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กฎบัตร  

คณะกรรมการลงทุน  

บริษัท เด็มโก้ จํากดั (มหาชน) 

 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC)  จัดตั้ งข้ึนตามมติของคณะกรรมการบริษัท             

โดยได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสําคญัของหลกัการพื้นฐานของการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Good 

Corporate Governance) ตามหลักปฏิบติัประการหน่ึงได้แก่ การมุ่งเน้นให้กลุ่มบริษทัเด็มโก้ รักษาความ

น่าเช่ือถือทางดา้นการเงิน ดว้ยการกาํหนดให้มีมาตรการการติดตามความพอเพียงของสภาพคล่องในการ

ดาํเนินธุรกิจ มีกลไกตรวจจบัสัญญาณท่ีจะแสดงให้เห็นแนวโนม้ของปัญหาทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึง

มีแผนงานในการดาํเนินธุรกิจการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมและทนัเวลา เช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ ภารกิจ และ

เป้าหมายขององคก์ร ในการกาํหนดแผนการลงทุนของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ไดค้าํนึงถึงผลตอบแทนการลงทุน 

ความเพียงพอของสภาพคล่องและการจดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษทั ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุน 

นโยบายการบริหารความเส่ียง ระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด ขอ้กาํหนด

ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

กฎระเบียบรวมทั้ งกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ทั้ งน้ี เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสียของบริษัท สามารถเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่าการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเด็มโก้ มุ่งไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ          

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2.  คํานิยาม 

“เด็มโก้” หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)  

กลุ่มบริษัทเด็มโก้   หมายถึง  บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) (DEMCO) บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั 

(DP)   บริษทั เด็มโก้ เดอลาว จาํกัด (DDL) และบริษทั เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ 

ยทิูลิต้ี จาํกดั (DEU) 

 “กลุ่มธุรกิจเด็มโก้” หมายถึง กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) (“เด็มโก”้) บริษทั

ย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมค้าท่ีเด็มโก้มีอาํนาจควบคุมในการบริหาร

จดัการ 

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง  คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการลงทุน” หมายถึง  คณะกรรมการลงทุน บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

“กรรมการลงทุน” หมายถึง  กรรมการลงทุน บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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“กรรมการอิสระ” หมายถึง  กรรมการอิสระของบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศของบริษทั โดย

กรรมการอิสระจะตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้อง

ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย  

 “ผู้บริหารตามนิยามก.ล.ต.” หมายถึง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูด้าํรงตาํแหน่ง

ระดบับริหาร 4 ราย แรกนบัต่อจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลงมา 

รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร

รายท่ี 4 ทุกรายและให้ความหมายรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดับ

บริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป

หรือเทียบเท่า  

  ซ่ึงเป็นผูมี้หน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น การรายงานการถือ

ครองหลกัทรัพย ์การทาํรายการเก่ียวโยง เป็นตน้ 

“ผู้บริหาร”  หมายถึง   ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากเด็มโกใ้ห้เป็นผูบ้ริหารจดัการและมีอาํนาจอนุมติั ควบคุมดูแล

ใหค้าํแนะนาํติดตามผล แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ของบริษทั ตั้ งแต่ระดับผูจ้ดัการหน่วยงานข้ึนไปหรือผูซ่ึ้งดาํรง

ตาํแหน่งเทียบเท่าผูจ้ดัการข้ึนไป (ตั้งแต่ AVP ท่ีดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการหน่วยงาน ข้ึน

ไป) 

“บริษัทย่อย” หมายถึง 

(ก) บริษทัท่ีบริษทัถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ข) บริษทัท่ีบริษทัตาม (ก) ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั

นั้น 

(ค) บริษทัท่ีถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของบริษทัตาม (ข) ในบริษทัท่ีถูกถือหุ้น

โดยการถือหุ้นของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ง) บริษทัหรือบริษทัตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 

50 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น  

(จ) บริษทัหรือบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอาํนาจควบคุมในเร่ืองการกาํหนดนโยบายทางการเงิน 

และการดาํเนินงานของบริษทัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมการต่าง ๆ ของบริษทันั้น 

การถือหุน้ของบริษทัหรือบริษทัตาม(ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
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3. องค์ประกอบ การแต่งตั้งและคุณสมบัต ิ

3.1 คณะกรรมการลงทุน ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวนกรรมการอยา่งนอ้ย 5  คน 

ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่เกิน 2 คนโดยให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการ

ลงทุนท่ีเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการลงทุน 

จากการเสนอของกรรมการลงทุน 

3.2 เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ เขา้ใจถึงลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้บทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการลงทุน รวมทั้งความรู้เร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการเป็นอยา่งดี 

