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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer) 

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่นสยละเอียดดงันี ้

1. รบัผิดชอบ ดแูล บริหาร การด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ าวนัของบริษัท รวมถึงการก ากบัดแูลการ
ด าเนินงานโดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบรษัิทท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. จดัท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนจดัท างบประมาณที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหนา้ที่รายงานความกา้วหนา้ตาม
แผนงานและงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร วิธีการบรหิาร รวมถึงการคดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้ง และการเลกิจา้งพนกังาน และ
ก าหนดอตัราคา่จา้ง เงินเดือน คา่ตอบแทน โบนสั และสวสัดิการตา่งๆ ส าหรบัพนกังาน 

4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยทุธท์ี่สอดคลอ้งกบันโยบายและสภาพ
ตลาด 

5. ดแูลและควบคมุการปฏิบตัิงานดา้นต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายใน งาน
ดา้นปฏิบตัิการและงานดา้นสนบัสนนุตา่งๆ และงานทรพัยากร 

6. เป็นตวัแทนบรษัิทตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดตอ่กบัหนว่ยงานราชการและหนว่ยก ากบัดแูลอื่นๆ 
7. ดแูลติดตอ่สือ่สารกบัสาธารณชน ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และพนกังาน เพื่อเสรมิช่ือเสยีงและภาพพจนท์ี่ดีของบรษัิท 
8. ดแูลใหม้ีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
9. มีอ านาจในการออก แกไ้ข เพิ่มเติม ปรบัปรุง ระเบียบ ค าสั่ง และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบรษัิท เช่น การ

บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก าหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และ
สวสัดิการตา่งๆ 

10. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนมุตัิการเขา้ท านิติกรรมสญัญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ าวนัของบรษัิท ทัง้นี ้ภายใตว้งเงินที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษัิท ตามตารางอ านาจ
อนมุตัิของบรษัิท (Authority Limit)  

11. มีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบใดๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท  
 ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักลา่วใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจที่ใหไ้ว ้และ /
หรอื ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสั่งที่คณะกรรมการของบรษัิทไดก้ าหนดไว ้ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารนัน้ จะตอ้งไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าใหป้ระธาน
เจ้าหนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร สามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ) อาจมีสว่นไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัท
หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer) 

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่นสยละเอียดดงันี ้

1. รบัผิดชอบ ดแูล บริหาร การด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ าวนัของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย รวมถึงการ
ก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธท์างธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมาย
ทางการเงิน และงบประมาณของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ บจ . ไทยแอรเ์อเชีย และ/หรือ มติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร วิธีการบริหาร รวมถึงการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้งพนกังาน 
และก าหนดอตัราคา่จา้ง เงินเดือน คา่ตอบแทน โบนสั และสวสัดิการตา่งๆ ส าหรบัพนกังาน 

3. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของ บจ . ไทยแอรเ์อเชีย เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคลอ้งกับ
นโยบายและสภาพตลาด 

4. ดูแลและควบคุมการปฏิบตัิงานดา้นต่างๆ ของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคมุภายใน งานดา้นปฏิบตัิการและงานดา้นสนบัสนนุตา่งๆ และงานทรพัยากร 

5. เป็นตวัแทน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดตอ่กบัหนว่ยงานราชการและหนว่ยก ากับ
ดแูลอื่นๆ 

6. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมช่ือเสียงและภาพพจน์ที่ดีของ  
บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

7. มีอ านาจในการออก แกไ้ข เพิ่มเติม ปรบัปรุง ระเบียบ ค าสั่ง และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
เช่น การบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวินยัพนกังานและลกูจา้ง การก าหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์
และสวสัดิการตา่งๆ 

8. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนมุตัิการเขา้ท านิติกรรมสญัญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ าวนัของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ทัง้นี ้ภายใตว้งเงินที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการ บจ. ไทย
แอรเ์อเชีย ตามตารางอ านาจอนมุตัิของบรษัิท (Authority Limit)  

9. มีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบใดๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  
 ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักลา่วใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจที่ใหไ้ว ้และ /
หรอื ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทไดก้ าหนดไว ้ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารนัน้ จะตอ้งไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าใหป้ระธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรอืบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
(ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) 
อาจมีสว่นไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบั  บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณา
อนมุตัิไว ้


