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1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) (“เด็มโก้”) มีบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบใน
ฐานะผูน้ าํ องค์กรที่ ตอ้ งกํากับดู แลให้กลุ่ มบริ ษทั เด็ม โก้มีการบริ หารจัดการ (Execution) ที่ ดี และการกํากับดู แล
กิจการที่เป็ นไปเพื่อสร้างคุณค่าให้กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้อย่างยัง่ ยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่นกั ลงทุน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ยังมีอาํ นาจหน้าที่ความรับผิดชอบกํากับดูแลกิจการให้สามารถ
แข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ
และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย เป็ นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาและลดผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่ งแวดล้อม สามารถปรับตัวและฟื้ นคืน (Resilience) ได้ภายใต้ปัจจัยและวิกฤตของการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ
บริ ษทั จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) ซึ่ งประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดในสาย สายงาน สํานักงานหลักในการบริ หารกิจการ มอบหมายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทที่
สําคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของเด็ม
โก้ รวมถึงควบคุมดูแลธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อให้
บรรลุซ่ ึ งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิ ยมหลักของเด็มโก้ “ I DEMCO ” สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
เด็มโก้ในการบริ หารจัดการและควบคุมกิจการของเด็มโก้ เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นรู ปธรรม ส่ งเสริ มให้
เด็มโก้สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนด้วยการบริ หารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ดําเนิ นธุ รกิ จ
อย่างยัง่ ยืน โดยคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล อย่างต่อเนื่องตลอดไป
2. คํานิยาม
เด็มโก้

หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทเด็มโก้

หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) (เด็มโก้) บริ ษทั เด็มโก้เพาเวอร์ จํากัด (DP)
บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว จํากัด (DDL) บริ ษทั เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิต้ ี จํากัด (DEU)

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้

หมายถึ ง กลุ่มบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม และกิจการร่ วมค้า ที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุมในการบริ หารจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
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ผู้บริหารระดับสู ง

หมายถึง ผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ (SEVP) ขึ้นไป และรวมถึง
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านบัญชี บริ หารการเงินและงบประมาณ (CFO) และเลขานุการบริ ษทั

