ขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
1. ร่วมกับคณะกรรมการบริ หารในการดูแลให้ มกี ารกาหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน และแผนงบประมาณประจาปี ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพือ่ นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
2. สือ่ สารวิสยั ทัศน์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ ใช้ เป็ นกรอบในการจัดทาแผนงานและบริ หารจัดการธุรกิจของแต่ละ
หน่วยงาน
3. ดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมทังให้
้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้ อกาหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนกฎระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และนามาซึง่ ผล
ประกอบการที่ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมาย ทังในส่
้ วนที่เป็ นเป้าหมายทางการเงิน และมิใช่การเงิน
4. สอบทานรายงาน แผนงานการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ
5. อนุมตั ิรายจ่ายต่างๆ รวมทังค่
้ าตอบแทนใดๆภายใต้ งบประมาณ แผนงาน หรื อกรอบการดาเนินงานที่ได้ รับการ
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัท และตามอานาจที่ได้ รับมอบหมาย
6. ดูแลให้ บริ ษัทฯ มีระบบปฏิบตั ิการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมตามแนวทางที่ได้ รับมอบหมายจากคณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัท
7. ดูแลให้ บริ ษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และเป็ นไปตามแนวทางที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการบริษัท
8. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย เพือ่ เพิ่มรายได้
ให้ แก่บริ ษัทฯ
9. ดูแลเกี่ยวกับการบริ หารจัดการด้ านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในภาพรวม
10. อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของกิจการ และเพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้ าง
เครื อข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล
12. เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการติดต่อสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น
13. สนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการจัดให้ มีช่องทางในการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และ
จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเป็ นมาตรฐานและโปร่งใส
14. มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดย
การมอบอานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยูภ่ ายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบ
อานาจ และ/หรื อให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ และ/หรื อบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้

ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อผู้รับมอบอานาจจาก
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารหรื อผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัด แย้ ง (ตามนิ ย ามที่ ป ระกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ ย วข้ อ ง
กาหนด) อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้ และเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติ
และเงื่อนไขการค้ าปกติ ซึ่งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องกาหนด
15. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งอยู่
ภายใต้ กฎระเบียบและข้ อบังคับของบริ ษั ทฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

………………………………………
(นายประจักษ์ ตังคารวคุ
้
ณ)

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

