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กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร : ทบทวน สงิหาคม 2563 

กฎบัตร 
คณะกรรมการบริหาร 

บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) 

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1.1 คณะกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษทั

เห็นสมควร 
   ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจ านวนหน่ึงและอาจประกอบดว้ยบุคคลอ่ืนใดคนหน่ึง หรือหลายคน ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูเ้สนอช่ือผูบ้ริหารนั้น  
   ในการแต่งตั้งกรรมการบริหารใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการของบริษทัคนหน่ึง
เป็นประธานกรรมการบริหาร 

1.2 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการเป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
1.3 กรรมการบริหารจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ ความ

เขา้ใจถึงคุณสมบติัหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของตน และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม กฎหมาย   
1.4 ให้ผู ้บริหารสูงสุดของส านักงานกรรมการผู ้จ ัดการและเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะ

กรรมการบริหาร 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 
2.1 กรณีกรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการบริษทั ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระท่ีด ารง ต าแหน่ง

กรรมการบริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 
2.2 กรณีกรรมการบริหารท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าท่ีด ารงต าแหน่งเป็น

ผูบ้ริหารของบริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 

3. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร  (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คือ คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบอ านาจ 
ให้กระท าการแทนคณะกรรมการบริษทัในการบริหารกิจการ(Execution)ในส่วนท่ีเกินอ านาจของฝ่าย
จดัการ โดยไม่ตอ้งรอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูต้ดัสินใจ เน่ืองจากงาน บางส่วนดงักล่าวตอ้งด าเนินการ
อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทนักบัการประกอบธุรกิจ หรือท าหน้าท่ีกลัน่กรองเร่ืองราวต่างๆ ของฝ่ายจดัการท่ี
เสนอให้คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) พิจารณา คณะกรรมการบริหาร
จึงท าหนา้ท่ีจดัการงานประจ าบางส่วนดว้ย 
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โดยก าหนด ขอบเขต และอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร ดงัน้ี 
1. ก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
2. พจิารณากลัน่กรองในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2.1 แผนยทุธศาสตร์ของบริษทั 
2.2 งบประมาณประจ าปี (Annual Budget) ซ่ึงเป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ของบริษทั      
2.3 กิจกรรมและการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการควบรวมและซ้ือกิจการ 
2.4 แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก ใหอ้อก ไล่ออก ก าหนดอตัราจา้งใหบ้  าเหน็จ รางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน 

ค่าตอบแทน โบนสั ผูบ้ริหารระดบั รองกรรมการผูจ้ดัการ 
2.5 ก าหนด บ าเหน็จ รางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั ประจ าปีของบริษทั 

3. ก าหนดแผน และแนวทางเก่ียวกบัการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของ บริษทั 
4. บริหารกิจการและติดตามการด าเนินงานของบริษทัให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามงบประมาณและ

เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
  5.   เสนอกำรจดัสรรก ำไรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยต่อคณะกรรมกำรบริษทั และน ำเสนอผูถื้อหุ้น 

       เพื่ออนุมติั 
6. รับผดิชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับผูบ้ริหาร  
7. เสริมสร้าง และผลกัดนัใหเ้กิดแรงจูงใจของพนกังาน 

8. พิจารณาวาระท่ีฝ่ายจดัการน าเสนอก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั 
9. พิจารณาการออกหนงัสือค ้าประกนัใหแ้ก่บุคคลท่ี 3 ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั ยกเวน้ 

กรณีธุรกิจปกติตามวตัถุประสงคข์องบริษทั  
10. มีอ านาจสั่งการ วางแผน และด าเนินกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ  

บริษทัก าหนด 
11. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานให้เหมาะสมกบัสภาพการ ประเพณี และสอดคลอ้งกบั

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
12. มีอ านาจอนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารท่ีจ าเป็น รวมถึงก าหนดอตัรา   

ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมในวงเงินไม่เกิน 2 ลำ้นบำทต่อโครงกำร 
13. อนุมติัการเขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อการท าสัญญาร่วมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ใน 

   โครงการลงทุนต่างๆ ซ่ึงมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 200  ลา้นบาท 
14. มีอ านาจอนุมติั การซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน การใหกู้ย้มืเงิน และการลงทุน  การ

เสนอราคา การกูย้ืมเงิน   การจดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ท าสัญญา หรือการท านิติกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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ธุรกิจการคา้โดยปกติ หรือธุรกิจอ่ืนท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทั แผนธุรกิจ หรืองบประมาณ 
ท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ ดงัน้ี 
- วงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท ส าหรับการซ้ือขาย สินทรัพยถ์าวรเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน การให้

กูย้มืเงิน  
- 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 าหรับการกูย้ืมเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ท าสัญญา / นิติกรรม  

ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้อ่ืน ตามวตัถุประสงคข์องบริษทั 
- วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ส าหรับเงินลงทุนกรณีธุรกิจการคา้โดยปกติ ตามวตัถุประสงค์

