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นโยบายการลงทุนของกลุ่มธุรกจิเด็มโก้ 

 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อให้การปฏิบติังานของบริษทัในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้เก่ียวกับการลงทุนต่าง ๆทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ และในรูปแบบการลงทุนต่าง ๆมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบบนมาตรฐานเดียวกนั    

มีขอ้มูลของการลงทุนท่ีเพียงพอต่อการวิเคราะห์ พิจารณา และตดัสินใจตามลาํดบัขั้นตอนอยา่งเพียงพอ

และทนัเวลา มีการพิจารณากลัน่กรอง และอนุมติัตามอาํนาจอนุมติัดาํเนินการตลอดจนมีการติดตาม

ความคืบหนา้และผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

2. คําจํากดัความ 

2.1. การลงทุน หมายถึง  

การลงทุนในกิจการ โครงการ หรือการไดม้าซ่ึงสินทรัพยห์รือธุรกิจท่ีสนบัสนุนหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

หลกัของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือธุรกิจใหม่ท่ีมิใช่ธุรกิจหลกัในปัจจุบนั ท่ีมีศกัยภาพการเจริญเติบโต และ

สามารถสร้างรายไดแ้ละผลตอบแทนใหก้ลุ่มธุรกิจเด็มโกใ้นระยะยาวไดอ้ยา่งมัน่คง มัง่คัง่และย ัง่ยนื 

2.2. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หมายถึง  

กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบด้วย บริษทั เด็มโก้ จาํกดั (มหาชน) (“เด็มโก้”) บริษทัย่อย บริษทัร่วม และ

กิจการร่วมคา้ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจควบคุมในการบริหารจดัการ 

2.3. บริษทัยอ่ย หมายถึง 

(ก) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยถื์อหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษทันั้น 

(ข) บริษทัท่ีบริษทัตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษทันั้น 

(ค) บริษทัท่ีถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของบริษทัตาม (ข) ในบริษทัท่ีถูกถือหุ้น 

โดยการถือหุ้นของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ง) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม

รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
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บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอาํนาจควบคุมในเร่ืองการกาํหนด

นโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงานของบริษทัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ 

ของบริษทันั้น 

การถือหุน้ของผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ดว้ย 

2.4. บริษทัร่วม หมายถึง 

(ก) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัย่อยถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น  

(ข) บริษทัท่ีผูถื้อหลกัทรัพยห์รือบริษทัย่อยมีอาํนาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทาง

การเงินและการดาํเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว และไม่ถือเป็น

บริษทัยอ่ยหรือกิจการร่วมคา้ 

2.5. สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง 

หุ้นทุน หุ้นกู้ ของกิจการอ่ืน ตราสารทางการเงินท่ีออกโดยสถาบันการเงิน พนัธบัตรท่ีออกโดย

หน่วยงานของรัฐ 

3. ประเภทการลงทุน ลงทุนในโครงการ ธุรกิจ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือนอกตลาด

หลกัทรัพย ์รวมถึง สินทรัพยท์างการเงิน 

กรณีลงทุนในบริษทั บริษทัท่ีเขา้ไปลงทุน เป็นดงัน้ี 

1) บริษทัและ/หรือนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนมาใหม่ทั้งในและต่างประเทศ 

2) บริษทัและ/หรือนิติบุคคลท่ีก่อตั้งแลว้ทั้งในและต่างประเทศ 

รูปแบบการเขา้ร่วมลงทุนมีหลายประเภท อาทิ โครงการท่ีเร่ิมลงทุนใหม่ (Green Field Project) การร่วมทุน 

(Joint Venture) การซ้ือสินทรัพย ์(Asset Purchase) การแลกเปล่ียนสินทรัพย ์(Asset Swap) เป็นตน้ ทั้งน้ีการ

เลือกใชรู้ปแบบใดข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์  ประเภทของการลงทุน ไดแ้ก่ 

3.1  ธุรกจิทรัพยากร พลงังาน สาธารณูปโภค และธุรกจิบริการรับเหมาก่อสร้าง 

กฎเกณฑ์การลงทุนให้ยึดตามธุรกิจหลกัของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดแ้ก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พลงังาน

ไฟฟ้า พลงังานทดแทน และสาธารณูปโภค ทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายการลงทุนของกลุ่ม

ธุรกิจเด็มโก้ท่ีใช้ในปัจจุบนัท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และท่ีมีการปรับ

กฎเกณฑเ์ป็นระยะโดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั 
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3.2  ธุรกจิใหม่ 

ธุรกิจใหม่ท่ีไม่ใช่ธุรกิจในปัจจุบันท่ีมีศักยภาพการเจริญเติบโต และสามารถสร้างรายได้และ

ผลตอบแทนให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ในระยะยาวได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคล้องกับ

ความสามารถ ประสบการณ์ และความชาํนาญชองกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยเป็นการสนบัสนุนและเพิ่ม

