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กฎบัตร
คณะกรรมการลงทุน
บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC) จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยมีการกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงประโยชน์
และความสําคัญของหลักการพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลัก
ปฎิ บตั ิ ประการหนึ่ งได้แก่ การมุ่งเน้นให้กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ รั กษาความน่ าเชื่ อถื อทางด้านการเงิ น ด้วยการ
กําหนดให้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้มีมาตรการการติดตามความพอเพียงของสภาพคล่องในการดําเนิ นธุ รกิจ มีกลไก
ตรวจจับสัญญาณที่จะแสดงให้เห็ นแนวโน้มของปั ญหาทางการเงินที่ อาจเกิดขึ้น รวมถึ งมีแผนงานในการ
ดําเนิ นธุ รกิจการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมและทันเวลา โดยมีการเชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้ าหมาย
ขององค์กร ในการกําหนดแผนการลงทุนของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ได้คาํ นึ งถึ งผลตอบแทนการลงทุ น ความ
เพียงพอของสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงิ นทุนของบริ ษทั ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน นโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยง ระเบียบวิธีปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด ข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย 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 อย่า ง
สมเหตุสมผลว่าการดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มุ่งไปสู่ การบรรลุวตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายของกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
2. คํานิยาม
“บริษัท”
หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ”
หมายถึง กลุ่มบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) (“เด็ ม โก้ ” )
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้าที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุ มในการบริ หาร
จัดการ
“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการลงทุน” หมายถึง คณะกรรมการลงทุน บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“กรรมการลงทุน” หมายถึง กรรมการลงทุน บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน : ทบทวน พฤศจิกายน 2564

2

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

“กรรมการอิสระ”