บริษทั 
15. ในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นแผนธุรกิจ หรืองบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษทั อนุมติัไวแ้ลว้  

               คณะกรรมการบริหาร สามารถด าเนินการไดภ้ายในวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั 
16. อนุมติัการด าเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเก่ียวกบัสินทรัพย ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    

              และสิทธิประโยชน์ของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม อนัเป็นการประกอบธุรกิจทางการคา้ปกติหรือ 
       รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 
17.  อนุมติัการตั้ง การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิก ส ารองทางบญัชีต่างๆ อาทิ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  ค่า เผือ่

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ค่าเผือ่ผลขาดทุนของโครงการระหวา่งการด าเนินการ เป็นตน้  

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้นั้นตอ้ง
อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจ
ในการด าเนินการใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญั
ของบริษทั และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะท าข้ึนกบับริษทัและบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ในกรณีดงักล่าว ให้
คณะกรรมการบริหารน าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าว 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) 
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร (CEO)  ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้มีอ ำนำจหน้ำท่ี บริหำร

จัดกำร (Execution) และควบคุมดูแลกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำม
วตัถุประสงค์ นโยบำย ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และแผนงำน งบประมำณท่ีได้รับอนุมติัจำกคณะกรรมกำร
บริษทัอย่ำงเคร่งครัด ซ่ือสัตยสุ์จริต รักษำผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และผูถื้อหุ้น ไม่ท ำกำรใดท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
หรือมีผลประโยชน์ลกัษณะอนัขดัแยง้กบับริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม โดยก ำหนดขอบเขต และอ ำนำจหนำ้ท่ี 
ควำมรับผดิชอบของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ดงัน้ี 

เสนอแผนและแนวทำงกำรบริหำรกลุ่มบริษทัใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริหำรคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ 
1. อนุมติัแผนงำน (Action Plan) และควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดโดย 

คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษทั  
2. ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบใหแ้ก่ผูบ้ริหำร 
3. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำร 
4. มีอ ำนำจอนุมติั กำรซ้ือขำยสินทรัพยถ์ำวรเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำน กำรใหกู้ย้มืเงิน กำรเสนอรำคำ กำร

กูย้มืเงิน กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสัญญำ หรือกำรท ำนิติกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้โดย
ปกติ หรือธุรกิจอ่ืนท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทั แผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ท่ีคณะกรรมการ
บริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ ดงัน้ี 
-    วงเงินไม่เกิน 5 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรซ้ือขำยสินทรัพยถ์าวรเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน  

              และกำรใหกู้ย้มืเงิน  
       -    วงเงินไม่เกิน 1,000 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเสนอรำคำในกรณีธุรกิจปกติ  

-  วงเงินไม่เกิน 250 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเสนอรำคำ ในกรณีธุรกิจอ่ืน  
-  วงเงินไม่เกิน 1,000 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรกูย้มืเงิน กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสัญญำ/นิติกรรม    

              ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  กำรคำ้โดยปกติตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั  
-  วงเงินไม่เกิน 250 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรกูย้มืเงิน กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสัญญำ/นิติกรรมใดๆ    

              ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้อ่ืนตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั  
5. มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำร

ท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน์ ต่อ กลุ่มบริษทั  
6. มีอ ำนำจอนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำง ๆ ท่ีจ  ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมถึงก ำหนด

อตัรำค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม ในวงเงินไม่เกิน 1 ลำ้นบำทต่อโครงกำร 
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7. บริหำรงำนทัว่ไปของบริษทั และกลุ่มบริษทั หรือกิจกำรอ่ืน ๆ ท่ี คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

8.  มีอ ำนำจกระท ำกำรขอวงเงิน Line Credit จำกธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินส ำหรับใชบ้ริหำรจดักำร
โครงกำรต่ำงๆ ของบริษทั โดยไม่จ  ำกดัวงเงิน เม่ือไดรั้บอนุมติัวงเงินแลว้ในกำรเขำ้ผกูพนัใชเ้งิน
ดงักล่ำว ตอ้งมีกำรขออนุมติัตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีทุกคร้ัง 

  ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรดงักล่ำว
ขำ้งตน้นั้น ตอ้งอยู่ภำยใตห้ลักเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรไม่มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ หรือ เก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั รำยกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทั และ/หรือรำยกำรหรือเร่ืองท่ี ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรหรือ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะท ำข้ึนกบับริษทั 
และบริษทัยอ่ย  (ถำ้มี) ในกรณีดงักล่ำวให้ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรน ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป โดยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในเร่ืองดงักล่ำว  

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) 
กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทั ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ใหท้  ำหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนิน

ธุรกิจตำมปกติของบริษทั โดยบริหำรงำนตำมแผน และงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
อยำ่งเคร่งครัด ซ่ือสัตยสุ์จริต และรักษำผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุ้นไม่ท ำกำรใดท่ีมีส่วนได้
เสีย หรือมีผลประโยชน์ลกัษณะขดัแยง้กบับริษทั และบริษทัย่อยของบริษทั โดยก าหนด ขอบเขต และ
อ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ ดงัน้ี   
1. เสนอแผนและแนวทำงกำรบริหำรใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ 
2. วำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษทั และ

