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ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

1. ก ำหนดวิสยัทศัน์ ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน และแผน
งบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตำมที่ฝ่ำยจดักำรน ำเสนอ รวมทัง้ก ำหนดโครงสร้ำง และอ ำนำจ
บริหำรงำนแผนกำรด ำเนินงำน และแผนงบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

2. ส่ือสำรวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำย กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ให้ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ ใช้เป็นกรอบในกำรจดัท ำแผนงำนและบริหำรจัดกำรธุรกิจของแต่ละ
หน่วยงำน 

3. ควบคุม ก ำกับดูแล และด ำเนินกำร และ/หรือบริหำรงำนทั่วไปเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯเป็นไปตำม
นโยบำย แผนงำน และแผนงบประมำณประจ ำปีที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรบริษัท  รวมทัง้ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อก ำหนดของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และน ำมำซึง่ผลประกอบกำรท่ีได้ตัง้เป้ำหมำย ทัง้ในส่วนท่ีเป็นเป้ำหมำยทำงกำรเงิน และมิใช่กำรเงิน 

4. พิจำรณำอนุมตัิแผนกำรปฏิบตัิกำรของแต่ละสำยงำนของบริษัทฯ และพิจำรณำอนุมตัิค ำขอจำกสำยงำนต่ำง ๆ 
ของบริษัทฯ ที่เกินอ ำนำจสัง่กำรของสำยงำนนัน้ รวมถึงพิจำรณำอนุมตัิกำรด ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯ กำรเข้ำท ำสัญญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่ำว รวมถึงรำยจ่ำยต่ำง ๆ  ตำมงบลงทุนหรือ
งบประมำณที่ได้รับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงอ ำนำจอนุมตัิที่ผ่ำนกำรอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัทจัดท ำรำยงำน แผนงำนกำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส 

5. มีอ ำนำจออกค ำสัง่ ระเบียบ ประกำศ หลกัเกณฑ์ แนวทำงปฏิบตัิ ข้อก ำหนด บนัทึก เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไป
ตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษำระเบียบวินยักำรท ำงำนภำยในองค์กร 

6. เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจของบริษัทฯ ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบำย 
ระเบียบ ข้อก ำหนด ค ำสัง่ งบประมำณที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ มติ
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำร รวมถึงกำรตรวจสอบและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดและมีหน้ำที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำร
จัดกำรรวมถึงควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมกำรบริษัท แล้วแต่กรณี 

7. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบปฏิบัติกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมตำมแนวทำงที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัท  

8. ดแูลให้บริษัทฯ มีระบบกำรจดักำรและควบคมุควำมเส่ียงที่เหมำะสม และเป็นไปตำมแนวทำงที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัท 

9. แสวงโอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทุนใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรำยได้ 
ให้แก่บริษัทฯ  
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10. ดูแลเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลของบริษัทฯ ในภำพรวม  รวมถึงก ำหนดกฎระเบียบ 
หลกัเกณฑ์ แนวทำงปฏิบตัิ ข้อก ำหนด กำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรก ำหนดเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน 
โบนสั และกำรเลิกจ้ำงพนกังำน 

11. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรก ำหนดเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนสั 
และกำรเลิกจ้ำงพนกังำน รวมทัง้พิจำรณำแต่งตัง้ผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งในระดบัต ่ำกว่ำรองกรรมกำรผู้จดักำรลงมำ 

12. อนมุตัิกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร และเพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก ำหนด
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

13. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในกำรประชำสัมพันธ์องค์กรต่อสำธำรณะโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมสมัพนัธ์และภำพลกัษณ์ที่ดีขององค์กรในระดบัประเทศและระดบัสำกล  

14. สนบัสนุนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรจดัให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกับผู้ ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม สม ่ำเสมอ และ
จดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเป็นมำตรฐำนและโปร่งใส และเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในกำรติดต่อส่ือสำรกบัผู้
ถือหุ้น 

15. มีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจดักำรบริษัทย่อย และฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ในบริษัทฯ 

16. มอบอ ำนำจหน้ำที่ให้พนกังำนระดบับริหำรของบริษัทฯ มีอ ำนำจกระท ำกำรในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลำยเร่ือง 
ตำมที่พิจำรณำเห็นสมควร ตลอดจนมีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจชว่ง และ/หรือ มอบหมำยให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงำน
เฉพำะบำงอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดงักล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำร
มอบอ ำนำจตำมหนงัสือมอบอ ำนำจ และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสัง่ที่คณะกรรมกำรบริษทั 
และ/หรือ คณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำก
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง (ตำมนิยำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่เก่ียว ข้อง
ก ำหนด) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่น
ใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตัิไว้ และเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติ
และเงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือ
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องก ำหนด 

17. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ซึ่งอยู่
ภำยใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมำยหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ ข้อบังคับและหลกัเกณฑ์ 
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ทัง้นี ้โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี  25 มกรำคม  2565 เป็นต้นไป 

 

   -ประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ- 
 (นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ) 

      ประธำนกรรมกำร 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 


