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กฎบัตร  
คณะกรรมการลงทุน  

บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมกำรลงทุน (Investment Committee : IC)  จดัตั้งข้ึนตำมมติของคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 
4/2560 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม พ.ศ.2560 โดยมีกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ใหมี้
ควำมเหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึง
ประโยชน์และควำมส ำคญัของหลกักำรพื้นฐำนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) 
ตำมหลกัปฎิบติัประกำรหน่ึงไดแ้ก่ กำรมุ่งเนน้ให้บริษทัและบริษทัยอ่ย รักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงดำ้นกำรเงิน 
ดว้ยกำรก ำหนดให้บริษทัและบริษทัย่อยมีมำตรกำรกำรติดตำมควำมพอเพียงของสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ มีกลไกตรวจจบัสัญญำณท่ีจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของปัญหำทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึงมี
แผนงำนในกำรด ำเนินธุรกิจกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเหมำะสมและทนัเวลำ โดยมีกำรเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ ภำรกิจ 
และเป้ำหมำยขององค์กร ในกำรก ำหนดแผนกำรลงทุนของบริษทัและบริษทัย่อย ไดค้  ำนึงถึงผลตอบแทน
กำรลงทุน ควำมเพียงพอของสภำพคล่องและกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษทั ภำยใตก้รอบนโยบำยกำร
ลงทุน นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบักำรลงทุนท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 
ขอ้ก ำหนดของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ี เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั สำมำรถเช่ือมัน่อยำ่ง
สมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย มุ่งไปสู่กำรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
บริษทั อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 
 

ค าจ ากดัความ 
“บริษัท”  หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)  
“คณะกรรมการบริษัท”  หมายถึง  คณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
“คณะกรรมการลงทุน”  หมายถึง  คณะกรรมกำรลงทุน บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
“กรรมการลงทุน”  หมายถึง กรรมกำรลงทุน บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
“กรรมการอสิระ”  หมายถึง กรรมกำรอิสระของบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตำมประกำศของ

บริษทั โดยกรรมกำรอิสระจะตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม    
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั โดยให้นบัรวมกำรถือ
หุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ดว้ย  
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“ผู้บริหาร”  หมายถึง ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำร 4 
รำย แรกนับต่อจำกประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรลงมำ รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกบัผู ้
ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ี 4 ทุกรำย 

“บริษัทย่อย”  หมายถึง 
(ก) บริษทัท่ีบริษทัถือหุน้เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
(ข) บริษทัท่ีบริษทัตำม (ก) ถือหุ้นเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั

นั้น 
(ค) บริษทัท่ีถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจำกกำรถือหุ้นของบริษทัตำม (ข) ในบริษทัท่ีถูกถือหุ้น

โดยกำรถือหุ้นของบริษทัดงักล่ำวในแต่ละทอดมีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

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

(จ) บริษทัหรือบริษทัตำม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ ำนำจควบคุมในเร่ืองกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงิน 
และกำรด ำเนินงำนของบริษทัเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมกำรต่ำงๆ ของบริษทันั้น 
กำรถือหุน้ของบริษทัหรือบริษทัตำม(ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

 
1. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ 
 

1.1    คณะกรรมกำรลงทุน ไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีจ ำนวนกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 5   
   คน ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรไม่เกิน 2 คนโดยใหค้ณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งกรรมกำร   
   ลงทุนท่ีเป็นกรรมกำรอิสระคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรลงทุน    

1.2   กรรมกำรลงทุน ตอ้งมีควำมรู้ และประสบกำรณ์เก่ียวกบักำรลงทุน และโครงกำรท่ีจะลงทุน 
1.3   คณะกรรมกำรลงทุนสำมำรถแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรลงทุน และควำมรู้ใน     

  โครงกำรท่ีจะลงทุนเป็นทีป่รึกษำคณะกรรมกำรลงทุนได ้
1.4    ผูบ้ริหำรสูงสุดดำ้นกำรบญัชีและกำรเงินของบริษทั ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุนในกำร 
      ช่วยเหลือสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรลงทุนเก่ียวกบักำรนัดหมำยประชุม จดัเตรียม

