บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

กฎบัตร
คณะกรรมกำรลงทุน
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรลงทุน (Investment Committee : IC) จัดตั้งขึ้ นตำมมติของคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ.2560 โดยมีกำรกำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ให้มี
ควำมเหมำะสม สอดคล้อ งกับ ภำระกิ จ ของบริ ษ ัท คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้ต ระหนัก ถึ งประโยชน์ แ ละ
ควำมสำคัญของหลักกำรพื้นฐำนของกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ตำมหลักปฎิบตั ิ
ประกำรหนึ่ งได้แก่ กำรมุ่ งเน้นให้บ ริ ษ ทั รั กษำควำมน่ ำเชื่ อถื อทำงด้ำนกำรเงิ น ด้วยกำรก ำหนดให้บ ริ ษ ทั มี
มำตรกำรกำรติดตำมควำมพอเพียงของสภำพคล่องในกำรดำเนิ นธุ รกิจ มีกลไกตรวจจับสัญญำณที่จะแสดงให้
เห็นแนวโน้มของปั ญหำทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงมีแผนงำนในกำรแก้ไขปั ญหำที่เหมำะสมและทันเวลำ
โดยมีกำรเชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และเป้ ำหมำยขององค์กร ในกำรกำหนดแผนกำรลงทุนของบริ ษทั ได้
คำนึ งถึ งผลตอบแทนกำรลงทุน ควำมเพียงพอของสภำพคล่องและกำรจัดสรรแหล่งเงินทุนของบริ ษทั ภำยใต้
กรอบนโยบำยกำรลงทุน นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ ยวกับกำรลงทุนที่คณะกรรมกำร
บริ ษ ัท ก ำหนด ข้อ ก ำหนดของ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
สำมำรถเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั มุ่งไปสู่ กำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยของ
บริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล
คำจำกัดควำม
“บริษัท” หมำยถึง บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
“คณะกรรมกำรบริษัท” หมำยถึง คณะกรรมกำรบริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
“คณะกรรมกำรลงทุน” หมำยถึง คณะกรรมกำรลงทุน เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
“กรรมกำรลงทุน” หมำยถึง กรรมกำรลงทุน เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
“คณะผู้บริหำร” หมำยถึง ผูด้ ำรงตำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรขึ้นไป
“บริษัทย่อย” หมำยถึง
(ก) บริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ข) บริ ษทั ที่บริ ษทั ตำม (ก) ถื อหุ ้นเกิ นกว่ำร้ อยละ 50 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
นั้น
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(ค) บริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ ต่อไปเป็ นทอดๆ โดยเริ่ มจำกกำรถือหุ ้นของบริ ษทั ตำม (ข) ในบริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ โดย
กำรถื อหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่ำวในแต่ละทอดมีจำนวนเกิ นกว่ำร้ อยละ 50 ของจำนวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ นั้น
(ง) บริ ษทั หรื อบริ ษทั ตำม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถื อหุ ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมรวมกันเกิ นกว่ำร้อยละ
50 ของจำนวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ นั้น
(จ) บริ ษทั หรื อบริ ษทั ตำม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) มีอำนำจควบคุ มในเรื่ องกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงิ น
และกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ ไ ด้ม ำซึ่ งประโยชน์ จ ำกกิ จ กรรมกำรต่ ำ งๆ ของบริ ษ ัท นั้ น
กำรถือหุน้ ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ตำม(ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ให้นบั รวมหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
1. องค์ ประกอบ และคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมกำรลงทุน ประกอบด้วย กรรมกำรลงทุนที่ดำรงตำแหน่งผูบ้ ริ หำร 1 คน สำหรับกรรมกำรคน
อื่ น ให้ แ ต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมกำรบริ ษ ัท รวมเป็ นจ ำนวนกรรมกำรอย่ำ งน้ อ ย 4 คน โดยประธำน
กรรมกำรลงทุนต้องไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
1.2 กรรมกำรลงทุน ต้องมีควำมรู ้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรลงทุน และโครงกำรที่จะลงทุน
1.3 คณะกรรมกำรลงทุ นสำมำรถแต่ งตั้งบุ ค คลที่ มีค วำมรู ้ มี ป ระสบกำรณ์ ด้ำนกำรลงทุ น และควำมรู ้ ใน
โครงกำรที่จะลงทุนเป็ นทีป่ รึ กษำคณะกรรมกำรลงทุนได้
1.4 ผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดด้ำนกำรบัญชี และกำรเงิน ของบริ ษทั ทำหน้ำที่เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรลงทุน เพื่อทำ
หน้ ำ ที่ ช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนของคณะกรรมกำรลงทุ น เกี่ ย วกับ กำรนัด หมำยประชุ ม
จัดเตรี ยมวำระกำรประชุ ม จัดเตรี ยมและนำส่ งเอกสำรประกอบกำรประชุ ม บันทึกรำยงำนกำรประชุ ม
และอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรลงทุนมอบหมำย ทั้งนี้ คณะกรรมกำรลงทุนอำจแต่งตั้งบุ คคลที่มีควำม
เหมำะสมทำหน้ำที่ เป็ นผูช้ ่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน
