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คณะกรรมการลงทุน
บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการลงทุ น (Investment Committee : IC) จัด ตั้ง ขึ้ น ตามมติ ข องคณะกรรมการบริ ษ ัท
โดยได้ตระหนัก ถึ ง ประโยชน์ และความสําคัญของหลักการพื้ นฐานของการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี (Good
Corporate Governance) ตามหลัก ปฏิ บตั ิ ป ระการหนึ่ งได้แก่ การมุ่ง เน้นให้ก ลุ่ม บริ ษทั เด็ ม โก้ รั ก ษาความ
น่าเชื่ อถือทางด้านการเงิ น ด้วยการกําหนดให้มีมาตรการการติ ดตามความพอเพียงของสภาพคล่ องในการ
ดําเนิ นธุ รกิจ มีกลไกตรวจจับสัญญาณที่จะแสดงให้เห็นแนวโน้มของปั ญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
มีแผนงานในการดําเนิ นธุ รกิ จการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมและทันเวลา เชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิ จ และ
เป้ าหมายขององค์กร ในการกําหนดแผนการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ได้คาํ นึงถึงผลตอบแทนการลงทุน
ความเพีย งพอของสภาพคล่ องและการจัดสรรแหล่ ง เงิ นทุ นของบริ ษ ทั ภายใต้ก รอบนโยบายการลงทุ น
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด ข้อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎระเบี ย บรวมทั้ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ของบริ ษ ัท สามารถเชื่ อ มั่น อย่ า ง
สมเหตุ สมผลว่าการดํา เนิ นงานของกลุ่ม บริ ษ ทั เด็ ม โก้ มุ่งไปสู่ การบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์และเป้ า หมายของ
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
2. คํานิยาม
“เด็มโก้ ” หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทเด็มโก้

