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กฎบัตร 
คณะกรรมการบริหาร 

บริษัท เด็มโก้ จํากดั (มหาชน) 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) (“เด็มโก”้) มีบทบาทและตระหนกัถึงความรับผดิชอบใน

ฐานะผูน้าํองค์กรท่ีตอ้งกาํกบัดูแลให้กลุ่มบริษทัเด็มโก้มีการบริหารจดัการ (Execution) ท่ีดี และการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีเป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าใหก้ลุ่มบริษทัเด็มโกอ้ยา่งย ัง่ยืน นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัลงทุน 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายแลว้ คณะกรรมการบริษทัยงัมีอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบกาํกบัดูแลกิจการให้สามารถ

แข่งขนัได ้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิ

และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พฒันาและลดผลกระทบดา้นลบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม สามารถปรับตวัและฟ้ืนคืน (Resilience) ไดภ้ายใตปั้จจยัและวกิฤตของการเปล่ียนแปลง คณะกรรมการ

บริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร

สูงสุดในสาย สายงาน สํานกังานหลกัในการบริหารกิจการ มอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และบทบาทท่ี

สําคญัในการขบัเคล่ือนกลุ่มบริษทัเด็มโกใ้ห้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของเด็ม

โก ้รวมถึงควบคุมดูแลธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตลอดจนดาํเนินการต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย เพื่อให้

บรรลุซ่ึงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมหลกัของเด็มโก ้“ I DEMCO ” สนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

เด็มโกใ้นการบริหารจดัการและควบคุมกิจการของเด็มโก ้เพื่อให้เกิดการปฏิบติังานอยา่งเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้

เด็มโกส้ามารถเติบโตอย่างย ัง่ยืนดว้ยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้ดาํเนินธุรกิจ

อยา่งย ัง่ยนื โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล อยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 

2. คํานิยาม 

เด็มโก้    หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษัทเด็มโก้  หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) (เด็มโก)้  บริษทั เด็มโกเ้พาเวอร์ จาํกดั (DP)  

   บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จาํกดั (DDL)  บริษทั เด็มโก ้เอน็เนอจี แอนด ์ยทิูลิต้ี จาํกดั (DEU) 

กลุ่มธุรกจิเด็มโก้ หมายถึง กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม และกิจการร่วมคา้ ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจควบคุมในการบริหารจดัการ 

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ (SEVP) ข้ึนไป และรวมถึง 

   ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชี บริหารการเงินและงบประมาณ (CFO) และเลขานุการบริษทั 

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้งและคุณสมบัต ิ

3.1. คณะกรรมการบริหารไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีจาํนวนตามท่ีคณะกรรมการบริษทั

เห็นสมควร ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวนหน่ึงและอาจประกอบดว้ยบุคคลอ่ืนใดคนหน่ึง หรือ

หลายคน ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารสูงสุดในสาย สายงาน สํานกังานหลกัในการบริหารกิจการ 

ของบริษทั โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูเ้สนอช่ือผูบ้ริหารนั้น  

 ในการแต่งตั้งกรรมการบริหารให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการของ

บริษทัคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

3.2. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการเป็นกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง 

3.3. กรรมการบริหารจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ ความ 

เขา้ใจถึงคุณสมบติัหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของตน และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย   

3.4. ใหผู้บ้ริหารสูงสุดของสํานกังานกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมในสาย สายงาน สาํนกังาน ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร    

4. วาระการดํารงตาํแหน่ง 

4.1 กรณีกรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการบริษทั ให้มีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระท่ีดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 

4.2 กรณีกรรมการบริหารท่ีเป็นผูบ้ริหารของเด็มโกใ้ห้มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่าท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็น

ผูบ้ริหารของเด็มโก ้เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 

5. อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

• ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร  (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คือ คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบอาํนาจ  

ให้กระทาํการแทนคณะกรรมการบริษทัในการบริหารกิจการ (Execution) ในส่วนท่ีเกินอาํนาจของฝ่ายจดัการ โดย

ไม่ตอ้งรอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูต้ดัสินใจ เน่ืองจากงานบางส่วนดงักล่าวตอ้งดาํเนินการอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้