3. องค์ ประกอบ การแต่ งตั้งและคุณสมบัติ
3.1. คณะกรรมการบริ หารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีจาํ นวนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั
เห็นสมควร ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จํานวนหนึ่ งและอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่ ง หรื อ
หลายคน ซึ่ งดํารงตําแหน่ งเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดในสาย สายงาน สํานักงานหลักในการบริ หารกิจการ
ของบริ ษทั โดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูเ้ สนอชื่ อผูบ้ ริ หารนั้น
ในการแต่งตั้งกรรมการบริ หารให้ค ณะกรรมการแต่ง ตั้งกรรมการบริ หารที่ เป็ นกรรมการของ
บริ ษทั คนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
3.2. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นกรรมการบริ หารโดยตําแหน่ง
3.3. กรรมการบริ หารจะต้องมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู ้ ความ
เข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
3.4. ให้ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดของสํานักงานกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารหน่ วยงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในสาย สายงาน สํานักงาน ที่เกี่ยวข้องเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
4.1 กรณี กรรมการบริ หารที่ เป็ นกรรมการบริ ษทั ให้มีวาระการดํารงตําแหน่ งตามวาระที่ ดาํ รงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
4.2 กรณี กรรมการบริ หารที่เป็ นผูบ้ ริ หารของเด็มโก้ให้มีวาระการดํารงตําแหน่ งเท่าที่ดาํ รงตําแหน่ ง เป็ น
ผูบ้ ริ หารของเด็มโก้ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
5. อํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร และกรรมการผู้จัดการ
• ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) คือ คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบอํานาจ
ให้กระทําการแทนคณะกรรมการบริ ษทั ในการบริ หารกิจการ (Execution) ในส่ วนที่เกินอํานาจของฝ่ ายจัดการ โดย
ไม่ตอ้ งรอให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ เนื่องจากงานบางส่ วนดังกล่าวต้องดําเนิ นการอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้
ทันกับการประกอบธุ รกิจ หรื อทําหน้าที่กลัน่ กรองเรื่ องราวต่าง ๆ ของฝ่ ายจัดการที่เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุ ดย่อย (Board Committee) พิจารณา คณะกรรมการบริ หารจึงทําหน้าที่จดั การงานประจําบางส่ วน
ด้วย
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โดยกําหนด ขอบเขต และอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร ดังนี้
1. กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
2. พิจารณากลัน่ กรองในเรื่ องดังต่อไปนี้ เพือ่ นําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2.1 แผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
2.2 งบประมาณประจําปี (Annual Budget) ซึ่ งเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
2.3 กิจกรรมและการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการ
2.4 แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กําหนดอัตราจ้างให้บาํ เหน็จ รางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
ค่าตอบแทน โบนัส ผูบ้ ริ หารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ
2.5 กําหนด บําเหน็จ รางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
2.6 แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณากลัน่ กรองโครงการและโอกาสการลงทุนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
2.7 เสนอแต่งตั้งผูบ้ ริ หารเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ และหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการที่บริ ษทั ลงทุน
3. กําหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของเด็มโก้
4. บริ ห ารกิ จ การและติ ด ตามการดํา เนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ใ ห้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ นไปตาม
งบประมาณและเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
5. เสนอการจัดสรรกําไรเป็ นสํารองตามกฎหมายต่อคณะกรรมการบริ ษทั และนําเสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
6. รับผิดชอบการบริ หารทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบ้ ริ หาร
7. เสริ มสร้าง และผลักดันให้เกิดแรงจูงใจของพนักงาน
8. พิจารณาวาระที่ฝ่ายจัดการนําเสนอก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
9. พิจารณาการออกหนังสื อคํ้าประกันให้แก่บุคคลที่ 3 ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ ยกเว้น กรณี
ธุ รกิจปกติตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
10. มีอาํ นาจสั่งการ วางแผน และดําเนิ นกิจการของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริ ษทั กําหนด
11. มีอาํ นาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. มีอาํ นาจอนุ มตั ิแต่งตั้งที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารที่จาํ เป็ น รวมถึงกําหนดอัตราค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสมในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อโครงการ
13. มีอาํ นาจอนุ มตั ิการเข้าทําบันทึกข้อตกลงเพื่อการทําสัญญาร่ วมทุน (MOU - Joint Venture Agreement)
ในโครงการลงทุนต่าง ๆ ซึ่ งมีมูลค่าการลงทุนในส่ วนของเด็มโก้จาํ นวนไม่เกิน 200 ล้านบาท
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14. มี อาํ นาจอนุ มตั ิ การซื้ อขายสิ นทรั พย์ถาวรเพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน การให้กู้ยืมเงิ น และการลงทุ น
การเสนอราคา การกูย้ มื เงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทําสัญญา หรื อการทํานิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิจการค้าโดยปกติ หรื อธุ รกิจอื่นที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้ แผนธุ รกิจ หรื องบประมาณ
