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นิยามของกรรมการอ ิสระและขอบเขตอาํนาจหน้าท ี่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                    
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

นิยามของกรรมการอ ิสระ 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  กรรมการอิสระ มีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ี
ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุหรือ
บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการ
ทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤตกิารณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระตอ่อีก
ฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะ         
ต่ํากวา่  ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวธีิการคํานวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศ
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คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระ
หนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัท
ยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ี
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการ
ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

(10) ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย
บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าท ี่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจและหน้าท่ีกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายท่ี

กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    โดยเน้นการเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กิจการและรักษาไว้ซึ่ง

ประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท  

ตลอดจนให้เป็นไปตามมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

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

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี    โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุ
ด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์    ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท 

6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงาน 
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
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(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์    ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม                     
กฎบตัร (charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

  ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียก สัง่การให้ฝ่ายจดัการ 

หวัหน้าหน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มาให้ความเห็นร่วมประชมุหรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้อง 

จําเป็น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของข้อบงัคบัฉบบันี ้คณะกรรมการตรวจสอบ

อาจขอปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็น และเหมาะสม 

โดยบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

1) ทําหน้าท่ีคดัเลือกบคุคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาผู้บริหารระดบัสงู 
2) กําหนดวิธีการ และหลกัเกณฑ์การสรรหา กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

1) พิจารณาแนวทาง การกําหนดคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ ฯลฯ 
2) กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ ฯลฯ  ท่ีเป็นธรรมและสมเหตสุมผล

เพ่ือนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) กําหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท 
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2) ประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ทัง้ท่ีมาจากภายนอก
และภายในบริษัท  ซึง่อาจจะมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือกําหนดมาตรการปอ้งกนัและ
บริหารจัดการความเส่ียง เช่น ความเส่ียงด้านธุรกิจ  ความเส่ียงด้านการเงิน  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  
ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ  คือ กระบวนการในการดําเนินธุรกิจ เช่น วิธีการก่อสร้าง  ปัญหาผู้ รับเหมา  
ความผนัผวนด้านราคาวสัด ุ เป็นต้น 

3) วิเคราะห์ผลกระทบของความเส่ียงต่อบริษัท และโอกาสท่ีความเส่ียงนัน้จะเกิดขึน้ โดยวิเคราะห์ แต่ละ
ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึน้มากน้อยแคไ่หน และเม่ือเกิดขึน้แล้วสง่ผลกระทบรุนแรงเพียงใด 

4) กําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง เพ่ือป้องกันและหรือลด
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ และกําหนดขอบเขตของความเส่ียงของแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับท่ี
สามารถยอมรับได้ 

5) ตดิตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) บริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท และตามขอบเขตของกฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ หนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท 

2) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจําปีเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ 
3) พิจารณากลัน่กรองโครงการลงทนุตา่งๆ ของบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  
4) พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้ท่ีดินและ/หรือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยและให้มีอํานาจใน

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อสํานกังานท่ีดินท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การอนมุัติเงินลงทนุชัว่คราวเพ่ือ
การพฒันาโครงการท่ีสืบเน่ืองจากการซือ้ท่ีดินและ/หรือทรัพย์สินใดๆ ตามขอบเขตอํานาจและวงเงินท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนด  
ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการของบริษัทย่อยจะต้องเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยตัง้แตร้่อยละ 90 

และรายการดังกล่าวต้องไม่ใช่รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัรายการดงักลา่ว 

5) พิจารณาและอนมุตักิารขายท่ีดนิและ/หรือทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในราคาไม่ต่ํากวา่ราคา
ตลาด ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริหารมีมติอนมุตัิการขาย ตามขอบเขตอํานาจและวงเงินท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกําหนด รวมทัง้ให้มีอํานาจในการจดทะเบียนสทิธิและนิตกิรรมตอ่สํานกังานท่ีดนิท่ีเก่ียวข้อง  

6) พิจารณาและอนมุตักิารทําธุรกรรมท่ีอยูน่อกเหนือแผนงานงบประมาณท่ีมีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 
7) พิจารณาและอนุมัติการกู้ เงินหรือขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  รวมตลอดถึงการชําระหรือใช้จ่ายเงิน

เพ่ือธุรกรรมปกตขิองบริษัทตามขอบเขตอํานาจและวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 
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8) พิจารณาอนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่างๆของธนาคารท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การ
กําหนดผู้ มีอํานาจสัง่จ่ายสําหรับบญัชีธนาคารของบริษัท 

9) จดัทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายธุรกิจ รวมทัง้กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท  
10) พิจารณาและอนมุตัแิผนการตลาด แผนการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  
11) ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัททัง้ในด้านการจดัการบริหารทรัพย์สินและการบริหารการเงินเพ่ือให้

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  
12) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจ  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้กรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ

รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีส่วนได้                     

ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็น

ลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาอนมุตัิไว้ โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุม               

ผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารระดบัสงู   

1) กําหนดวตัถปุระสงค์ นโยบาย และกลยทุธ์องค์กร 
2) ตดัสนิใจแผนการดําเนินงาน  และกําหนดทิศทางโดยรวมขององค์กร 
3) อํานาจจดัการ  และบริหารงาน เพ่ือให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ 
4) พิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีจะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

 

 

 