ทนักบัการประกอบธุรกิจ หรือทาํหน้าท่ีกลัน่กรองเร่ืองราวต่าง ๆ ของฝ่ายจดัการท่ีเสนอให้คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) พิจารณา คณะกรรมการบริหารจึงทาํหน้าท่ีจดัการงานประจาํบางส่วน

ดว้ย 
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โดยกาํหนด ขอบเขต และอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร ดงัน้ี 

1. กาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

2. พิจารณากลัน่กรองในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพือ่นาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2.1 แผนกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

2.2 งบประมาณประจาํปี (Annual Budget) ซ่ึงเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

2.3 กิจกรรมและการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการควบรวมและซ้ือกิจการ 

2.4 แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาํหนดอตัราจา้งให้บาํเหน็จ รางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน 

ค่าตอบแทน โบนสั ผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ 

2.5 กาํหนด บาํเหน็จ รางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั ประจาํปีของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

2.6 แต่งตั้งคณะทาํงานพิจารณากลัน่กรองโครงการและโอกาสการลงทุนต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบั 

กลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

2.7 เสนอแต่งตั้งผูบ้ริหารเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และหรือผูบ้ริหารในกิจการท่ีบริษทัลงทุน 

3. กาํหนดแผน และแนวทางเก่ียวกบัการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของเด็มโก ้

4. บริหารกิจการและติดตามการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม

งบประมาณและเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

  5.   เสนอการจดัสรรกาํไรเป็นสาํรองตามกฎหมายต่อคณะกรรมการบริษทั และนาํเสนอผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั 
6. รับผดิชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลสาํหรับผูบ้ริหาร  

7. เสริมสร้าง และผลกัดนัใหเ้กิดแรงจูงใจของพนกังาน 

8. พิจารณาวาระท่ีฝ่ายจดัการนาํเสนอก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั 

9. พิจารณาการออกหนงัสือคํ้าประกนัใหแ้ก่บุคคลท่ี 3 ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั ยกเวน้ กรณี

ธุรกิจปกติตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ 

10. มีอาํนาจสั่งการ วางแผน และดาํเนินกิจการของกลุ่มบริษทัเด็มโกใ้ห้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนด 

11. มีอาํนาจพิจารณากาํหนดสวสัดิการพนกังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคลอ้งกบั

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

12. มีอาํนาจอนุมติัแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารท่ีจาํเป็น รวมถึงกาํหนดอตัราค่าตอบแทนและ

สวสัดิการท่ีเหมาะสมในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาทต่อโครงการ 

13. มีอาํนาจอนุมติัการเขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อการทาํสัญญาร่วมทุน (MOU - Joint Venture Agreement)  

ในโครงการลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของเด็มโกจ้าํนวนไม่เกิน 200  ลา้นบาท 
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14. มีอาํนาจอนุมติั การซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรเพื่อใช้ในการดาํเนินงาน การให้กู ้ยืมเงิน และการลงทุน   

การเสนอราคา การกูย้มืเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ทาํสัญญา หรือการทาํนิติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจการคา้โดยปกติ หรือธุรกิจอ่ืนท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องเด็มโก ้แผนธุรกิจ หรืองบประมาณ 

ท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ ดงัน้ี 

- วงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท สําหรับการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรเพื่อใช้ในการดาํเนินงาน และการให้

กูย้มืเงินท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องเด็มโก ้ตามงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว ้ 

- วงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท สาํหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ 

- วงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท สาํหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอ่ืน 

- วงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท สําหรับการกูย้ืมเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ทาํสัญญา / นิติกรรม   

ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้โดยปกติ ตามวตัถุประสงคข์องเด็มโก ้

- วงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท สําหรับการกูย้ืมเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ทาํสัญญา / นิติกรรม 

ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้อ่ืน ตามวตัถุประสงคข์องเด็มโก ้

- วงเงินนอ้ยกวา่ 30 ลา้นบาท สาํหรับเงินลงทุนกรณีธุรกิจการคา้โดยปกติ  

15. ในกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นแผนธุรกิจ หรืองบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษทั อนุมติัไวแ้ลว้ คณะกรรมการ

บริหารสามารถดาํเนินการไดภ้ายในวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั 

16. อนุมติัการดาํเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเก่ียวกบัสินทรัพย ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและ

สิทธิประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อนัเป็นการประกอบธุรกิจทางการคา้ปกติหรือรายการสนบัสนุน

ธุรกิจปกติของเด็มโก ้

17. มีอาํนาจอนุมติัการตั้ง การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิก สํารองทางบญัชีต่าง ๆ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ค่าเผือ่ผลขาดทุนของโครงการระหวา่งการดาํเนินการ  

18. มีอาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีและ

ความรับผดิชอบ (Delegation  of Authority : “DoA” ) 

ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้นั้น

ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของเด็มโก ้ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารไม่มี

อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพยท่ี์สําคญัของเด็มโก ้และ / หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้(ถา้มี) 

ในกรณีดงักล่าว ให้คณะกรรมการบริหารนาํเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรือ
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คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าว 

• ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO)  ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหมี้อาํนาจหนา้ท่ี บริหาร

จดัการ (Execution) และควบคุมดูแลกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทัว่ไปของเด็มโก ้เพื่อให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับของเด็มโก้ และแผนงาน งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทัอยา่งเคร่งครัด ซ่ือสัตยสุ์จริต รักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่เด็มโก ้และผูถื้อหุ้น ไม่ทาํ

การใด ๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชน์ลกัษณะอนัขดัแยง้กบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้โดยกาํหนดขอบเขต 

และอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดงัน้ี 

1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารกลุ่มบริษทัเด็มโกใ้ห้แก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

บริษทัพิจารณา 

2. อนุมติัแผนงาน (Action Plan) และควบคุมติดตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดโดย 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั  

3. กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 

4. สรุปและรายงานผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้เพือ่นาํเสนอคณะกรรมการบริหาร 

5. มีอาํนาจอนุมติั การซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน การให้กูย้ืมเงิน การเสนอราคา การ

กูย้ืมเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ทาํสัญญา หรือการทาํนิติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้โดย

ปกติ หรือธุรกิจอ่ืนท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องเด็มโก ้แผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ท่ีคณะกรรมการ

บริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ ดงัน้ี 

- วงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท สําหรับการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน และการให้

กูย้มืเงิน  

- วงเงินไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท สาํหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ  

- วงเงินไม่เกิน 250 ลา้นบาท สาํหรับการเสนอราคา ในกรณีธุรกิจอ่ืน 

- วงเงินไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท สําหรับการกูย้ืมเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ทาํสัญญา / นิติกรรม

ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ การคา้โดยปกติตามวตัถุประสงคข์องเด็มโก ้

- วงเงินไม่เกิน 250 ลา้นบาท สาํหรับการกูย้มืเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ทาํสัญญา/นิติกรรมใด ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้อ่ืนตามวตัถุประสงคข์องเด็มโก ้ 

6. มีอาํนาจอนุมติัแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของเด็มโก ้รวมถึงกาํหนดอตัรา

ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อโครงการ 
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7. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกลุ่มบริษทัเด็มโก้ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ี

เก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ 

8. บริหารงานทั่วไปของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ หรือกิจการอ่ืน ๆ ท่ี คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

9.  มีอาํนาจกระทาํการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคารหรือสถาบนัการเงินสําหรับใช้บริหารจดัการ

โครงการต่าง ๆ ของเด็มโก้ โดยไม่จาํกดัวงเงิน เม่ือไดรั้บอนุมติัวงเงินแลว้ในการเขา้ผูกพนัใช้เงิน

ดงักล่าว ตอ้งมีการขออนุมติัตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีทุกคร้ัง 
   

ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดงักล่าวขา้งตน้

นั้น ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของเด็มโก ้ทั้งน้ี ประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ หรือ เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซ่ึงสินทรัพยท่ี์สําคญัของเด็มโก ้และ / หรือรายการหรือเร่ืองท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้

ในกรณีดงักล่าวใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนาํเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรือ 

คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าว  

 

• ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) 

กรรมการผูจ้ดัการของเด็มโก ้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ

ดํา เนินธุรกิจตามปกติของเด็มโก้ โดยบริหารงานตามแผน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทั อยา่งเคร่งครัด ซ่ือสัตยสุ์จริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่เด็มโก ้และผูถื้อหุ้นไม่

