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ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 

1. ก ำหนดวิสยัทศัน์ ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน และแผน
งบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตำมที่ฝ่ำยจัดกำรน ำเสนอ รวมทัง้ก ำหนดโครงสร้ำง และ
อ ำนำจบริหำรงำน เพื่อเสนอต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ 
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

2. ควบคุม ก ำกับดูแล และด ำเนินกำร และ/หรือ บริหำรงำนทั่วไปให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และแผน
งบประมำณประจ ำปีที่ได้อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

3. เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจของบริษัทฯ ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบำย 
ระเบียบ ข้อก ำหนด ค ำสัง่ งบประมำณที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือ มติ
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำร รวมถึงกำรตรวจสอบและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดและมีหน้ำที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำร
จดักำรรวมถึงควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัท แล้วแตก่รณี 

4. พิจำรณำแต่งตัง้ผู้ ที่จะด ำรงต ำแหน่งรักษำกำร ผู้ อ ำนวยกำรสำยงำนต่ำง ๆ ของบริษัทฯ  ในกรณีที่ต ำแหน่ง
ดงักลำ่ววำ่งลงจนกวำ่จะมีกำรแตง่ตัง้ผู้อ ำนวยกำร 

5. มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เก่ียวข้อง และเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  

6. พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรปฏิบตัิกำรของแต่ละ สำยงำนของบริษัทฯ และพิจำรณำอนมุตัิค ำขอจำกสำยงำนต่ำง ๆ 
ของบริษัทฯ ที่เกินอ ำนำจสัง่กำรของสำยงำนนัน้ รวมถึงพิจำรณำอนมุตัิกำรด ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯ ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยวงเงินส ำหรับแต่ละ
รำยกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงอ ำนำจอนมุตัิที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  แต่ไม่เกิน
งบประมำณประจ ำปีที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรเข้ำท ำสญัญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัเร่ือง
ดงักลำ่ว 

7. จดัท ำรำยงำน แผนงำนกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัททกุไตร
มำส 

8. อ ำนำจออกค ำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพื่อให้กำร ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษำระเบียบวินยักำรท ำงำนภำยในองค์กร 

9. มอบอ ำนำจหน้ำที่ให้พนกังำนระดับบริหำรของบริษัทฯ มีอ ำนำจกระท ำกำรในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลำยเร่ือง 
ตำมที่พิจำรณำเห็นสมควร 

10. อนมุตัิกำรแตง่ตัง้ที่ปรึกษำด้ำนตำ่ง ๆ ที่จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำนของกิจกำร และเพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก ำหนด
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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11. มีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจดักำรบริษัทยอ่ย และฝ่ำยงำนตำ่ง ๆ ในบริษัทฯ 

12. ก ำหนดกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ แนวทำงปฏิบตัิ ข้อก ำหนด ส ำหรับโครงสร้ำงองค์กรส ำหรับต ำแหนง่ในระดบัฝ่ำย
และต ่ำกว่ำฝ่ำย รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรก ำหนดเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนสั และกำร
เลกิจ้ำงพนกังำนตัง้แตต่ ำแหนง่ถดัลงไปจำกกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

13. มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะบำงอย่ำงแทนได้  โดย 
กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดงักลำ่วให้อยูภ่ำยใต้ขอบเขตแหง่กำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสอืมอบ
อ ำนำจ และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสัง่ที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรชุด
ยอ่ยตำ่งๆ และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือบริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำก
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ นัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้กรรมกำรผู้จดักำร
ใหญ่ หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่อนมุตัิรำยกำรที่ตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำม
นิยำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทนุ และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องก ำหนด) อำจมีสว่นได้เสีย 
หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตัิไว้ และเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเง่ือนไขกำรค้ำ
ปกติ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

14. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ และ/
หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎหมำยหลกัทรัพย์ ตลอดจน
ประกำศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  

 

 

                                                

                (นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ) 
                       ประธำนกรรมกำร 
               บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 