ที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้แล้ว ดังนี้
- วงเงิ นไม่เกิน 10 ล้านบาท สําหรับการซื้ อขายสิ นทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน และการให้
กูย้ มื เงินที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้
- วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สําหรับการเสนอราคาในกรณี ธุรกิจปกติ
- วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สําหรับการเสนอราคาในกรณี ธุรกิจอื่น
- วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สําหรับการกูย้ ืมเงิน การจัดซื้ อจัดจ้าง การเข้าทําสัญญา / นิ ติกรรม
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้
- วงเงิ นไม่เกิน 500 ล้านบาท สําหรับการกูย้ ืมเงิน การจัดซื้ อจัดจ้าง การเข้าทําสัญญา / นิ ติกรรม
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการค้าอื่น ตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้
- วงเงินน้อยกว่า 30 ล้านบาท สําหรับเงินลงทุนกรณี ธุรกิจการค้าโดยปกติ
15. ในกรณี ท่ีกาํ หนดไว้ในแผนธุ รกิจ หรื องบประมาณที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้แล้ว คณะกรรมการ
บริ หารสามารถดําเนินการได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิ
16. อนุ มตั ิการดําเนิ นการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและ
สิ ทธิ ประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ อันเป็ นการประกอบธุ รกิจทางการค้าปกติหรื อรายการสนับสนุน
ธุ รกิจปกติของเด็มโก้
17. มีอาํ นาจอนุ มตั ิการตั้ง การเพิ่ม การลด หรื อการยกเลิก สํารองทางบัญชี ต่าง ๆ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผือ่ ผลขาดทุนของโครงการระหว่างการดําเนิ นการ
18. มีอาํ นาจหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิมอบหมายอํานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ (Delegation of Authority : “DoA” )
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้างต้นนั้น
ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของเด็มโก้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารไม่มี
อํานาจในการดํา เนิ นการใด ๆ ในหรื อเกี่ ยวกับ รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน รายการได้มาหรื อจําหน่ า ยไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ที่สําคัญของเด็มโก้ และ / หรื อ รายการหรื อเรื่ องที่คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทําขึ้นกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ (ถ้ามี)
ในกรณี ดงั กล่าว ให้คณะกรรมการบริ หารนําเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรื อ
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ ม ตั ิ ต่อไป โดยกรรมการบริ หารท่า นนั้นและบุ คคลที่ อาจมี ค วาม
ขัดแย้งจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าว
• ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร (CEO)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีอาํ นาจหน้าที่ บริ หาร
จัดการ (Execution) และควบคุมดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทัว่ ไปของเด็มโก้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ นโยบาย ระเบี ย บข้อ บัง คับ ของเด็ ม โก้ และแผนงาน งบประมาณที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด ซื่ อสัตย์สุจริ ต รักษาผลประโยชน์สูงสุ ดแก่เด็มโก้ และผูถ้ ือหุ ้น ไม่ทาํ
การใด ๆ ที่มีส่วนได้เสี ย หรื อมีผลประโยชน์ลกั ษณะอันขัดแย้งกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ โดยกําหนดขอบเขต
และอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ดังนี้
1. เสนอแผนและแนวทางการบริ หารกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ให้แก่คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณา
2. อนุมตั ิแผนงาน (Action Plan) และควบคุมติดตามการดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดโดย
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั
3. กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผบู ้ ริ หาร
4. สรุ ปและรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เพือ่ นําเสนอคณะกรรมการบริ หาร
5. มีอาํ นาจอนุ มตั ิ การซื้ อขายสิ นทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน การให้กูย้ ืมเงิน การเสนอราคา การ
กูย้ ืมเงิ น การจัดซื้ อจัดจ้าง การเข้าทําสัญญา หรื อการทํานิ ติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จการค้าโดย
ปกติ หรื อธุ รกิจอื่นที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้ แผนธุ รกิจ หรื องบประมาณ ที่คณะกรรมการ
บริ ษทั อนุมตั ิไว้แล้ว ดังนี้
- วงเงินไม่เกิ น 5 ล้านบาท สําหรับการซื้ อขายสิ นทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน และการให้
กูย้ มื เงิน
- วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท สําหรับการเสนอราคาในกรณี ธุรกิจปกติ
- วงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท สําหรับการเสนอราคา ในกรณี ธุรกิจอื่น
- วงเงินไม่เกิ น 1,000 ล้านบาท สําหรับการกูย้ ืมเงิน การจัดซื้ อจัดจ้าง การเข้าทําสัญญา / นิ ติกรรม
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ การค้าโดยปกติตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้
- วงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท สําหรับการกูย้ ม
ื เงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทําสัญญา/นิติกรรมใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการค้าอื่นตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้
6. มีอาํ นาจอนุมตั ิแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นงานของเด็มโก้ รวมถึงกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อโครงการ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร : ทบทวน กุมภาพันธ์ 2565

