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  กฎบัตร  

คณะกรรมกำรลงทุน  

บริษัท เด็มโก้ จ ำกดั (มหำชน) 

วตัถุประสงค์ 
 

คณะกรรมกำรลงทุน (Investment Committee : IC)  จดัตั้งข้ึนตำมมติของคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 
4/2560 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม พ.ศ.2560 โดยมีกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ให้มี
ควำมเหมำะสม สอดคล้องกับภำระกิจของบริษัท  คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และ
ควำมส ำคญัของหลกักำรพื้นฐำนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) ตำมหลกัปฎิบติั
ประกำรหน่ึงได้แก่ กำรมุ่งเน้นให้บริษทัรักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงด้ำนกำรเงิน ด้วยกำรก ำหนดให้บริษทัมี
มำตรกำรกำรติดตำมควำมพอเพียงของสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจ มีกลไกตรวจจบัสัญญำณท่ีจะแสดงให้
เห็นแนวโนม้ของปัญหำทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึงมีแผนงำนในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเหมำะสมและทนัเวลำ 
โดยมีกำรเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ ภำรกิจ และเป้ำหมำยขององคก์ร ในกำรก ำหนดแผนกำรลงทุนของบริษทั ได้
ค  ำนึงถึงผลตอบแทนกำรลงทุน ควำมเพียงพอของสภำพคล่องและกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษทั ภำยใต้
กรอบนโยบำยกำรลงทุน นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบักำรลงทุนท่ีคณะกรรมกำร
บริษัทก ำหนด ข้อก ำหนดของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์   ตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 
สำมำรถเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่กำรด ำเนินงำนของบริษทัมุ่งไปสู่กำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของ
บริษทั อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 
 

ค ำจ ำกดัควำม 
“บริษัท” หมำยถึง บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)  
“คณะกรรมกำรบริษัท” หมำยถึง  คณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
“คณะกรรมกำรลงทุน” หมำยถึง  คณะกรรมกำรลงทุน เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
“กรรมกำรลงทุน” หมำยถึง  กรรมกำรลงทุน เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
“คณะผู้บริหำร” หมำยถึง ผูด้  ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ดักำรข้ึนไป  
 “บริษัทย่อย” หมำยถึง 

(ก) บริษทัท่ีบริษทัถือหุน้เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
(ข) บริษทัท่ีบริษทัตำม (ก) ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั

นั้น 
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(ค) บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจำกกำรถือหุ้นของบริษทัตำม (ข) ในบริษทัท่ีถูกถือหุน้โดย
กำรถือหุ้นของบริษทัดงักล่ำวในแต่ละทอดมีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ง) บริษทัหรือบริษทัตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มรวมกนัเกินกวำ่ร้อยละ 
50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น  

(จ) บริษทัหรือบริษทัตำม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ ำนำจควบคุมในเร่ืองกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงิน 
และกำรด ำเนินงำนของบริษัทเพื่อให้ได้มำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมกำรต่ำงๆ ของบริษัทนั้ น           
กำรถือหุน้ของบริษทัหรือบริษทัตำม(ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

 
1. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ 
 

1.1 คณะกรรมกำรลงทุน ประกอบดว้ย กรรมกำรลงทุนท่ีด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำร 1 คน ส ำหรับกรรมกำรคน  
อ่ืน ให้แต่งตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริษัท  รวมเป็นจ ำนวนกรรมกำรอย่ำงน้อย 4 คน โดยประธำน
กรรมกำรลงทุนตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหำรของบริษทั 

1.2  กรรมกำรลงทุน ตอ้งมีควำมรู้และประสบกำรณ์เก่ียวกบักำรลงทุน และโครงกำรท่ีจะลงทุน 
1.3     คณะกรรมกำรลงทุนสำมำรถแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรลงทุน และควำมรู้ใน

โครงกำรท่ีจะลงทุนเป็นทีป่รึกษำคณะกรรมกำรลงทุนได ้
1.4     ผูบ้ริหำรสูงสุดดำ้นกำรบญัชีและกำรเงินของบริษทั ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน เพื่อท ำ 