มูลค่าของกลุ่มธุรกิจเด็มโกใ้นระยะกลางและระยะยาว  

3.3  การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินและอ่ืน ๆ 

พิจารณาลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงท่ียอมรับได ้มีความมัน่คง ย ัง่ยืน มีระยะเวลาการลงทุนและ 

ใหผ้ลตอบแทนตามเกณฑท่ี์กาํหนดอยา่งสมํ่าเสมอ 

4. ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกาํไรของธุรกิจ กาํไรส่วนเกินทุน เงินปันผล 

และ/หรือดอกเบ้ียรับท่ีเหมาะสม 

5. หลกัเกณฑ์การพจิารณาการลงทุน 

5.1. การลงทุนทุกประเภทต้องรับการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกาํหนดในอาํนาจอนุมัติ

ดาํเนินการและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2. ให้ฝ่ายจดัการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะทาํงานพิจารณากลัน่กรองโครงการลงทุน

ขนาดใหญ่ ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร พนกังานบริษทัท่ีมีความรู้ ความสามารถในดา้นการพฒันาธุรกิจ 

การวิเคราะห์ด้านการเงิน การบริหารจดัการโครงการขนาดใหญ่ และมีความรู้ด้านกฎหมาย หรือ

ระเบียบขอ้บงัคบัใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีหนา้ท่ีพจิารณากลัน่กรองโครงการ และโอกาสลงทุนต่าง ๆ ให้

สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการลงทุนให้ความเห็นชอบ เพื่อ

เสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5.3. ในการพิจารณาการลงทุนตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลตามประเภทของการลงทุน ดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 

1) วตัถุประสงคข์องการลงทุน การเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจกบัธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

2) พิจารณาวา่สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยมีความสามารถในการสร้างรายได้

อยา่งต่อเน่ือง และเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 

3) ปัจจยัความเส่ียงและแนวทางในการบริหารหรือลดความเส่ียง 

4) ประเด็นทางกฎหมายหรืออ่ืน ๆท่ี เก่ียวขอ้งและพงึระมดัระวงั 

5) โครงสร้างการถือหุน้ในกิจการท่ีจะเขา้ลงทุน 
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6) ผลการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุน (Feasibility Study) 

7) งบประมาณ และ/หรือรายจ่ายในการลงทุน แหล่งเงินทุน 

8) ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) และระยะเวลาคืนทุนตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีกลุ่มธุรกิจ      

เด็มโกก้าํหนด 

9) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุน 

5.4  หากเป็นการลงทุนในบริษทัท่ีจะมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม ให้พิจารณาหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม 

ดงัต่อไปน้ี 

1) การลงทุนในบริษทัย่อย/บริษทัร่วม ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับการกาํกับดูแลการ

ดาํเนินงานของบริษทัย่อย/บริษทัร่วม ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559 

เร่ือง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมทั้งแนวทางการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2) การลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะตอ้ง

สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ และ        

การลงทุนนั้นจะทาํให้มีผลประกอบการหรือผลกําไรเพิ่มข้ึน หรือเป็นการลงทุนในธุรกิจท่ี         

เ อ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้กับกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หรือเพื่อให้บริษัทย่อย/บริษัทร่วมนั้ น                     

เพิ่มศกัยภาพการเติบโต หรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ

เด็มโกท่ี้สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีในการลงทุน 

3) การพิจารณาลงทุนในบริษทัย่อย/บริษทัร่วม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทั

กาํหนด ซ่ึงตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได ้เพิ่มความสามารถใน

การทาํกาํไร ทั้งน้ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก้จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กาํไรท่ีคาดว่าจะได้รับ ความ

เส่ียงท่ีอาจจะเพิ่มข้ึน และสถานะทางการเงินของเด็มโก ้โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุน

อยา่งเหมาะสมก่อนการตดัสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการตดัสินใจลงทุนดงักล่าวจะตอ้ง

ไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่

กรณี) 

6 การควบคุมและติดตามการลงทุนในบริษัทย่อยและกจิการทีม่ีอาํนาจควบคุม 

6.1   ตอ้งจดัให้มีการรายงานสถานภาพการลงทุน อย่างน้อยไตรมาสละคร้ังให้คณะกรรมการลงทุน และ/

หรือคณะกรรมการบริษทัรับทราบ และพิจารณาอนุมติัเม่ือมีการเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน 

6.2   ตอ้งจดัให้มีการจดัทาํรายงานสถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน อย่างน้อยไตรมาสละคร้ัง เช่น   

ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ การประมาณการทั้งระดบับริษทั และโครงการ เป็นตน้ 



 
    
   บรษัิท เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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6.3   ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบัดูแล 

6.3.1   กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

6.3.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

6.3.3   นโยบายการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 

6.3.4   Shareholders’ Agreement 

6.3.5   มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

6.3.6   นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

6.3.7   นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

 

 

 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์

ประธานกรรมการบริษทั 

          บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 

 

นโยบายการลงทุนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดรั้บการอนุมติัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2564  

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 