ทาํการใด ๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชน์ลกัษณะขดัแยง้กบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้โดยกาํหนด ขอบเขต 

และอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ ดงัน้ี   

1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารเด็มโกใ้หแ้ก่คณะกรรมการบริหารพิจารณา 

2. วางแผนและควบคุมการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการบริหาร 

3. กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 

4. สรุปผลการดาํเนินงานของเด็มโกเ้พื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริหาร 
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5. มีอาํนาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาํหนดอตัราค่าจา้ง ให้บาํเหน็จรางวลั ปรับข้ึน

เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั ระดบั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ โดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

6. มีอาํนาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาํหนดอตัราค่าจา้ง ให้บาํเหน็จรางวลั ปรับข้ึน

เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั สาํหรับพนกังานของเด็มโก ้ 

7. มีอาํนาจอนุมติั การซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน การให้กูย้ืมเงิน การเสนอราคา การ

กูย้ืมเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ทาํสัญญา หรือการทาํนิติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้โดย

ปกติ หรือธุรกิจอ่ืนท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องเด็มโก ้แผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ท่ีคณะกรรมการ

บริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ ดงัน้ี 

- วงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท สําหรับการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน และการให้

กูย้มืเงิน 

- วงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท สาํหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ  

- วงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท สาํหรับการเสนอราคา ในกรณีธุรกิจอ่ืน 

- วงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท สาํหรับการกูย้มืเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ทาํสัญญา/นิติกรรมใดๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  การคา้โดยปกติตามวตัถุประสงคข์องเด็มโก ้

- วงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท สาํหรับการกูย้มืเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ทาํสัญญา/นิติกรรมใด ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้อ่ืนตามวตัถุประสงคข์องเด็มโก ้

8. มีอาํนาจเสนอการแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารท่ีจาํเป็น รวมถึงกาํหนดอตัราค่าตอบแทนและ

สวสัดิการท่ีเหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน 0.5 ลา้นบาทต่อโครงการ 

9.  มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของเด็มโกต่้อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง และ  

 เป็นประโยชน์ต่อเด็มโก ้

10.  ดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของเด็มโก ้หรือกิจการอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทั 

  และ / หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

11.  มีอาํนาจกระทาํการขอวงเงิน Credit Line  จากธนาคารหรือสถาบนัการเงินสําหรับใช้บริหารจดัการ

โครงการต่าง ๆ ของเด็มโก้ โดยไม่จาํกดัวงเงิน เม่ือได้รับอนุมติัวงเงินแล้วในการเขา้ผูกพนัใช้เงิน

ดงักล่าว ตอ้งมีการขออนุมติัตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีทุกคร้ัง 
 

ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวขา้งตน้นั้น ตอ้ง

อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของเด็มโก ้ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอาํนาจใน

การดาํเนินการใด ๆ หรือ เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของ



        
                บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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บริษทั และ / หรือรายการหรือเร่ืองท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบักลุ่มบริษทัเด็มโก้ ในกรณีดงักล่าวให้กรรมการผูจ้ดัการ

ร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนาํเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือ คณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผูจ้ ัดการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าว  

6. การประชุมและการลงมติ 

1. คณะกรรมการบริหารจะตอ้งจดัให้มีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 8 คร้ัง ตามความจาํเป็นและความ

เหมาะสม 

2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตอ้งจดัส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อน

การประชุม 

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะครบเป็น

องคป์ระชุม 

4. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี 

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 

5. ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผูจ้ดัทาํรายงานการประชุม และจดัเก็บเอกสารการประชุม

คณะกรรมการบริหาร 

    7.  การรายงาน 

คณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีรายงานผลการปฏิบติังาน นาํเสนอเร่ืองและการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ท่ี

สาํคญัใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรอง และรับทราบอยา่งทนัเหตุการณ์ โดยสมํ่าเสมอเป็นประจาํ  
 

   กฎบตัรฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นตน้ไป   

   

         

         

  

กฎบตัรน้ีไดรั้บการทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและความย ัง่ยืน คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 

วนัท่ี 20 มกราคม 2565 และได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี  25 

กุมภาพนัธ์ 2565 