3.3 ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการบญัชีและการเงินของบริษทั และ/หรือ ผูบ้ริหารในสาย สายงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการกํากับดูแลด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีเลขานุการ

คณะกรรมการลงทุนในการช่วยเหลือสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการลงทุนเก่ียวกบัการ

นดัหมายประชุมจดัเตรียมวาระการประชุม จดัเตรียมและนาํส่งเอกสารประกอบการประชุม บนัทึก

รายงานการประชุม และอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการลงทุนมอบหมาย 

4. วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง 

4.1  วาระการดํารงตําแหน่ง 

4.1.1. คณะกรรมการลงทุน ต้องได้รับการแต่งตั้ งและพิจารณาปรับเปล่ียน โดยมติของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

4.1.2. กรรมการลงทุน มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษทั โดย

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกได ้

4.1.3. กรณีตาํแหน่งกรรมการลงทุน วา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ

บริษทั พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมครบถ้วน เป็นกรรมการลงทุน 

เพื่อใหค้ณะกรรมการลงทุน มีจาํนวนและองคป์ระกอบครบตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรน้ี 

4.2 การพ้นจากตําแหน่ง 

4.2.1. กรรมการลงทุน นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้ตาํแหน่ง เม่ือ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน และ/หรือกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจาํนวนหุ้นท่ีถือ

โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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- ศาลมีคาํพพิากษาหรือมติใหอ้อก 

- มีรายงานผลการตรวจสอบภายในหรือมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทาํท่ีเป็นการทุจริตคอร์

รัปชนัและสินบน 

4.2.2 กรรมการลงทุน คนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการลงทุน การ

ลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงเด็มโก ้

5. อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

 คณะกรรมการลงทุน มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์การลงทุน นโยบาย

การบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการจดัสรรแหล่งเงินทุน กาํหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง 

และการจดัสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้กลัน่กรองการจดัทาํแผนงานและงบประมาณประจาํปี  

กาํกบัดูแลและติดตามการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง แผนงานและงบประมาณ สอบทานและปรับเปล่ียน

กลยุทธ์ กรอบนโยบาย แผนดาํเนินงาน ทั้งในส่วนของการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง แผนงานและ

งบประมาณ และการจดัสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ นาํเสนอกรอบ

นโยบายท่ีเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา ตลอดจนจดัทาํรายงานของคณะกรรมการลงทุน 

เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

  คณะกรรมการลงทุนยงัมีบทบาทหนา้ท่ีพิจารณาดชันีช้ีวดัความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญัทุกคร้ังในการ

ประชุม เช่น พิจารณา EBITDA กระแสเงินสด การควบคุมค่าใช้จ่าย ส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นตน้ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อติดตามควบคุมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ให้ไดต้ามเป้าหมาย ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

ผลการดาํเนินงานมีแนวโนม้วา่จะตํ่ากวา่เป้าหมาย คณะกรรมการลงทุนจะให้ความเห็นแก่ผูบ้ริหาร เพื่อออก

มาตรการแกไ้ขทนัที 

 คณะกรรมกรรมการลงทุนมีอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

5.1 กาํหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการจดัสรร

แหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทั 

5.2 กาํหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่องและการจดัสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

5.3 พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง แผนการจดัสรรแหล่งเงินทุนของ

กลุ่มบริษทัเด็มโก้ ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษทัรวมถึงให้

สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียง ภายใตข้้อกาํหนดของ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

5.4 กาํกบัดูแลการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และการจดัสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ให้

เป็นไปตามกรอบนโยบายแผนดาํเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบติั รวมถึงนโยบายบริหารความเส่ียง ท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
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5.5 สอบทานและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ กรอบนโยบาย และแผนดาํเนินการ ทั้งในส่วนของการลงทุนการ  

บริหารสภาพคล่องและการจดัสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

และใหน้าํเสนอกรอบนโยบายท่ีเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่พิจารณาอนุมติั 

5.6 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการลงทุนท่ีลงนามโดยประธานกรรมการลงทุน และเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจาํปีของบริษทั ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  

6. การประชุม 

6.1 วธีิการประชุมและจํานวนคร้ังการประชุม 

6.1.1. คณะกรรมการลงทุน จะตอ้งจดัใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี โดยกรรมการลงทุน

ตอ้งมาประชุมดว้ยตนเอง เวน้แต่กรณีมีความจาํเป็นท่ีกรรมการท่านใดไม่สามารถมาร่วม

ประชุมดว้ยตนเองไดส้ามารถร่วมประชุมผา่นระบบการประชุมผา่นจอภาพ (Video 

Conference) หรือผา่นระบบโทรศพัท ์(Teleconference) ได ้

6.1.2. คณะกรรมการลงทุนอาจจดัใหมี้การประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ทั้งน้ี การประชุมผา่น