หน้ำท่ีช่วยเหลือ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรลงทุนเก่ียวกับกำรนัดหมำยประชุม  
จดัเตรียมวำระกำรประชุม จดัเตรียมและน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม บนัทึกรำยงำนกำรประชุม          
และอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรลงทุนมอบหมำย ทั้งน้ี คณะกรรมกำรลงทุนอำจแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำม          
เหมำะสมท ำหนำ้ท่ี เป็นผูช่้วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน 

2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

2.1 วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 2.1.1  กรณีกรรมกำรลงทุนท่ีเป็นกรรมกำรบริษทั ให้มีวำระด ำรงต ำแหน่ง ตำมวำระท่ีด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบริษทั เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษทัจะมีมติเป็นอยำ่งอ่ืน 
 2.1.2  กรณีกรรมกำรลงทุนท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั ให้มีวำระด ำรงต ำแหน่งเท่ำท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็น

ผูบ้ริหำรของบริษทั เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษทัจะมีมติเป็นอยำ่งอ่ืน 
 

2.2 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
 กรรมกำรลงทุนพน้จำกต ำแหน่ง เม่ือ 

  - ตำย 
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  - พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 
  - คณะกรรมกำรบริษทั  มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
  - ขำดคุณสมบติัของกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 

3. หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 

3.1 ก ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยกำรลงทุน นโยบำยกำรบริหำรสภำพคล่อง และนโยบำยกำรจดัสรรแหล่ง
เงินทุนเพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

3.2 ก ำหนดกรอบกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่องและกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษทั 
3.3 พิจำรณำแผนกลยุทธ์ แผนกำรลงทุน แผนกำรบริหำรสภำพคล่องและแผนกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนให้

สอดคลอ้งกบักรอบนโยบำยท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึง ให้สอดคล้องกบันโยบำยบริหำร
ควำมเส่ียง ภำยใตข้อ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4 ก ำกับดูแลกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่อง และกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษัทให้เป็นไปตำม     
กรอบนโยบำยแผนด ำเนินงำน ระเบียบวิธีปฏิบติั รวมถึงนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง ท่ีได้รับอนุมติัจำก  
คณะกรรมกำรบริษทั 

3.5 สอบทำนและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ กรอบนโยบำย และแผนด ำเนินกำร ทั้งในส่วนของกำรลงทุน กำร      
บริหำรสภำพคล่องและกำรจดัสรรแหล่งเงินทุน ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และให้น ำเสนอกรอบ 
นโยบำยท่ีเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

3.6 จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรลงทุนท่ีลงนำมโดยประธำนกรรมกำรลงทุน และเปิดเผยไว้ใน          
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั ตำมหลกัเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด  

4. กำรประชุมและกำรลงมติ 
4.1 จ ำนวนคร้ังกำรประชุม 

4.1.1  คณะกรรมกำรลงทุนตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
4.1.2  ประธำนกรรมกำรลงทุนอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรลงทุนเป็นกรณีพิเศษได้ หำกมีระเบียบ 

วำระจ ำเป็นท่ีตอ้งหำรือร่วมกนั 

4.2 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 

4.2.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรลงทุนต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวน      
กรรมกำรลงทุนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธำนกรรมกำรลงทุนเป็นประธำนใน   
ท่ีประชุม 

     4.2.2 กรณี ท่ีประธำนกรรมกำรลงทุนไม่อยู่ใน ท่ีประชุม ห รือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให ้      
กรรมกำรลงทุนท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรลงทุนคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 
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4.3  กำรลงมติ 
4.3.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรลงทุนท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้

กรรมกำรลงทุนหน่ึงคนมีหน่ึงเสียงในกำรลงคะแนน กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 

4.3.2 กรรมกำรลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจำรณำจะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 

4.4  บันทกึรำยงำนกำรประชุม 
 ใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยเป็นจดผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม 

5. กำรรำยงำน 
  คณะกรรมกำรลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั และรำยงำนกำรปฏิบติังำน (ถ้ำมี) ในกำร 
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

6. กำรทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร 
  คณะกรรมกำรลงทุนจะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมกำรลงทุนก่อนน ำเสนอขอ อนุมติั
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยก ำหนดใหมี้กำรทบทวนและปรับปรุงควำมเหมำะสมของกฎบตัรฯ อยำ่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง 

7. ค่ำตอบแทน 
 คณะกรรมกำรลงทุนจะไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีไดรั้บอนุมติั
จำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

  
 

 
 


