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กฎบัตรประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหท้ าหนา้ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนการและ
งบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทฯ อยา่งเครง่ครดั ซื่อสตัยส์จุรติ และรกัษาผลประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ 
และผูถื้อหุน้ และตอ้งไมท่ าการใดที่มีสว่นไดเ้สยีหรอืมีผลประโยชนใ์นลกัษณะที่ขดัแยง้กบับรษัิทฯ 

 
1. การสรรหาและคุณสมบัตขิองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยผ่านการเสนอช่ือโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งตอ้งคดัเลือกจากบคุคลซึ่งตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทฯ อนมุตัิแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร จะตอ้งเป็นคนละคนกบัประธานกรรมการบรษัิทฯ  

 

2. อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
2.1 บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ การด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ ตามเป้าหมาย

วิสยัทศันท์ี่คณะกรรมการควบคมุดแูลก าหนด รวมทัง้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อ
เตรยีมพรอ้มและปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ทัง้ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 

2.2 ก าหนดระเบียบเก่ียวกับการก ากับดูแล การบริหาร และการปฏิบตัิงานประจ าวนัตามธุรกิจปกติใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์แผนธุรกิจ และงบประมาณที่คณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนด 

2.3 น าเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์  แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต่อ
คณะกรรมการบรษัิทฯ และเขา้รว่มการพิจารณาเรือ่งดงักลา่วกบัคณะกรรมการบรษัิทฯ 

2.4 มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ พิจารณา เจรจาตอ่รอง และอนมุตัิการ
เขา้ท านิติกรรมสญัญา และ/หรอืการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษัิทฯ เช่น การซือ้
ขาย การจัดหาสินคา้ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจ าหน่ายไปซึ่ง
เครือ่งมือ ทรพัยส์นิ และบรกิาร เป็นตน้ ภายในอ านาจและวงเงินตามที่ก าหนดไวใ้นอ านาจอนมุตัิและการสั่งการ
ในระดบัตา่งๆ (Level of Authorization) 

2.5 อนมุตัิแตง่ตัง้ที่ปรกึษาดา้นตา่ง ๆ ที่จ  าเป็นตอ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ ภายในอ านาจและวงเงินตามที่ก าหนด
ไวใ้นอ านาจอนมุตัิ (Level of Authorization) 

2.6 ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อใหม้ีผล
ประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทกุไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรบัปรุงและ
พฒันาใหม้ีผลประกอบการท่ีดีขึน้ 

2.7 พฒันาองคก์รใหม้ีผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรบัปรุงพฒันาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง
เพื่อใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งยั่งยืน 

2.8 จัดท าและเสนอรายงานการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องส าคญัอย่างสม ่าเสมอ 
รวมถึงการจดัท ารายงานเรือ่งอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ ตอ้งการ 
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2.9 พิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม่ การเลิกธุรกิจหรือลงทุน หรือร่วมลงทุนโดยท าการศึกษาทางดา้นเทคนิคและ
ดา้นการเงินอยา่งเหมาะสมและครบถว้นเพื่อประกอบการตดัสนิใจ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณตามอ านาจที่ระบุไวใ้นตารางอ านาจอนุมัติ   รวมถึงพิจารณาการเลิกธุรกิจ เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อขออนมุตัิการด าเนินการดงักลา่ว 

2.10 ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการและเสนอแนะแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อใหผู้บ้ริหาร และฝ่ายจัดการด าเนินการตามยุทธศาสตรแ์ละแผนธุรกิจที่วางไว ้
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และรายงานผลการด าเนินงานและความคืบหนา้ในการด าเนินงานของ
ฝ่ายบรหิารและฝ่ายจดัการตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

2.11 มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกตา่งๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไป
ตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชนข์องบรษัิทฯ รวมถึงรกัษาระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

2.12 มีอ านาจจา้ง แตง่ตัง้ โยกยา้ยบคุคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และผลตอบแทนที่
เหมาะสม และใหม้ีอ  านาจปลดออก ตามความเหมาะสมของพนกังานระดบัตา่งๆ 

2.13 พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการด าเนินงานที่เป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจ
ปกติของบรษัิทฯ ซึง่มีเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป ในวงเงินไมเ่กินงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท
ฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมัติในหลกัการไวแ้ลว้ ทัง้นี ้ภายใตบ้ังคับของหลกัเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เก่ียวกบั
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์รวมตลอดจนอ านาจอนมุตัิและการสั่ง
การในระดบัตา่งๆ (Level of Authorization) ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 

2.14 มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษัิทฯ ตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็น และเป็น
การด าเนินธุรกรรมทางการคา้ปกติ เพื่อผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 

2.15 ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆ รวมทัง้มี
อ านาจด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว ซึ่งอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2.16 มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะบางอย่างแทนได ้โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบ
อ านาจ และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรือ คณะกรรมการ
ชดุยอ่ยตา่งๆ และ/หรอื บรษัิทฯ ไดก้ าหนดไว ้เพื่อก่อใหเ้กิดความคลอ่งตวัในการด าเนินงานของบรษัิทฯ 
 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจาก
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหป้ระธานเจา้หนา้ที่
บริหารหรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร สามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ  ประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ  หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
ก าหนด) อาจมีสว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด
กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ี่ที่
ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิไว ้และเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ
และเง่ือนไขการคา้ปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ 
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งก าหนด 

2.17 ประเมินผลการปฎิบตัิงานของตนเองเป็นประจ าทกุปี  
2.18 ประเมินการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสงูลงไปตามล าดบั โดยใชเ้ป้าหมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินที่

เช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจที่เหมาะสม 
 

กฎบตัรประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ฉบบันีไ้ดร้บัอนมุตัิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อ
วนัท่ี 9 สงิหาคม 2562 ทัง้นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 9 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 

(นายวิทรู เจียกเจิม) 
ประธานกรรมการบรษัิทฯ 

บรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 