คณะกรรมกำรบริหำร 
3. ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบใหแ้ก่ผูบ้ริหำร 
4. สรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำร 
5. มีอ ำนำจจำ้ง แต่งตั้ง โยกยำ้ย ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง ใหบ้  ำเหน็จรำงวลั ปรับข้ึน

เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนสั ระดบั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวุโสและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร โดย
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 



        

                บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
 
 

7 
 

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร : ทบทวน สงิหาคม 2563 

6. มีอ ำนำจจำ้ง แต่งตั้ง โยกยำ้ย ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง ใหบ้  ำเหน็จรำงวลั ปรับข้ึน
เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนสั ส ำหรับพนกังำนของบริษทั  

7. มีอ ำนำจอนุมติั กำรซ้ือขำยสินทรัพยถ์ำวรเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำน กำรใหกู้ย้มืเงิน กำรเสนอรำคำ กำร
กูย้มืเงิน กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสัญญำ หรือกำรท ำนิติกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้โดย
ปกติ หรือธุรกิจอ่ืนท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทั แผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ท่ีคณะกรรมการ
บริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ ดงัน้ี 
-  วงเงินไม่เกิน 2 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรซ้ือขำยสินทรัพยถ์ำวรเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำน    

    และกำรใหกู้ย้มืเงิน  
-  วงเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเสนอรำคำในกรณีธุรกิจปกติ  
-  วงเงินไม่เกิน 100 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเสนอรำคำ ในกรณีธุรกิจอ่ืน  
-  วงเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรกูย้มืเงิน กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสัญญำ/นิติกรรมใดๆ ท่ี     
   เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  กำรคำ้โดยปกติตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั  
-  วงเงินไม่เกิน 100 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรกูย้มืเงิน กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสัญญำ/นิติกรรมใดๆ ท่ี    
    เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้อ่ืนตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

8.  มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง และ
เป็น  ประโยชน์ ต่อ บริษทั 

9. มีอ ำนำจเสนอกำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำง ๆ ท่ีจ  ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมถึงก ำหนด
อตัรำค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม ในวงเงินไม่เกิน 0.5 ลำ้นบำทต่อโครงกำร 

10. ด ำเนินกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรงำนทัว่ไปของบริษทั หรือกิจกำรอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษทั
และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 

11. มีอ ำนำจกระท ำกำรขอวงเงิน Line Credit จำกธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินส ำหรับใชบ้ริหำรจดักำร
โครงกำรต่ำงๆ ของบริษทั โดยไม่จ  ำกดัวงเงิน เม่ือไดรั้บอนุมติัวงเงินแลว้ในกำรเขำ้ผกูพนัใชเ้งิน
ดงักล่ำว ตอ้งมีกำรขออนุมติัตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีทุกคร้ัง 

ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำรดงักล่ำวขำ้งตน้นั้น ตอ้งอยู่
ภำยใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี กรรมกำรผูจ้ดักำรไม่มีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ หรือ เก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของ
บริษทั และ/หรือรำยกำรหรือเร่ืองท่ี กรรมกำรผูจ้ดักำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะท ำข้ึนกบับริษทั และบริษทัยอ่ย  (ถำ้มี) ในกรณีดงักล่ำวให้กรรมกำร
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ผูจ้ ัดกำรร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรน ำเสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือ 
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป โดยกรรมกำรผูจ้ดักำรจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในเร่ืองดงักล่ำว  

4. การประชุมและการลงมติ 
1. คณะกรรมการบริหารจะตอ้งจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 8 คร้ัง ตามความจ าเป็นและความ

เหมาะสม 
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตอ้งจดัส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อน

การประชุม 
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะครบเป็น

องคป์ระชุม 
4. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี 

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 
5. ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชุม และจดัเก็บเอกสารการประชุม

คณะกรรมการบริหาร 

5.  การรายงาน 
คณะกรรมการบริหาร จะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทั โดยสม ่าเสมอ และจดัท า

รายงานการท าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 
1. จ านวนคร้ังในการประชุม 

2. จ านวนคร้ังท่ีกรรมการบริหารแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 

3. ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมการบริหาร จะทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรน้ีตามความเหมาะสมและตามสภาวการณ์ท่ีจ าเป็น 

เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
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กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร : ทบทวน สงิหาคม 2563 

 

        ประกำศ ณ วนัท่ี 17 สิงหำคม พ.ศ.2563 
         
 
 
            นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์
                                   ประธำนกรรมกำรบริหำร 
                  บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)  
 
 
กฎบตัรน้ีไดรั้บกำรทบทวนจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังท่ี 10/2563  เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2563 
กฎบตัรน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2563   เม่ือวนัท่ี  14 สิงหำคม 2563  