6

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
7. มี อาํ นาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่
เกี่ยวข้อง และเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
8. บริ ห ารงานทั่ว ไปของกลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ หรื อ กิ จ การอื่ น ๆ ที่ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9. มีอาํ นาจกระทําการขอวงเงิ น Line Credit จากธนาคารหรื อสถาบันการเงิ นสําหรับใช้บริ หารจัดการ
โครงการต่าง ๆ ของเด็มโก้ โดยไม่จาํ กัดวงเงิ น เมื่ อได้รับอนุ มตั ิ วงเงิ นแล้วในการเข้าผูกพันใช้เงิ น
ดังกล่าว ต้องมีการขออนุมตั ิตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ทุกครั้ง
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารดังกล่าวข้างต้น
นั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับของเด็มโก้ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารไม่มีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ หรื อ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรื อจําหน่ายไป
ซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สําคัญของเด็มโก้ และ / หรื อรายการหรื อเรื่ องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทําขึ้นกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
ในกรณี ดงั กล่าวให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารนําเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรื อ
คณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่ อพิ จารณาอนุ ม ัติต่ อไป โดยประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หารจะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าว
• ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
กรรมการผูจ้ ดั การของเด็มโก้ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ทาํ หน้าที่เกี่ยวกับการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ ข องเด็ ม โก้ โดยบริ หารงานตามแผน และงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด ซื่ อสัตย์สุจริ ต และรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดแก่เด็มโก้ และผูถ้ ือหุ ้นไม่
ทําการใด ๆ ที่มีส่วนได้เสี ย หรื อมีผลประโยชน์ลกั ษณะขัดแย้งกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ โดยกําหนด ขอบเขต
และอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ ดังนี้
1. เสนอแผนและแนวทางการบริ หารเด็มโก้ให้แก่คณะกรรมการบริ หารพิจารณา
2. วางแผนและควบคุ มการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่ กาํ หนดโดยคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการบริ หาร
3. กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผบู ้ ริ หาร
4. สรุ ปผลการดําเนินงานของเด็มโก้เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ หาร
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
5. มีอาํ นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กําหนดอัตราค่าจ้าง ให้บาํ เหน็จรางวัล ปรับขึ้น
เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ระดับ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
6. มีอาํ นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กําหนดอัตราค่าจ้าง ให้บาํ เหน็จรางวัล ปรับขึ้น
เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส สําหรับพนักงานของเด็มโก้
7. มีอาํ นาจอนุ มตั ิ การซื้ อขายสิ นทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน การให้กูย้ ืมเงิน การเสนอราคา การ
กูย้ ืมเงิ น การจัดซื้ อจัดจ้าง การเข้าทําสัญญา หรื อการทํานิ ติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จการค้าโดย
ปกติ หรื อธุ รกิจอื่นที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้ แผนธุ รกิจ หรื องบประมาณ ที่คณะกรรมการ
บริ ษทั อนุมตั ิไว้แล้ว ดังนี้
- วงเงินไม่เกิ น 2 ล้านบาท สําหรับการซื้ อขายสิ นทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน และการให้
กูย้ มื เงิน
- วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สําหรับการเสนอราคาในกรณี ธุรกิจปกติ
- วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สําหรับการเสนอราคา ในกรณี ธุรกิจอื่น
- วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สําหรับการกูย้ ม
ื เงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทําสัญญา/นิติกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ การค้าโดยปกติตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้
- วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สําหรับการกูย้ ม
ื เงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทําสัญญา/นิติกรรมใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการค้าอื่นตามวัตถุประสงค์ของเด็มโก้
8. มีอาํ นาจเสนอการแต่งตั้งที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารที่จาํ เป็ น รวมถึงกําหนดอัตราค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน 0.5 ล้านบาทต่อโครงการ
9. มีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของเด็มโก้ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และ
เป็ นประโยชน์ต่อเด็มโก้
10. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของเด็มโก้ หรื อกิจการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั
และ / หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
11. มีอาํ นาจกระทําการขอวงเงิ น Credit Line จากธนาคารหรื อสถาบันการเงิ นสําหรับใช้บริ หารจัดการ
โครงการต่า ง ๆ ของเด็มโก้ โดยไม่จาํ กัดวงเงิ น เมื่ อได้รับอนุ ม ตั ิ วงเงิ นแล้วในการเข้า ผูกพันใช้เงิ น
ดังกล่าว ต้องมีการขออนุมตั ิตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ทุกครั้ง
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้อง
อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับของเด็มโก้ ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ ดั การไม่มีอาํ นาจใน
การดําเนิ นการใด ๆ หรื อ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญของ
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั และ / หรื อรายการหรื อเรื่ องที่กรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทําขึ้ นกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ในกรณี ดงั กล่ าวให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หารนําเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรื อ คณะกรรมการ
บริ ษ ัท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ต่ อ ไป โดยกรรมการผู จ้ ัด การจะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าว
6. การประชุ มและการลงมติ
1. คณะกรรมการบริ หารจะต้องจัดให้มีการประชุ มอย่างน้อยปี ละ 8 ครั้ง ตามความจําเป็ นและความ
เหมาะสม
2. วาระการประชุ ม และเอกสารการประชุ มจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการบริ หารล่วงหน้าก่อน
การประชุม
3. ในการประชุ มคณะกรรมการบริ หารจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งจึงจะครบเป็ น
องค์ประชุม
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริ หารจะถือตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้
กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะต้องไม่เข้าร่ วมในการพิจารณาหรื อลงมติ
5. ให้เลขานุ การคณะกรรมการบริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทํารายงานการประชุ ม และจัดเก็บเอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริ หาร
7. การรายงาน
คณะกรรมการบริ หาร มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบตั ิงาน นําเสนอเรื่ องและการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ที่
สําคัญให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากลัน่ กรอง และรับทราบอย่างทันเหตุการณ์ โดยสมํ่าเสมอเป็ นประจํา
กฎบัตรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็ นต้นไป

กฎบัตรนี้ ได้รับการทบทวนจากที่ประชุ มคณะกรรมการกํากับดู แลกิจการและความยัง่ ยืน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่
วันที่ 20 มกราคม 2565 และได้รับ การอนุ ม ตั ิ จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 1/2565 เมื่ อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2565
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