2. วำระกำรดำรงตำแหน่ ง และกำรพ้นจำกตำแหน่ ง
2.1 วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
2.1.1 กรณี กรรมกำรลงทุ นที่เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ให้มีวำระดำรงตำแหน่ ง ตำมวำระที่ ดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรบริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมกำรบริ ษทั จะมีมติเป็ นอย่ำงอื่น
2.1.2 กรณี กรรมกำรลงทุนที่เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ให้มีวำระดำรงตำแหน่ งเท่ำที่ดำรงตำแหน่ งเป็ น
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมกำรบริ ษทั จะมีมติเป็ นอย่ำงอื่น
2.2 กำรพ้นจำกตำแหน่ ง
กรรมกำรลงทุนพ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
- ตำย
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- พ้นจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
- คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
- ขำดคุณสมบัติของกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
3. หน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
3.1 กำหนดกลยุทธ์ และนโยบำยกำรลงทุ น นโยบำยกำรบริ หำรสภำพคล่ อง และนโยบำยกำรจัดสรรแหล่ ง
เงินทุนเพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
3.2 กำหนดกรอบกำรลงทุน กำรบริ หำรสภำพคล่องและกำรจัดสรรแหล่งเงินทุนของบริ ษทั
3.3 พิ จำรณำแผนกลยุท ธ์ แผนกำรลงทุ น แผนกำรบริ หำรสภำพคล่ องและแผนกำรจัดสรรแหล่ งเงิ นทุ นให้
สอดคล้องกับกรอบนโยบำยที่ อนุ มตั ิโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั รวมถึ ง ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริ หำร
ควำมเสี่ ยง ภำยใต้ขอ้ กำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3.4 ก ำกับ ดู แลกำรลงทุ น กำรบริ ห ำรสภำพคล่ อ ง และกำรจัด สรรแหล่ ง เงิ น ทุ น ของบริ ษ ัท ให้ เป็ นไปตำม
กรอบนโยบำยแผนดำเนิ นงำน ระเบียบวิธีปฏิ บตั ิ รวมถึ งนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยง ที่ได้รับอนุ มตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั
3.5 สอบทำนและปรั บ เปลี่ ย นกลยุท ธ์ กรอบนโยบำย และแผนดำเนิ น กำร ทั้ง ในส่ วนของกำรลงทุ น กำร
บริ ห ำรสภำพคล่ องและกำรจัดสรรแหล่ งเงิ น ทุ น ให้ เหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ และให้ น ำเสนอกรอบ
นโยบำยที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
3.6 จัด ท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรลงทุ น ที่ ล งนำมโดยประธำนกรรมกำรลงทุ น และเปิ ดเผยไว้ใ น
รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
4. กำรประชุ มและกำรลงมติ
4.1 จำนวนครั้งกำรประชุ ม
4.1.1 คณะกรรมกำรลงทุนต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 4 ครั้ง
4.1.2 ประธำนกรรมกำรลงทุนอำจเรี ยกประชุ มคณะกรรมกำรลงทุนเป็ นกรณี พิเศษได้ หำกมีระเบียบ
วำระจำเป็ นที่ตอ้ งหำรื อร่ วมกัน
4.2 ผู้เข้ ำร่ วมกำรประชุ ม
4.2.1 กำรประชุ ม คณะกรรมกำรลงทุ น ต้อ งมี ก รรมกำรมำประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ำ กึ่ ง หนึ่ งของจ ำนวน
กรรมกำรลงทุนทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุ ม โดยประธำนกรรมกำรลงทุนเป็ นประธำนใน
ที่ประชุม
4.2.2 กรณี ที่ ป ระธำนกรรมกำรลงทุ น ไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อไม่ ส ำมำรถปฏิ บ ั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้ ให้
กรรมกำรลงทุนที่มำประชุมเลือกกรรมกำรลงทุนคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
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4.3 กำรลงมติ
4.3.1 มติที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้ำงมำกของกรรมกำรลงทุ นที่มำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้
กรรมกำรลงทุนหนึ่ งคนมีหนึ่ งเสี ยงในกำรลงคะแนน กรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขำด
4.3.2 กรรมกำรลงทุนที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจำรณำจะต้องงดออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ
4.4 บันทึกรำยงำนกำรประชุ ม
ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยเป็ นจดผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม
5. กำรรำยงำน
คณะกรรมกำรลงทุ นรั บผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และรำยงำนกำรปฏิ บตั ิ งำน (ถ้ำมี ) ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
6. กำรทบทวน และปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมกำรลงทุนจะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมกำรลงทุนก่อนนำเสนอขอ อนุมตั ิ
ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยกำหนดให้มีกำรทบทวนและปรับปรุ งควำมเหมำะสมของกฎบัตรฯ อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
7. ค่ ำตอบแทน
คณะกรรมกำรลงทุนจะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับอนุมตั ิ
จำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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