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  กฎบัตร 
คณะกรรมการบริหาร 

บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) 

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
   1.1  คณะกรรมการบ ริหารได้ รับแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบ ริษัทฯ  โดยมีจ านวนตาม ท่ี                              
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
    ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจ านวนหน่ึงและอาจประกอบดว้ยบุคคลอ่ืนใดคนหน่ึง หรือหลาย
คน ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั โดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอช่ือผูบ้ริหารนั้น  
    ในการแต่งตั้งกรรมการบริหารให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการของ
บริษทัคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 
   1.2  กรรมการผูจ้ดัการเป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
   1.3  กรรมการบริหารจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ 
ความเขา้ใจถึงคุณสมบติัหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของตน และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม กฎหมาย   
   1.4  คณะกรรมการบริหารเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 
   2.1 กรณีกรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระท่ีด ารง                   
    ต าแหน่งกรรมการบริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 
   2.2 กรณีกรรมการบริหารท่ี เป็นผู ้บ ริหารของบริษัทให้ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ าท่ีด ารง                         
    ต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 

3.   หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
2. พิจารณากลัน่กรองในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

            2.1 แผนยทุธศาสตร์ของบริษทัฯ 
2.2 งบประมาณประจ าปี (Annual Estimate Budget) ซ่ึงเป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ของบริษทัฯ       

       2.3  กิจกรรมและการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการควบรวมและซ้ือกิจการ 
         2.4 การแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ 

 3.  ก าหนดแผน และแนวทางเก่ียวกบัการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษทั 
    4.   บริหารและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณ    
    และเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้

  5.   เสนอกำรจดัสรรก ำไรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยต่อคณะกรรมกำรบริษทั และน ำเสนอผูถื้อหุ้น 

       เพื่ออนุมติั 
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  6.   การแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการและผูช่้วยกรรมการอาวุโส 
       7.   รับผดิชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

      8.   เสริมสร้าง และผลกัดนัใหเ้กิดแรงจูงใจของพนกังาน 
     9.   พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
    10.   การออกหนงัสือค ้าประกนัใหแ้ก่บุคคลท่ี 3 ตอ้งผา่น การอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
           ยกเวน้ กรณีธุรกิจปกติตามวตัถุประสงคข์องบริษทั 

   11.   มีอ านาจสั่งการ วางแผน และด าเนินกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ  
       บริษทัก าหนด 

  12.   มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนักงานให้เหมาะสมกบัสภาพการ ประเพณี และสอดคลอ้ง   
กบักฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่

    13.  มีอ านาจอนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารท่ีจ าเป็น รวมถึงก าหนดอตัรา   
         ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 

    14.  อนุมติัการเขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อการท าสัญญาร่วมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ใน 
      โครงการลงทุนต่างๆ ซ่ึงมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 200  ลา้นบาท 

   15.  มีอ านาจอนุมติั การซ้ือขายทรัพยสิ์นถาวร การใหกู้ย้มืเงิน และการลงทุน  การเสนอราคา    การ 
         จดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ท าสัญญา หรือการท านิติกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้โดยปกติ และ 
         เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทั  ดงัน้ี 

  -   วงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท ส าหรับการซ้ือขายทรัพยสิ์นถาวร การใหกู้ย้มืเงิน และการลงทุน  
  -   วงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท ส าหรับการเสนอ ราคาในกรณีธุรกิจปกติ 
          -   วงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท ส าหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอ่ืน 
                - วงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท ส าหรับการกูย้มืเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ท าสัญญา / นิติกรรม    
        ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้โดยปกติ ตามวตัถุประสงคข์องบริษทั 
               -  วงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท ส าหรับการกูย้มืเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ท าสัญญา / นิติกรรม   
    ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้อ่ืน ตามวตัถุประสงคข์องบริษทั 

   16.   ในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นแผนธุรกิจ หรืองบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษทั อนุมติัไวแ้ลว้  
           คณะกรรมการบริหาร สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่จ  ากดัวงเงิน 
   17.   อนุมติัการด าเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเก่ียวกบัสินทรัพย ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    
           และสิทธิประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย อนัเป็นการประกอบธุรกิจทางการคา้ปกติหรือ 

    รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯ 
  18.   อนุมติัการตั้ง การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิก ส ารองทางบญัชีต่างๆ อาทิ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    
    ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ค่าเผือ่ผลขาดทุนของโครงการระหวา่งการด าเนินการ 
    เป็นตน้ ในวงเงินรวมไม่เกินคร้ังละ 10  ลา้นบาท 
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         ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้
นั้นตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารไม่
มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะท าข้ึนกบับริษทัและบริษทัยอ่ย (ถา้
มี) ในกรณีดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการบริหารน าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าว  

4. การประชุมและการลงมติ 
1. คณะกรรมการบริหารจะตอ้งจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 8 คร้ัง ตามความจ าเป็นและ

ความเหมาะสม 
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตอ้งจดัส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้า

ก่อนการประชุม 
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะครบ

เป็นองคป์ระชุม 
4. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ทั้งน้ี กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 
5. ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชุม และจดัเก็บเอกสารการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

5.  การรายงาน 
คณะกรรมการบริหาร จะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยสม ่าเสมอ 

และจดัท ารายงานการท าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 
1. จ านวนคร้ังในการประชุม 

2. จ านวนคร้ังท่ีกรรมการบริหารแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 

3. ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

6.  การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมการบริหาร จะทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรน้ีตามความเหมาะสมและตามสภาวการณ์ท่ี

จ าเป็น เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
 

 
 