หมายถึง กรรมการอิสระของบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามประกาศของบริ ษทั
โดยกรรมการอิสระจะต้องถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มี อ ํา นาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท โดยให้ นับ รวมการถื อ หุ ้ น ของผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
“ผู้บริ หารตามนิ ยามก.ล.ต.” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง
ระดับบริ หาร 4 ราย แรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลง
มา รวมถึ ง ผู ด้ ํา รงตํา แหน่ ง เที ย บเท่ า กับ ผู ด้ ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ
บริ หารรายที่ 4 ทุกรายและให้ความหมายรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การขึ้น
ไปหรื อเทียบเท่า ซึ่ งเป็ นผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ
สํา นัก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย เช่ น
การรายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ การทํา รายการเกี่ ย วโยง
เป็ นต้น
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากเด็มโก้ให้เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการและมีอาํ นาจอนุมตั ิ ควบคุมดูแล
ให้ค าํ แนะนํา ติ ด ตามผล แก้ไ ขปั ญหาในการดํา เนิ นงานของผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การหน่วยงานขึ้นไปหรื อผูซ้ ่ ึ ง
ดํา รงตํา แหน่ ง เที ย บเท่ า ผู ้จ ัด การขึ้ นไป (ตั้ง แต่ AVP ที่ ด ํา รงตํา แหน่ ง ผู ้จ ัด การ
หน่วยงานขึ้นไป)
“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 มจากการถื อหุ ้นของบริ ษทั ตาม (ข) ในบริ ษทั ที่ถูกถื อหุ ้น
โดยการถือหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ นั้น
(ง) บริ ษทั หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถือหุ น้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้ อยละ
50 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ นั้น
(จ) บริ ษทั หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) มีอาํ นาจควบคุมในเรื่ องการกําหนดนโยบายทางการเงิน
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 และคุณสมบัติ
3.1 คณะกรรมการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีจาํ นวนกรรมการอย่างน้อย 5
คน ซึ่ ง ประกอบด้วย กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารไม่เกิ น 2 คนโดยให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั แต่ ง ตั้ง
กรรมการลงทุนที่เป็ นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการลงทุน
3.2 กรรมการลงทุน ต้องมีความรู ้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุน และโครงการที่จะลงทุน
3.3 ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านการบัญชีและการเงินของบริ ษทั ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการลงทุนในการ
ช่วยเหลือสนับสนุ นการดําเนิ นงานของคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการนัดหมายประชุ ม จัดเตรี ยม
วาระการประชุ ม จัดเตรี ยมและนําส่ งเอกสารประกอบการประชุ ม บันทึกรายงานการประชุ ม และ
อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการลงทุนมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีความ
เหมาะสมทําหน้าที่ เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการลงทุน
4. วาระการดํารงตําแหน่ ง และการพ้ นจากตําแหน่ ง
4.1 วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการลงทุนมีวาระดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั โดยจะครบ
วาระการดํา รงตํา แหน่ ง ในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจํา ปี พร้ อมกับการครบวาระการดํา รงตํา แหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ กรรมการลงทุน ที่พน้ ตําแหน่งตามวาระจะอยูร่ ักษาการในตําแหน่ง เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตําแหน่ง เว้นแต่กรณี ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษทั โดยไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
กรณี ตาํ แหน่งกรรมการลงทุนว่างลง ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเข้าเป็ นกรรมการลงทุ นแทน โดยกรรมการลงทุ น ที่ เข้าดํารงดําแหน่ งแทนนั้นจะอยู่ใ น
ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งตนแทน
4.2 การพ้ นจากตําแหน่ ง
กรรมการลงทุนพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
- ตาย
- พ้นจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบริ ษทั
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5. อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
5.1 กําหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารสภาพคล่ อง และนโยบายการจัดสรร
แหล่งเงินทุนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5.2 กําหนดกรอบการลงทุน การบริ หารสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
5.3 พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนการลงทุน แผนการบริ หารสภาพคล่อง แผนการจัดสรรแหล่งเงินทุนของ
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ กรอบนโยบายที่ อ นุ ม ัติ โ ดยคณะกรรมการบริ ษ ัท รวมถึ ง ให้
สอดคล้องกับ นโยบายบริ หารความเสี่ ย งภายใต้ข ้อกํา หนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
5.4 กํากับดูแลการลงทุน การบริ หารสภาพคล่อง และการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้
เป็ นไปตามกรอบนโยบายแผนดําเนิ นงาน ระเบียบวิธีปฏิ บตั ิ รวมถึ งนโยบายบริ หารความเสี่ ยง ที่
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
5.5 สอบทานและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ กรอบนโยบาย และแผนดําเนิ นการ ทั้งในส่ วนของการลงทุน การ
บริ หารสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงิ นทุนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และให้นาํ เสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
5.6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการลงทุ นที่ ลงนามโดยประธานกรรมการลงทุ น และเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจําปี ของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
6. การประชุ ม
6.1 วิธีการประชุ มและจํานวนครั้ งการประชุ ม
6.1.1 คณะกรรมการลงทุน จะต้องจัดให้มีการประชุ มไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยกรรมการลงทุน
ต้องมาประชุ มด้วยตนเอง เว้นแต่กรณี มีความจําเป็ นที่ กรรมการท่านใดไม่สามารถมาร่ วม
ประชุ ม ด้ว ยตนเองได้ส ามารถร่ ว มประชุ ม ผ่ า นระบบการประชุ ม ผ่า นจอภาพ (Video
Conference) หรื อผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) ได้
6.1.2 คณะกรรมการลงทุนอาจจัดให้มีการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้ ทั้งนี้ การประชุ มผ่าน
สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ตอ้ งมี การดําเนิ นการตามกฎหมาย และมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.1.3 ประธานกรรมการลงทุ น อาจเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการลงทุ น เป็ นกรณี พิ เศษได้ หากมี
ระเบียบวาระจําเป็ นที่ตอ้ งหารื อร่ วมกัน
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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 น ไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้กรรมการลงทุนที่เข้าประชุมเลือกกรรมการลงทุนคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
6.2.3 กรรมการทุ กท่านควรเข้าร่ วมประชุ มทุ กครั้ง ยกเว้นมี เหตุ จาํ เป็ นไม่อาจเข้าร่ วมประชุ มได้
ควรแจ้งให้ประธานกรรมการลงทุนทราบล่วงหน้า
6.2.4 กรณี ที่ประธานกรรมการลงทุน เห็ นว่ามี ความจําเป็ นเร่ ง ด่ วนที่ จะต้องได้รับมติก รรมการ
ลงทุน แต่ไม่มีกรรมการที่สามารถร่ วมประชุมด้วยตนเองในจํานวนที่ครบเป็ นองค์ประชุมได้
ประธานกรรมการลงทุนสามารถกําหนดให้มีมติเป็ นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละท่าน
ลงมติในเอกสารการลงมติหรื อลงมติผ่านระบบการประชุ มทางจอภาพ(Video Conference)
หรื อผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) หรื อผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (Email)
ทั้งนี้ โดยให้จดั ทําหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการลงทุนในคราวประชุ มครั้งถัดไป
รับทราบ และให้จดบันทึกเรื่ องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนั้นด้วย
6.2.5 การจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมให้แก่กรรมการลงทุนให้จดั ส่ งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วันทําการ เพื่อให้คณะกรรมการลงทุ น มี เวลาในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ หรื อเรี ยก
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หนังสื อเชิ ญประชุ มจะต้องมีรายละเอียดวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุ มจะครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วนจะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นได้
6.3 การออกเสี ยงลงคะแนน
6.3.1 การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มคณะกรรมการลงทุน ให้ถือเสี ยงข้างมากของกรรมการลงทุน
ที่ เข้า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน โดยให้ก รรมการลงทุ นหนึ่ ง คนมี หนึ่ ง เสี ย งในการ
ลงคะแนน กรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยง
เป็ นเสี ยงชี้ ขาด สําหรับการวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ ประชุ ม กรณี ที่กาํ หนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือ
เสี ยงข้างมากของจํานวนกรรมการลงทุน ที่มีอยูท่ ้ งั หมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
6.3.2 กรรมการลงทุนที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พจิ ารณาจะต้องงดออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ
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6.4 การบันทึกรายงานการประชุ มและการจัดเก็บ
ให้เลขานุ การคณะกรรมการลงทุน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูจ้ ดบันทึกและจัดเก็บรายงานการ
ประชุม
7. การรายงาน
คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่รายงานการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการลงทุนต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทั้งปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี
9. ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการลงทุ นจะได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ ไ ด้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
10. ทีป่ รึกษา
คณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั้งบุ คคลจากภายนอกที่ มีความรู ้ มีประสบการณ์ ดา้ นการลงทุ น และ
ความรู ้ในโครงการที่จะลงทุน เป็ นที่ปรึ กษาเพื่อให้ความเห็นหรื อข้อเสนอแนะในประเด็นที่สําคัญต่าง ๆ ได้
โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
11. การทบทวน และปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมการลงทุนจะพิจารณาให้ความเห็ นชอบกฎบัตรคณะกรรมการลงทุนก่อนนําเสนอขอ
อนุ มตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยกําหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุ งความเหมาะสมของกฎบัตรฯ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

กฎบัตรนีไ้ ด้ รับการทบทวนจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการลงทุน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
กฎบัตรนีไ้ ด้ รับการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
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