจารณาคดัเลือกผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้การสรรหาคดัเลือกบุคคลที่
มีความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

(4) พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของประธานกรรมการบรหิารและประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

(5) พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัท และเป็นไปตาม
เกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

(6) ใหค้  าแนะน าในการจดัท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู  
(7) พิจารณาแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ของบรษิัทจ านวน 1 คน เพื่อท าหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  
(8) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

(1) ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทใหส้อดคลอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท  

(2) ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
รวมทั้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามแนวทางที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                      
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

(3) ใหค้  าปรกึษาและแนะน าเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใชใ้นการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 
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(4) น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เมื่อไดม้ีการก าหนด 
เปล่ียนแปลง ปรบัปรุง และทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

(5) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

(1) ก าหนดนโยบายในการบรหิารความเส่ียง เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงานการบรหิารความเส่ียงของบรษิัท 
(2)   ประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ ทัง้ที่มาจากภายนอกและ

ภายในบริษัท  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการ                     
ความเส่ียง เช่น ความเส่ียงดา้นธุรกิจ  ความเส่ียงดา้นการเงิน  ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์  ความเส่ียงดา้นปฏิบัติการ  คือ  
กระบวนการในการด าเนินธุรกิจ เช่น วิธีการก่อสรา้ง  ปัญหาผูร้บัเหมา  ความผนัผวนดา้นราคาวสัด ุ เป็นตน้ 

(3) วิเคราะหผ์ลกระทบของความเส่ียงต่อบรษิัท และโอกาสที่ความเส่ียงนัน้จะเกิดขึน้ โดยวิเคราะห ์แต่ละความ
เส่ียงมีโอกาสเกิดขึน้มากนอ้ยแค่ไหน และเมื่อเกิดขึน้แลว้ส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด 

(4) ก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณท์ี่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง เพื่อป้องกันและหรือลดความ
เส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ และก าหนดขอบเขตของความเส่ียงของแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรบัได  ้

(5) ติดตามประเมินผลการบรหิารความเส่ียงและรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบรษิัท 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร 

(1) บริหารงานในเรื่องเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิัท 
และตามขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ หนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบริษัท 

(2) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ  
(3) พิจารณากลั่นกรองโครงการลงทนุต่าง ๆ ของบรษิัทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  
(4) พิจารณาและอนุมตัิการจดัซือ้ที่ดินและ/หรือทรพัยสิ์นใด  ๆ  ของบริษัทและบริษัทย่อยและใหม้ีอ  านาจในการ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อส านกังานที่ดินที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การอนุมตัิเงินลงทุนชั่วคราวเพื่อการพฒันาโครงการที่
สืบเนื่องจากการซือ้ที่ดินและ/หรือทรพัยสิ์นใด ๆ ตามขอบเขตอ านาจและวงเงินท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนด  

ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการของบรษิัทย่อยจะตอ้งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทถือหุน้ในบรษิัทย่อยตัง้แต่รอ้ยละ 90 และ
รายการดังกล่าวตอ้งไม่ใช่รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับ
รายการดงักล่าว 

(5) พิจารณาและอนุมตัิการขายที่ดินและ/หรือทรพัยสิ์นใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในราคาไม่ต ่ากว่าราคา
ตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติการขาย ตามขอบเขตอ านาจและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
รวมทัง้ใหม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อส านกังานท่ีดินที่เก่ียวขอ้ง  

(6) พิจารณาและอนมุตัิการท าธุรกรรมที่อยู่นอกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท 
(7) พิจารณาและอนมุตัิการกู้เงินหรือขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน  และใหม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมต่อส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้อง รวมตลอดถึงการช าระหรือใชจ้่ายเงินเพื่อธุรกรรมปกติของบริษัทตามขอบเขต
อ านาจและวงเงินท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

(8) พิจารณาและอนุมตัิการเปิด/ปิดบญัชีธนาคาร และการใชบ้ริการต่าง ๆ ของธนาคารที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การ
ก าหนดผูม้ีอ  านาจสั่งจ่ายส าหรบับญัชีธนาคารของบรษิัท 
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(9) พิจารณาและอนมุตัิการท ารายการทางดา้นนิติกรรมและเอกสารในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทเก่ียวกบัการขอ
อนุญาตแก้ไขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินโครงการ การขอออกโฉนดที่ดิน การขอแบ่งแยกและการรวม
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการขอรงัวดัท่ีดิน เช่น รงัวดัสอบเขต รงัวดัแบ่งแยกในนามเดิม รงัวดัแบ่งแยกกรรมสิทธ์ิรวม รงัวดัรวม
โฉนด รงัวดัแบ่งจดัสรร รงัวดัแบ่งหกัสาธารณประโยชน ์เป็นตน้ 

(10) จดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายธุรกิจ รวมทัง้กลยทุธท์างธุรกิจของบรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัท  
(11) พิจารณาและอนมุตัิแผนการตลาด แผนการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ 
(12) ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัททั้งในดา้นการจดัการบริหารทรพัยสิ์นและการบริหารการเงิน เพื่อให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
(13) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ  หนา้ที่  และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหก้รรมการบริหารหรือผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนิน

ธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอนุมตัิไว้ โดย

คณะกรรมการบริหารจะตอ้งน าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ

รายการดังกล่าวตามกฏหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่

เก่ียวขอ้ง 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะผูบ้ริหารระดบัสงู   

(1) ก าหนดวตัถปุระสงค ์นโยบาย และกลยทุธอ์งคก์ร 
(2) ตดัสินใจแผนการด าเนินงาน  และก าหนดทิศทางโดยรวมขององคก์ร 
(3) อ านาจจดัการ และบรหิารงาน เพื่อใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์
(4) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการบรหิาร 


