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กฎบตัรคณะกรรมการลงทุน : ทบทวน พฤศจกิายน 2564 

กฎบัตร  

คณะกรรมการลงทุน  

บริษัท เด็มโก้ จํากดั (มหาชน) 

 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC)  จดัตั้งข้ึนตามมติของคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 

4/2560 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ใหมี้

ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงประโยชน์

และความสําคญัของหลกัการพื้นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ตามหลกั

ปฎิบติัประการหน่ึงได้แก่ การมุ่งเน้นให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ รักษาความน่าเช่ือถือทางดา้นการเงิน ด้วยการ

กาํหนดให้กลุ่มธุรกิจเด็มโกมี้มาตรการการติดตามความพอเพียงของสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจ มีกลไก

ตรวจจบัสัญญาณท่ีจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของปัญหาทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงมีแผนงานในการ

ดาํเนินธุรกิจการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมและทนัเวลา โดยมีการเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมาย

ขององค์กร ในการกาํหนดแผนการลงทุนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดค้าํนึงถึงผลตอบแทนการลงทุน ความ

เพียงพอของสภาพคล่องและการจดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษทั ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุน นโยบาย

การบริหารความเส่ียง ระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด ขอ้กาํหนดของ 

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

กฎระเบียบรวมทั้ งกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ทั้ งน้ี เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสียของบริษัท สามารถเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลวา่การดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มุ่งไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม

ธุรกิจเด็มโก ้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 

2.  คํานิยาม 

“บริษัท”  หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)  

“กลุ่มธุรกจิเด็มโก้”  หมายถึง กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)  ( “ เ ด็ ม โ ก้ ” ) 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจควบคุมในการบริหาร

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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กฎบตัรคณะกรรมการลงทุน : ทบทวน พฤศจกิายน 2564 

“กรรมการอสิระ”  หมายถึง  กรรมการอิสระของบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศของบริษทั 

โดยกรรมการอิสระจะตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้

มีอ ํานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย  

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

ระดบับริหาร 4 ราย แรกนบัต่อจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลง

มา รวมถึงผูด้ ํารงตาํแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ํารงตาํแหน่งระดับ

บริหารรายท่ี 4 ทุกรายและให้ความหมายรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่ง

ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการข้ึน

ไปหรือเทียบเท่า ซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ

สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น           

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ การทาํรายการเก่ียวโยง                 

เป็นตน้ 

“ผู้บริหาร”  หมายถึง   ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากเด็มโกใ้หเ้ป็นผูบ้ริหารจดัการและมีอาํนาจอนุมติั ควบคุมดูแล

ให้คาํแนะนําติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดําเนินงานของผูใ้ต้บังคบับัญชาให้

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของบริษทั ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการหน่วยงานข้ึนไปหรือผูซ่ึ้ง

ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู ้จ ัดการข้ึนไป  (ตั้ งแต่ AVP ท่ีดํารงตําแหน่งผู ้จ ัดการ

หน่วยงานข้ึนไป) 

“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) ถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 

50 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น  

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

และการดาํเนินงานของบริษทัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมการต่าง ๆ ของบริษทันั้น 

การถือหุน้ของบริษทัหรือบริษทัตาม(ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
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กฎบตัรคณะกรรมการลงทุน : ทบทวน พฤศจกิายน 2564 

3. องค์ประกอบ และคุณสมบัต ิ

 

3.1 คณะกรรมการลงทุน ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีจาํนวนกรรมการอยา่งนอ้ย 5  

คน ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่เกิน 2 คนโดยให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง

กรรมการลงทุนท่ีเป็นกรรมการอิสระคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการลงทุน    

3.2 กรรมการลงทุน ตอ้งมีความรู้ และประสบการณ์เก่ียวกบัการลงทุน และโครงการท่ีจะลงทุน 

3.3 ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการบญัชีและการเงินของบริษทั ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการลงทุนในการ

ช่วยเหลือสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการลงทุนเก่ียวกบัการนดัหมายประชุม จดัเตรียม

วาระการประชุม จดัเตรียมและนาํส่งเอกสารประกอบการประชุม บนัทึกรายงานการประชุม และ

อ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการลงทุนมอบหมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความ

เหมาะสมทาํหนา้ท่ี เป็นผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการลงทุน 

4. วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง 

4.1  วาระการดํารงตําแหน่ง 

  กรรมการลงทุนมีวาระดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั โดยจะครบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีพร้อมกบัการครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทั ทั้งน้ี กรรมการลงทุน ท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระจะอยูรั่กษาการในตาํแหน่ง เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี

ต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตาํแหน่ง เวน้แต่กรณีท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทัโดยไม่ไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก 

  กรณีตาํแหน่งกรรมการลงทุนวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการท่ีมีคุณสมบติัและไม่มี

ลกัษณะตอ้งห้ามเขา้เป็นกรรมการลงทุนแทน โดยกรรมการลงทุน ท่ีเขา้ดาํรงดาํแหน่งแทนนั้นจะอยู่ใน

ตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 
 

4.2 การพ้นจากตําแหน่ง 

 กรรมการลงทุนพน้จากตาํแหน่ง เม่ือ 

- ตาย 

- พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั 

- คณะกรรมการบริษทั  มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

- ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการบริษทั 
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5. อาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 

