ขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริ หารมีขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
1.

พิจารณาและจัดทานโยบาย กลยุทธ์ ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย โดยพิจารณาถึงปั จจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนาเสนอและขอ
อนุมัติ ต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท และในกรณี ที่ สถานการณ์ เปลี่ย นแปลง คณะกรรมการบริ หารจะพิ จ ารณา
ทบทวนการใช้ งบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิให้ เหมาะสมกับสถานการณ์นนั ้ ๆ

2.

กากับ ดูแล ตรวจสอบ และติ ด ตามการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุท ธ์ ท างธุ รกิ จ
เป้ าหมายและแผนการด าเนิ น งาน เป้ าหมายทางการเงิ น และงบประมาณของบริ ษั ท ฯ ที่ ได้ รับ อนุมัติ จาก
คณะกรรมการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื ้อต่อสภาพธุรกิจ พร้ อมให้ คาปรึกษา แนะนา การ
บริ หารจัดการแก่ผ้ บู ริ หารระดับสูง

3.

ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอานาจในการพิจารณาและอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ลงทุนหรื อ
ร่ วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรื อองค์ กรทางธุรกิจอื่นใด ในรู ปแบบที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรเพื่อ
ดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมตั ิการใช้ จ่ายเงิ นเพื่อการลงทุน
ดังกล่าว การเข้ าทานิติกรรมสัญญา และ/หรื อ การดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จการตาม
วงเงินที่ได้ กาหนดไว้ และ/หรื อ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ

4.

ติดตามผลการดาเนินงานและความก้ าวหน้ าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทังปั
้ ญหา
หรื ออุปสรรคที่เกิดขึ ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ

5.

ตรวจสอบและให้ คาแนะนาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ทราบ

6.

พิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะหรื อความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับโครงการข้ อเสนอหรื อการเข้ าทา
ธุรกรรมใด ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การดาเนิน ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ รวมถึงพิ จ ารณาทางเลือ กในการระดมทุน เมื่ อ มี
ความจาเป็ น และเกินกว่าวงเงินที่ได้ กาหนดไว้ และ/หรื อ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องหรื อข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ

7.

พิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จานา
จานอง คา้ ประกันและการอื่น รวมถึงการซื ้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่ อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้ าทานิติกรรมสัญญา ยื่นคาขอ คาเสนอ ติดต่อ ทา
นิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิ ต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ และ/หรื อ การดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
เรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จการตามวงเงินที่ได้ กาหนดไว้ และ/หรื อ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง หรื อข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ

8.

พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้ อบังคับ แนวนโยบายการบริ ห ารงาน และการด าเนิ นธุรกิ จของบริ ษั ทฯ หรื อ
การดาเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริ ษัทฯ

9.

แต่งตัง้ และ/หรื อ มอบหมายให้ กรรมการบริ หาร หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อหลายคน กระทาการใด ๆ ที่อยู่
ภายในขอบอานาจของคณะกรรรมการบริ หารและภายในระยะเวลา ตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร โดย
ที่คณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิกเพิกถอน หรื อแก้ ไขเปลีย่ นแปลงอานาจดังกล่าวได้

10.

ดาเนินการให้ ผ้ บู ริ หาร ฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร หรื อจัดทาและให้ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่จะมีการหารื อกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร

11.

มี อานาจหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบใด ๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมายหรื อ ตามนโยบายที่ ได้ รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นคราว ๆ ไป

12.

จัดหาที่ปรึกษา หรื อบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ ความเห็นหรื อคาแนะนา ตามความจาเป็ น

13.

รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริ หารดาเนินการภายใต้ ขอบเขต อานาจและ
หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห ารอย่า งสม่ า เสมอ รวมถึ ง เรื่ อ งอื่ น ใดที่ จ าเป็ นและสมควรที่ จ ะต้ อ งเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ

14.

พิจารณาและอนุมัติค่มู ือในการปฏิบตั ิงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการเพื่อให้ การดาเนินการ
ต่างๆ เป็ นไปตามขันตอนอย่
้
างมีระบบ

15.

พิจารณาอนุมตั ิการดาเนินงานที่เป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริ ษัทฯ ตามงบลงทุนหรื องบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัท โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในตารางอานาจอนุมตั ิที่ผ่าน
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
รวมถึงการเข้ าทาสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว

16.

ประเมินผลการทางานของกรรมการบริ หารทังคณะ
้
รวมทังประเมิ
้
นผลการทางานของกรรมการบริ หารรายบุคคล
เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆได้

………………………………………………….
(นายประจักษ์ ตังคารวคุ
้
ณ)
ประธานกรรมการบริ ษัท

บริ ษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

