ขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
1.

กำหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจ นโยบำย กลยุทธ์ ทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรดำเนินงำน และแผน
งบประมำณประจำปี ของบริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อย ตำมที่ ฝ่ำยจัดกำรน ำเสนอ รวมทัง้ กำหนดโครงสร้ ำง และ
อ ำนำจบริ ห ำรงำน เพื่ อ เสนอต่ อ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บ ริ ห ำร และ/หรื อ คณะกรรมกำรบริ ห ำร และ/หรื อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป

2.

ควบคุม ก ำกับ ดูแ ล และด ำเนิ น กำร และ/หรื อ บริ ห ำรงำนทั่วไปให้ เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และแผน
งบประมำณประจำปี ที่ได้ อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

3.

เป็ นผู้รับมอบอำนำจของบริ ษัทฯ ในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบำย
ระเบียบ ข้ อกำหนด คำสัง่ งบประมำณที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ มติ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร รวมถึงกำรตรวจสอบและประเมินผล
กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดและมีหน้ ำที่รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรบริ หำร
จัดกำรรวมถึงควำมคืบหน้ ำในกำรดำเนินงำนต่อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท แล้ วแต่กรณี

4.

พิจำรณำแต่งตัง้ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรักษำกำร ผู้อำนวยกำรสำยงำนต่ำง ๆ ของบริ ษั ทฯ ในกรณี ที่ต ำแหน่ง
ดังกล่ำวว่ำงลงจนกว่ำจะมีกำรแต่งตังผู
้ ้ อำนวยกำร

5.

มีอำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษัท ฯ ต่อบุคคลภำยนอกในกิ จกำรที่เกี่ ย วข้ อง และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ

6.

พิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรปฏิบตั ิกำรของแต่ละ สำยงำนของบริ ษัทฯ และพิจำรณำอนุมตั ิคำขอจำกสำยงำนต่ำง ๆ
ของบริ ษัทฯ ที่เกินอำนำจสัง่ กำรของสำยงำนนัน้ รวมถึงพิจำรณำอนุมตั ิกำรดำเนินงำนที่เป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ ตำมงบลงทุนหรื องบประมำณที่ได้ รับอนุมัติ จำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท โดยวงเงิ นสำหรับ แต่ละ
รำยกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในตำรำงอำนำจอนุมตั ิที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทแล้ ว แต่ไม่เกิน
งบประมำณประจำปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมถึงกำรเข้ ำทำสัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง
ดังกล่ำว

7.

จัดทำรำยงำน แผนงำนกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตร
มำส

8.

อำนำจออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้ กำร ปฏิบัติงำนเป็ นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ และเพื่อรักษำระเบียบวินยั กำรทำงำนภำยในองค์กร

9.

มอบอำนำจหน้ ำที่ให้ พนักงำนระดับบริ หำรของบริ ษัทฯ มีอำนำจกระทำกำรในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลำยเรื่ อง
ตำมที่พิจำรณำเห็นสมควร

10.

อนุมตั ิกำรแต่งตังที
้ ่ปรึกษำด้ ำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของกิจกำร และเพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกำหนด
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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11.

มีอำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษัทย่อย และฝ่ ำยงำนต่ำง ๆ ในบริ ษัทฯ

12.

กำหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทำงปฏิบตั ิ ข้ อกำหนด สำหรับโครงสร้ ำงองค์กรสำหรับตำแหน่งในระดับฝ่ ำย
และต่ำกว่ำฝ่ ำย รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ ำง กำรโยกย้ ำย กำรกำหนดเงินค่ำจ้ ำง ค่ำตอบแทน โบนัส และกำร
เลิกจ้ ำงพนักงำนตังแต่
้ ตำแหน่งถัดลงไปจำกกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

13.

มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรื อ มอบหมำยให้ บุค คลอื่น ปฏิ บัติงำนเฉพำะบำงอย่ำงแทนได้ โดย
กำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้ อยูภ่ ำยใต้ ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนังสือมอบ
อำนำจ และ/หรื อให้ เป็ นไปตำมระเบียบ ข้ อกำหนด หรื อคำสัง่ ที่คณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมกำรชุด
ย่อยต่ำงๆ และ/หรื อ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และ/หรื อบริ ษัทฯ ได้ กำหนดไว้
ทังนี
้ ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ หรื อผู้รับมอบอำนำจจำก
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ นัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ กรรมกำรผู้จดั กำร
ใหญ่ หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่อนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (ตำม
นิยำมที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน และ/หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกำหนด) อำจมีสว่ นได้ เสีย
หรื ออำจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิไว้ และเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ ำ
ปกติ ซึ่ง เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกำหนด

14.

ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ และ/
หรื อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ซึ่งอยู่ภำยใต้ กฎระเบียบและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กฎหมำยหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกำศ ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ตำ่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(นำยประจักษ์ ตังคำรวคุ
้
ณ)
ประธำนกรรมกำร
บริ ษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
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