หมายถึ ง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) (DEMCO) บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ จํากัด
(DP) บริ ษ ทั เด็ ม โก้ เดอลาว จํา กัด (DDL) และบริ ษ ทั เด็ ม โก้ เอ็นเนอจี แอนด์
ยูทิลิต้ ี จํากัด (DEU)
“กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ” หมายถึง กลุ่มบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) (“เด็มโก้”) บริ ษทั
ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม และกิ จการร่ วมค้า ที่ เด็ม โก้มี อาํ นาจควบคุ ม ในการบริ ห าร
จัดการ
“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการลงทุน” หมายถึง คณะกรรมการลงทุน บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“กรรมการลงทุน” หมายถึง กรรมการลงทุน บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
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“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการอิ สระของบริ ษทั ที่ มีคุณสมบัติเป็ นไปตามประกาศของบริ ษทั โดย
กรรมการอิสระจะต้องถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั โดยให้นบั รวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
“ผู้บริ หารตามนิ ยามก.ล.ต.” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ระดับบริ หาร 4 ราย แรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลงมา
รวมถึ งผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หาร
รายที่ 4 ทุ กรายและให้ความหมายรวมถึ งผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง ระดับ
บริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงิ นที่ เป็ นระดับ ผูจ้ ดั การขึ้ นไป
หรื อเทียบเท่า
ซึ่ งเป็ นผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เช่ น การรายงานการถื อ
ครองหลักทรัพย์ การทํารายการเกี่ยวโยง เป็ นต้น
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากเด็มโก้ให้เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการและมีอาํ นาจอนุมตั ิ ควบคุมดูแล
ให้คาํ แนะนําติดตามผล แก้ไขปั ญหาในการดําเนินงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไป
ตามวัตถุ ป ระสงค์ของบริ ษทั ตั้ง แต่ระดับ ผูจ้ ดั การหน่ วยงานขึ้ นไปหรื อผูซ้ ่ ึ ง ดํารง
ตําแหน่งเทียบเท่าผูจ้ ดั การขึ้นไป (ตั้งแต่ AVP ที่ดาํ รงตําแหน่งผูจ้ ดั การหน่วยงาน ขึ้น
ไป)
“บริษัทย่ อย” หมายถึง
(ก) บริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ข) บริ ษทั ที่บริ ษทั ตาม (ก) ถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
นั้น
(ค) บริ ษทั ที่ถูกถือหุ ้นต่อไปเป็ นทอดๆ โดยเริ่ มจากการถือหุ ้นของบริ ษทั ตาม (ข) ในบริ ษทั ที่ถูกถือหุ ้น
โดยการถือหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจาํ นวนเกิ นกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ นั้น
(ง) บริ ษทั หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถือหุ ้นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละ
50 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ นั้น
(จ) บริ ษทั หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) มีอาํ นาจควบคุมในเรื่ องการกําหนดนโยบายทางการเงิ น
และการดําเนินงานของบริ ษทั เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรมการต่าง ๆ ของบริ ษทั นั้น
การถือหุ น้ ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ตาม(ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ให้นบั รวมหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
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3. องค์ ประกอบ การแต่ งตั้งและคุณสมบัติ
3.1 คณะกรรมการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวนกรรมการอย่างน้อย 5 คน
ประกอบด้วย กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารไม่เกิน 2 คนโดยให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการ
ลงทุนที่เป็ นกรรมการอิสระหรื อกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการลงทุ น
จากการเสนอของกรรมการลงทุน
3.2 เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน รวมทั้งความรู ้เรื่ องการกํากับดูแลกิจการเป็ นอย่างดี
3.3 ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านการบัญชี และการเงินของบริ ษทั และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารในสาย สายงาน ที่เกี่ยวข้อง
กับ การกํา กับ ดู แ ลด้า นบัญ ชี การเงิ น และงบประมาณ รั บ มอบหมายให้ ท ํา หน้ า ที่ เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการลงทุนในการช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนิ นงานของคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการ
นัดหมายประชุ มจัดเตรี ยมวาระการประชุม จัดเตรี ยมและนําส่ งเอกสารประกอบการประชุ ม บันทึก
รายงานการประชุม และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการลงทุนมอบหมาย
4. วาระการดํารงตําแหน่ ง และการพ้ นจากตําแหน่ ง
4.1 วาระการดํารงตําแหน่ ง
4.1.1. คณะกรรมการลงทุ น ต้อ งได้รั บ การแต่ ง ตั้ง และพิ จ ารณาปรั บ เปลี่ ย น โดยมติ ข องที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
4.1.2. กรรมการลงทุ น มี ว าระการปฏิ บ ัติ ง านตามวาระของการดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการบริ ษ ทั โดย
กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกได้
4.1.3. กรณี ตาํ แหน่งกรรมการลงทุน ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริ ษ ทั พิ จารณาแต่ง ตั้ง กรรมการบริ ษ ทั ที่ มี คุ ณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน เป็ นกรรมการลงทุ น
เพื่อให้คณะกรรมการลงทุน มีจาํ นวนและองค์ประกอบครบตามที่กาํ หนดไว้ในกฎบัตรนี้
4.2 การพ้ นจากตําแหน่ ง
4.2.1. กรรมการลงทุน นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตําแหน่ง เมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน และ/หรื อกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวนหุ ้นที่ถือ
โดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
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- ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อมติให้ออก
- มีรายงานผลการตรวจสอบภายในหรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทําที่เป็ นการทุจริ ตคอร์
รัปชันและสิ นบน
4.2.2 กรรมการลงทุน คนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการลงทุน การ
ลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงเด็มโก้

5. อํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน นโยบาย
การบริ หารสภาพคล่อง และนโยบายการจัดสรรแหล่งเงินทุน กําหนดกรอบการลงทุน การบริ หารสภาพคล่อง
และการจัดสรรแหล่งเงิ นทุนของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ กลัน่ กรองการจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปี
กํากับดูแลและติดตามการลงทุน การบริ หารสภาพคล่อง แผนงานและงบประมาณ สอบทานและปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ กรอบนโยบาย แผนดําเนิ นงาน ทั้งในส่ วนของการลงทุ น การบริ หารสภาพคล่ อง แผนงานและ
งบประมาณ และการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นําเสนอกรอบ
นโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ตลอดจนจัดทํารายงานของคณะกรรมการลงทุน
เพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
คณะกรรมการลงทุนยังมีบทบาทหน้าที่พิจารณาดัชนีช้ ี วดั ความเสี่ ยงทางการเงินที่สาํ คัญทุกครั้งในการ
ประชุ ม เช่น พิจารณา EBITDA กระแสเงิ นสด การควบคุ มค่าใช้จ่าย ส่ วนแบ่งทางการตลาด เป็ นต้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามควบคุมผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ให้ได้ตามเป้ าหมาย ทั้งนี้ ในกรณี ที่
ผลการดําเนิ นงานมีแนวโน้มว่าจะตํ่ากว่าเป้ าหมาย คณะกรรมการลงทุนจะให้ความเห็นแก่ผบู ้ ริ หาร เพื่อออก
มาตรการแก้ไขทันที
คณะกรรมกรรมการลงทุนมีอาํ นาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 กําหนดกลยุทธ์ และนโยบายการลงทุ น นโยบายการบริ หารสภาพคล่อง และนโยบายการจัดสรร
แหล่งเงินทุนของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5.2 กําหนดกรอบการลงทุน การบริ หารสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
5.3 พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนการลงทุน แผนการบริ หารสภาพคล่อง แผนการจัดสรรแหล่งเงินทุนของ
กลุ่ ม บริ ษ ทั เด็ ม โก้ ให้ส อดคล้องกับ กรอบนโยบายที่ อนุ ม ัติ โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั รวมถึ ง ให้
สอดคล้องกับ นโยบายบริ หารความเสี่ ยง ภายใต้ข ้อกํา หนดของ สํา นัก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
5.4 กํากับดูแลการลงทุน การบริ หารสภาพคล่อง และการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ให้
เป็ นไปตามกรอบนโยบายแผนดําเนิ นงาน ระเบียบวิธีปฏิ บตั ิ รวมถึ งนโยบายบริ หารความเสี่ ยง ที่
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน : ทบทวน กุมภาพันธ์ 2565
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5.5 สอบทานและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ กรอบนโยบาย และแผนดําเนิ นการ ทั้งในส่ วนของการลงทุนการ
บริ หารสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงิ นทุนของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และให้นาํ เสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
5.6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการลงทุ นที่ ลงนามโดยประธานกรรมการลงทุ น และเปิ ดเผยไว้ใ น
รายงานประจําปี ของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
6. การประชุ ม
6.1 วิธีการประชุ มและจํานวนครั้ งการประชุ ม
6.1.1.

คณะกรรมการลงทุน จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยกรรมการลงทุน
ต้องมาประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่กรณี มีความจําเป็ นที่กรรมการท่านใดไม่สามารถมาร่ วม
ประชุมด้วยตนเองได้สามารถร่ วมประชุมผ่านระบบการประชุมผ่านจอภาพ (Video
Conference) หรื อผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) ได้

6.1.2.

คณะกรรมการลงทุนอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่าน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีการดําเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.1.3.

ประธานกรรมการลงทุนอาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการลงทุนเป็ นกรณี พิเศษได้ หากมี
ระเบียบวาระจําเป็ นที่ตอ้ งหารื อร่ วมกัน

6.2 องค์ ประชุ มและผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
6.2.1 การประชุ มคณะกรรมการลงทุนต้องมีกรรมการลงทุ นเข้าประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการลงทุนทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุ ม โดยประธานกรรมการลงทุนเป็ น
ประธานในที่ประชุม
6.2.2 กรณี ที่ ป ระธานกรรมการลงทุ นไม่ อยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ไ ด้ ให้
กรรมการลงทุนที่เข้าประชุมเลือกกรรมการลงทุนคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
6.2.3 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่ วมประชุ มทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจาํ เป็ นไม่อาจเข้าร่ วมประชุ มได้
ควรแจ้งให้ประธานกรรมการลงทุนทราบล่วงหน้า
6.2.4 กรณี ที่ประธานกรรมการลงทุ น เห็ นว่ามี ความจําเป็ นเร่ งด่ วนที่จะต้องได้รับมติ กรรมการ
ลงทุน แต่ไม่มีกรรมการที่สามารถร่ วมประชุ มด้วยตนเองในจํานวนที่ครบเป็ นองค์ประชุ ม
ได้ ประธาน กรรมการลงทุนสามารถกําหนดให้มีมติเป็ นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละ
ท่ า นลงมติ ใ น เอกสารการลงมติ ห รื อ ลงมติ ผ่ า นระบบการประชุ ม ทางจอภาพ(Video
Conference) หรื อผ่ า นระบบโทรศั พ ท์ (Teleconference) หรื อผ่ า นระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ (Email) ทั้งนี้ โดยให้จดั ทําหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการลงทุนใน
กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน : ทบทวน กุมภาพันธ์ 2565
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6.2.5