วำระกำรประชุม จดัเตรียมและน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม บนัทึกรำยงำนกำรประชุม และอ่ืน ๆ              
         ตำมท่ีคณะกรรมกำรลงทุนมอบหมำย ทั้งน้ี คณะกรรมกำรลงทุนอำจแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสม 
         ท ำหนำ้ท่ี เป็นผูช่้วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน 
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2. วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
2.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 
  กรรมกำรลงทุนมีวำระด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั โดยจะครบ 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีพร้อมกบักำรครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษทั ทั้งน้ี กรรมกำรลงทุน ท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระจะอยูรั่กษำกำรในต ำแหน่ง เพื่อปฏิบติัหน้ำท่ี
ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรมำแทนต ำแหน่ง เวน้แต่กรณีท่ีครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษทัโดยไม่ไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีก 
  กรณีต ำแหน่งกรรมกำรลงทุนว่ำงลง ให้คณะกรรมกำรบริษทัเลือกกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ำมเขำ้เป็นกรรมกำรลงทุน แทน โดยกรรมกำรลงทุน ท่ีเขำ้ด ำรงด ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ใน
ต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรซ่ึงตนแทน 
 

2.2 การพ้นจากต าแหน่ง 
 กรรมกำรลงทุนพน้จำกต ำแหน่ง เม่ือ 

  ตำย 
 พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 
 คณะกรรมกำรบริษทั  มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
 ขำดคุณสมบติัของกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 

3. หน้าที่และความรับผดิชอบ 

3.1 ก ำหนดกลยทุธ์และนโยบำยกำรลงทุน นโยบำยกำรบริหำรสภำพคล่อง และนโยบำยกำรจดัสรร
แหล่งเงินทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

3.2 ก ำหนดกรอบกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่องและกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย 

3.3 พิจำรณำแผนกลยทุธ์ แผนกำรลงทุน แผนกำรบริหำรสภำพคล่อง แผนกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ให้สอดคลอ้งกบักรอบนโยบำยท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงให้
สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงภำยใต้ข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยต์ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.4 ก ำกบัดูแลกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่อง และกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษทัและบริษทัย่อย 
ใหเ้ป็นไปตำมกรอบนโยบำยแผนด ำเนินงำน ระเบียบวธีิปฏิบติั รวมถึงนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง ท่ี
ไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
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3.5 สอบทำนและปรับเปล่ียนกลยทุธ์ กรอบนโยบำย และแผนด ำเนินกำร ทั้งในส่วนของกำรลงทุน กำร  
บริหำรสภำพคล่องและกำรจัดสรรแหล่งเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ และให้น ำเสนอกรอบนโยบำยท่ีเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำ
อนุมติั 

3.6 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรลงทุนท่ีลงนำมโดยประธำนกรรมกำรลงทุน และเปิดเผยไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั ตำมหลกัเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด  

4. การประชุมและการลงมติ 
4.1 จ านวนคร้ังการประชุม 

4.1.1  คณะกรรมกำรลงทุน จะตอ้งจดัให้มีกำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 4 คร้ังต่อปี โดยกรรมกำรลงทุนตอ้ง  
มำประชุมดว้ยตนเอง เวน้แต่กรณีมีควำมจ ำเป็นท่ีกรรมกำรท่ำนใดไม่สำมำรถมำร่วมประชุม 
ดว้ยตนเองไดส้ำมำรถร่วมประชุมผำ่นระบบกำรประชุมผ่ำนจอภำพ (Video Conference) หรือ
ผำ่นระบบโทรศพัท ์(Teleconference) ได ้

4.1.2 ประธำนกรรมกำรลงทุนอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรลงทุนเป็นกรณีพิเศษได้ หำกมีระเบียบ
วำระจ ำเป็นท่ีตอ้งหำรือร่วมกนั 