5.1 กาํหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการจดัสรร

แหล่งเงินทุนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทั 

5.2 กาํหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่องและการจดัสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

5.3 พิจารณาแผนกลยทุธ์ แผนการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง แผนการจดัสรรแหล่งเงินทุนของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทรวมถึงให้

สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียงภายใต้ข้อกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมาย     

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.4 กาํกบัดูแลการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และการจดัสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้

เป็นไปตามกรอบนโยบายแผนดาํเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบติั รวมถึงนโยบายบริหารความเส่ียง ท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

5.5 สอบทานและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ กรอบนโยบาย และแผนดาํเนินการ ทั้งในส่วนของการลงทุน การ  

บริหารสภาพคล่องและการจดัสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

และใหน้าํเสนอกรอบนโยบายท่ีเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่พิจารณาอนุมติั 

5.6 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการลงทุนท่ีลงนามโดยประธานกรรมการลงทุน และเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจาํปีของบริษทั ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  

6. การประชุม 

6.1 วธีิการประชุมและจํานวนคร้ังการประชุม 

6.1.1 คณะกรรมการลงทุน จะตอ้งจดัให้มีการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี โดยกรรมการลงทุน

ตอ้งมาประชุมด้วยตนเอง เวน้แต่กรณีมีความจาํเป็นท่ีกรรมการท่านใดไม่สามารถมาร่วม

ประชุม ด้วยตนเองได้สามารถร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมผ่านจอภาพ (Video 

Conference) หรือผา่นระบบโทรศพัท ์(Teleconference) ได ้ 

6.1.2 คณะกรรมการลงทุนอาจจดัให้มีการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ทั้งน้ี การประชุมผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีการดาํเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.1.3 ประธานกรรมการลงทุนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษได้ หากมี

ระเบียบวาระจาํเป็นท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 
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6.2 องค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม 

6.2.1 การประชุมคณะกรรมการลงทุนตอ้งมีกรรมการลงทุนเขา้ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการลงทุนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการลงทุนเป็น

ประธานในท่ีประชุม 

6.2.2 กรณีท่ีประธานกรรมการลงทุนไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้า ท่ีได้                        

ใหก้รรมการลงทุนท่ีเขา้ประชุมเลือกกรรมการลงทุนคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

6.2.3 กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นไม่อาจเขา้ร่วมประชุมได้  

ควรแจง้ใหป้ระธานกรรมการลงทุนทราบล่วงหนา้ 

6.2.4 กรณีท่ีประธานกรรมการลงทุน เห็นว่ามีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องได้รับมติกรรมการ

ลงทุน แต่ไม่มีกรรมการท่ีสามารถร่วมประชุมดว้ยตนเองในจาํนวนท่ีครบเป็นองคป์ระชุมได ้

ประธานกรรมการลงทุนสามารถกาํหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได ้โดยให้กรรมการแต่ละท่าน

ลงมติในเอกสารการลงมติหรือลงมติผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ(Video Conference) 

หรือผ่านระบบโทรศพัท์ (Teleconference) หรือผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) 

ทั้งน้ี โดยให้จดัทาํหลกัฐาน และรายงานให้คณะกรรมการลงทุนในคราวประชุมคร้ังถดัไป

รับทราบ และใหจ้ดบนัทึกเร่ืองดงักล่าวไวใ้นรายงานการประชุมในคร้ังนั้นดว้ย 

6.2.5 การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการลงทุนให้จดัส่งล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่น้อย 

กว่า 3 วนัทาํการ เพื่อให้คณะกรรมการลงทุน มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ หรือเรียก

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งน้ีหนงัสือเชิญประชุมจะตอ้งมีรายละเอียดวาระการ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วนจะแจง้การนัด

ประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นได ้ 

6.3  การออกเสียงลงคะแนน 

6.3.1 การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุน ให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการลงทุน 

ท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการลงทุนหน่ึงคนมีหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง

เป็นเสียงช้ีขาด สําหรับการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม กรณีท่ีกาํหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือ

เสียงขา้งมากของจาํนวนกรรมการลงทุน ท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในขณะนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

6.3.2 กรรมการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพจิารณาจะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 
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6.4  การบันทกึรายงานการประชุมและการจัดเกบ็ 

 ให้เลขานุการคณะกรรมการลงทุน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูจ้ดบนัทึกและจดัเก็บรายงานการ

ประชุม 

7. การรายงาน 

  คณะกรรมการลงทุนมีหนา้ท่ีรายงานการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ  

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการลงทุนตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ

ประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีอาจเป็นเหตุใหก้ารปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์ห้

คณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

9. ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการลงทุนจะได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

10. ทีป่รึกษา 

  คณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั้งบุคคลจากภายนอกท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ดา้นการลงทุน และ

ความรู้ในโครงการท่ีจะลงทุน เป็นท่ีปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะในประเด็นท่ีสําคญัต่าง ๆ ได ้

โดยบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

11. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร 

  คณะกรรมการลงทุนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมการลงทุนก่อนนาํเสนอขอ 

อนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั โดยกาํหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบตัรฯ 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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