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีการดาํเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.1.3. ประธานกรรมการลงทุนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษได ้หากมี

ระเบียบวาระจาํเป็นท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 

6.2 องค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม 

6.2.1 การประชุมคณะกรรมการลงทุนตอ้งมีกรรมการลงทุนเขา้ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการลงทุนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม โดยประธานกรรมการลงทุนเป็น

ประธานในท่ีประชุม 

6.2.2 กรณีท่ีประธานกรรมการลงทุนไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้

กรรมการลงทุนท่ีเขา้ประชุมเลือกกรรมการลงทุนคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

6.2.3 กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นไม่อาจเขา้ร่วมประชุมได้ 

ควรแจง้ใหป้ระธานกรรมการลงทุนทราบล่วงหนา้ 

6.2.4 กรณีท่ีประธานกรรมการลงทุน เห็นว่ามีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งได้รับมติกรรมการ

ลงทุน แต่ไม่มีกรรมการท่ีสามารถร่วมประชุมดว้ยตนเองในจาํนวนท่ีครบเป็นองค์ประชุม

ได ้ประธาน กรรมการลงทุนสามารถกาํหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได ้โดยให้กรรมการแต่ละ

ท่านลงมติใน  เอกสารการลงมติหรือลงมติผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ(Video 

Conference)  ห รือผ่า นระ บ บ โท รศัพ ท์  (Teleconference)  ห รือผ่า นระ บ บ จ ด ห ม า ย

อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ทั้งน้ี โดยให้จดัทาํหลกัฐาน และรายงานให้คณะกรรมการลงทุนใน
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คราวประชุมคร้ังถดัไปรับทราบ และให้จดบนัทึกเร่ืองดงักล่าวไวใ้นรายงานการประชุมใน

คร้ังนั้นดว้ย 

6.2.5 การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการลงทุนให้จดัส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่

น้อยกว่า 5 วนัทาํการเพื่อให้กรรมการลงทุน มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆหรือเรียก

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งน้ีหนงัสือเชิญประชุมจะตอ้งมีรายละเอียดวาระการ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ 

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วนจะแจง้

การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นได ้ 

6.3  การออกเสียงลงคะแนน 

6.3.1. การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุน ใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการลงทุน

ท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการลงทุนหน่ึงคนมีหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง

เป็นเสียงช้ีขาด สําหรับการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม กรณีท่ีกาํหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือ

เสียงขา้งมากของจาํนวนกรรมการลงทุน ท่ีมีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

6.3.2. กรรมการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณาจะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 

6.4   การบันทกึรายงานการประชุมและการจัดเกบ็ 

 ให้เลขานุการคณะกรรมการลงทุน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูจ้ดบนัทึกและจดัเก็บรายงานการ

ประชุม 

7. การรายงาน 

  คณะกรรมการลงทุนมีหนา้ท่ีรายงานการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ  

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการลงทุนต้องประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ

ประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์ห้

คณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

9. ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการลงทุนจะได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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10. ทีป่รึกษา 

  คณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั้งบุคคลจากภายนอกท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการลงทุน และ

ความรู้ในโครงการท่ีจะลงทุน เป็นท่ีปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะในประเด็นท่ีสําคญัต่าง ๆ ได ้

โดยบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

11. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร 

  คณะกรรมการลงทุน จะทบทวนกฎบตัรน้ีทุกปีเพื่อพิจารณา  หากมีความจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการลงทุนท่ีกาํหนดไว ้และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

  

 กฎบตัรฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎบตัรน้ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและความย ัง่ยนื คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือ

วนัท่ี 20 มกราคม 2565   และไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565   เม่ือวนัท่ี 25 

กุมภาพนัธ์ 2565 



               
                    
      บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

9 

 

กฎบตัรคณะกรรมการลงทุน : ทบทวน กุมภาพนัธ ์2565 

 

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-meeting) 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงตวัผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพือ่เขา้ร่วมประชุม 
2. ระหว่างการประชุมผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาปิดไมค์ ยกเวน้ผูท่ี้ดาํเนินการตามวาระ หาก

ผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะ กรุณากดปุ่มท่ีแสดง      (Raise hand) 

เพื่อให ้Host กดใหท้่านไดเ้สนอแนะ หรือสอบถาม 
3. ในการประชุมจะบนัทึกทั้งเสียงและภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบนัทึก

ในรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประชุม 
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