บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น มีขอบเขตอานาจหน้าที่รายละเอียดดังนี้
1. รับ ผิ ดชอบ ดู แล บริ ห าร การด าเนิ นงาน และ/หรื อ การบริ หารงานประจ าวั นของบริษั ท รวมถึ งการก ากั บ ดู แลการ
ดาเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของ
บริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทาแผนธุรกิจ และกาหนดอานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทางบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และ
กาหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน
4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้าน
ปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกากับดูแลอื่นๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
8. ดูแลให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
9. มีอานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัท เช่น การบรรจุ
แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกาหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
10. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
และ/หรือการบริหารงานประจาวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามตารางอานาจอนุมัติของบริษัท
(Authority Limit)
11. มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง และ/
หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่ งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่ ให้ ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บจ.ไทยแอร์เอเชีย มีขอบเขตอานาจหน้าที่รายละเอียดดังนี้
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดาเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจาวันของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย รวมถึงการกากับดูแล
การดาเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ
ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และ
กาหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน
3. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
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4. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
5. เป็นตัวแทน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตลอดจนมีอานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกากับดูแลอื่นๆ
6. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของ
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
7. มีอานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบจ. ไทยแอร์เอเชีย เช่น
การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกาหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
8. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
และ/หรือ การบริหารงานประจาวันของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตามตาราง
อานาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limit)
9. มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บจ.
ไทยแอร์เอเชีย
ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง และ/
หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่ งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่ ให้ ไว้ และ/หรือ ให้ เป็นไปตามระเบียบ
ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบจ. ไทยแอร์เอเชีย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
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