4.2 ผู้เข้าร่วมการประชุม 
4.2.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรลงทุนต้องมีกรรมกำรลงทุนเข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของ

จ ำนวนกรรมกำรลงทุนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมโดยประธำนกรรมกำรลงทุนเป็น
ประธำนในท่ีประชุม 

4.2.2 กรณีท่ีประธำนกรรมกำรลงทุนไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ใหก้รรมกำร
ลงทุนท่ีเขำ้ประชุมเลือกกรรมกำรลงทุนคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

4.2.3 กรรมกำรทุกท่ำนควรเขำ้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจ ำเป็นไม่อำจเขำ้ร่วมประชุมได ้ควร
แจง้ใหป้ระธำนกรรมกำรลงทุนทรำบล่วงหนำ้ 

4.2.4 กรณีท่ีประธำนกรรมกำรลงทุน เห็นวำ่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งไดรั้บมติกรรมกำรลงทุน 
แต่ไม่มีกรรมกำรท่ีสำมำรถร่วมประชุมดว้ยตนเองในจ ำนวนท่ีครบเป็นองคป์ระชุมได ้ประธำน 
กรรมกำรลงทุนสำมำรถก ำหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได ้โดยให้กรรมกำรแต่ละท่ำนลงมติใน  
เอกสำรกำรลงมติหรือลงมติผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพ(Video Conference) หรือผ่ำน
ระบบโทรศพัท ์(Teleconference) หรือผำ่นระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ทั้งน้ี โดยให้
จดัท ำหลกัฐำน และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรลงทุนในครำวประชุมคร้ังถดัไปรับทรำบ และให้
จดบนัทึกเร่ืองดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนกำรประชุมในคร้ังนั้นดว้ย 
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4.2.5 กำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมกำรลงทุนให้จดัส่งล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมไม่น้อย 
กว่ำ 3 วนั เพื่อให้คณะกรรมกำรลงทุนมีเวลำในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ หรือเรียกข้อมูล      
ประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม ทั้งน้ีหนงัสือเชิญประชุมจะตอ้งมีรำยละเอียดวำระกำรประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชุม โดยวำระกำรประชุมจะครอบคลุมเร่ืองต่ำง ๆ ตำมท่ีไดรั้บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นหรือเร่งด่วนจะแจง้กำรนดัประชุม
โดยวธีิอ่ืน หรือก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกวำ่นั้นได ้โดยใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน เป็น
ผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม 

4.3  การลงมติ 
4.3.1 กำรวนิิจฉยัช้ีขำดของท่ีประชุมคณะกรรมกำรลงทุน ใหถื้อเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรลงทุนท่ีเขำ้

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมกำรลงทุนหน่ึงคนมีหน่ึงเสียงในกำรลงคะแนน 
กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 
ส ำหรับกำรวินิจฉัยช้ีขำดของท่ีประชุม กรณีท่ีก ำหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือเสียงขำ้งมำกของ
จ ำนวนกรรมกำรลงทุน ท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในขณะนั้น ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 

4.3.2 กรรมกำรลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจำรณำจะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 

4.4  บันทกึรายงานการประชุม 
 ใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยเป็นผูจ้ดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม 

5. การรายงาน 
  คณะกรรมกำรลงทุนมีหนำ้ท่ีรำยงำนกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั  

6. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร 
  คณะกรรมกำรลงทุนจะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมกำรลงทุนก่อนน ำเสนอขอ 
อนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยก ำหนดให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงควำมเหมำะสมของกฎบตัรฯ 
อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7. ค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำรลงทุนจะได้รับค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีไดรั้บ
อนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
กฎบัตรนีไ้ด้รับการทบทวนจากทีป่ระชุมคณะกรรมการลงทุน คร้ังที ่5/2563 เม่ือวนัที ่28 ตุลาคม 2563 
กฎบัตรนีไ้ด้รับการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่6/2563   เม่ือวนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 