คราวประชุ มครั้งถัดไปรับทราบ และให้จดบันทึกเรื่ องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุ มใน
ครั้งนั้นด้วย
การจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มให้แก่กรรมการลงทุ นให้จดั ส่ งล่วงหน้าก่ อนการประชุ มไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการเพื่อให้กรรมการลงทุ น มี เวลาในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆหรื อเรี ย ก
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสื อเชิ ญประชุ มจะต้องมีรายละเอียดวาระการ
ประชุ มและเอกสารประกอบการประชุ ม โดยวาระการประชุ ม จะครอบคลุ ม เรื่ องต่าง ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วนจะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นได้

6.3 การออกเสี ยงลงคะแนน
6.3.1. การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ให้ถือเสี ยงข้างมากของกรรมการลงทุน
ที่เข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้กรรมการลงทุ นหนึ่ งคนมี หนึ่ งเสี ยงในการ
ลงคะแนน กรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยง
เป็ นเสี ยงชี้ ขาด สําหรับการวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ ม กรณี ที่กาํ หนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือ
เสี ยงข้างมากของจํานวนกรรมการลงทุน ที่มีอยู่ท้ งั หมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
6.3.2. กรรมการลงทุนที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ
6.4 การบันทึกรายงานการประชุ มและการจัดเก็บ
ให้เลขานุ การคณะกรรมการลงทุน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูจ้ ดบันทึกและจัดเก็บรายงานการ
ประชุม
7. การรายงาน
คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่รายงานการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการลงทุ นต้องประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านโดยการประเมิ นตนเองและรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทั้งปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี
9. ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการลงทุนจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ ได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน : ทบทวน กุมภาพันธ์ 2565
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10. ทีป่ รึกษา
คณะกรรมการลงทุนอาจแต่ งตั้งบุ คคลจากภายนอกที่ มีความรู ้ มี ประสบการณ์ ด้านการลงทุ น และ
ความรู ้ในโครงการที่จะลงทุน เป็ นที่ปรึ กษาเพื่อให้ความเห็นหรื อข้อเสนอแนะในประเด็นที่สําคัญต่าง ๆ ได้
โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
11. การทบทวน และปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมการลงทุน จะทบทวนกฎบัตรนี้ ทุกปี เพื่อพิจารณา หากมีความจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนที่กาํ หนดไว้ และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
กฎบัตรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็ นต้นไป

กฎบัตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความยัง่ ยืน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2565 และได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2565
กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน : ทบทวน กุมภาพันธ์ 2565
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แนวปฏิบัติการเข้ าร่ วมประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
1. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแสดงตัวผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ เข้าร่ วมประชุม
2. ระหว่า งการประชุ ม ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม ทุ กท่า นกรุ ณาปิ ดไมค์ ยกเว้นผูท้ ี่ ดาํ เนิ นการตามวาระ หาก
ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม ท่า นใดมี ข ้อสงสั ย หรื อข้อเสนอแนะ กรุ ณากดปุ่ มที่ แสดง

(Raise hand)

เพื่อให้ Host กดให้ท่านได้เสนอแนะ หรื อสอบถาม
3. ในการประชุมจะบันทึกทั้งเสี ยงและภาพของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบันทึก
ในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของรายงานการประชุม

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน : ทบทวน กุมภาพันธ์ 2565
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