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นโยบายการลงทุนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านของบริ ษ ทั ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้เ กี่ ย วกับ การลงทุ น ต่ า ง ๆทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ และในรู ปแบบการลงทุนต่าง ๆมีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบบนมาตรฐานเดี ยวกัน
มีขอ้ มูลของการลงทุนที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ พิจารณา และตัดสิ นใจตามลําดับขั้นตอนอย่างเพียงพอ
และทันเวลา มีการพิจารณากลัน่ กรอง และอนุ มตั ิตามอํานาจอนุ มตั ิดาํ เนิ นการตลอดจนมีการติ ดตาม
ความคืบหน้าและผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ
2. คําจํากัดความ
2.1. การลงทุน หมายถึง
การลงทุนในกิจการ โครงการ หรื อการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์หรื อธุ รกิจที่สนับสนุ นหรื อเกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจ
หลักของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อธุ รกิจใหม่ที่มิใช่ธุรกิจหลักในปั จจุบนั ที่มีศกั ยภาพการเจริ ญเติบโต และ
สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนให้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ในระยะยาวได้อย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
2.2. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หมายถึง
กลุ่ มบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) (“เด็มโก้”) บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และ
กิจการร่ วมค้าที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุมในการบริ หารจัดการ
2.3. บริ ษทั ย่อย หมายถึง
(ก) บริ ษทั ที่ผูอ้ อกหลักทรัพย์ถือหุ ้นเกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั นั้น
(ข) บริ ษทั ที่ บริ ษทั ตาม (ก) ถื อหุ ้นเกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ อ อกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั นั้น
(ค) บริ ษทั ที่ถูกถือหุ ้นต่อไปเป็ นทอดๆ โดยเริ่ มจากการถือหุ ้นของบริ ษทั ตาม (ข) ในบริ ษทั ที่ถูกถือหุ ้น
โดยการถือหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ นั้น
(ง) บริ ษทั ที่ผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถื อหุ ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ นั้น
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บริ ษทั ที่ผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) มีอาํ นาจควบคุมในเรื่ องการกําหนด
นโยบายทางการเงิ น และการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ
ของบริ ษทั นั้น
การถือหุ น้ ของผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ให้นบั รวมหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ด้วย
2.4. บริ ษทั ร่ วม หมายถึง
(ก) บริ ษทั ที่ผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อยถื อหุ ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกิ นร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ นั้น
(ข) บริ ษทั ที่ ผูถ้ ื อหลักทรั พย์หรื อบริ ษทั ย่อยมี อาํ นาจในการมี ส่วนร่ วมตัดสิ นใจเกี่ ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็ น
บริ ษทั ย่อยหรื อกิจการร่ วมค้า
2.5. สิ นทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง
หุ ้ น ทุ น หุ ้ น กู้ ของกิ จ การอื่ น ตราสารทางการเงิ น ที่ อ อกโดยสถาบัน การเงิ น พัน ธบัต รที่ อ อกโดย
หน่วยงานของรัฐ
3. ประเภทการลงทุ น ลงทุ น ในโครงการ ธุ ร กิ จ บริ ษ ัท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ห รื อ นอกตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึง สิ นทรัพย์ทางการเงิน
กรณี ลงทุนในบริ ษทั บริ ษทั ที่เข้าไปลงทุน เป็ นดังนี้
1) บริ ษทั และ/หรื อนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นมาใหม่ท้งั ในและต่างประเทศ
2) บริ ษทั และ/หรื อนิติบุคคลที่ก่อตั้งแล้วทั้งในและต่างประเทศ
รู ปแบบการเข้าร่ วมลงทุนมีหลายประเภท อาทิ โครงการที่เริ่ มลงทุนใหม่ (Green Field Project) การร่ วมทุน
(Joint Venture) การซื้ อสิ นทรัพย์ (Asset Purchase) การแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ (Asset Swap) เป็ นต้น ทั้งนี้การ
เลือกใช้รูปแบบใดขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์ ประเภทของการลงทุน ได้แก่
3.1 ธุรกิจทรัพยากร พลังงาน สาธารณูปโภค และธุรกิจบริการรับเหมาก่ อสร้ าง
กฎเกณฑ์การลงทุนให้ยึดตามธุ รกิ จหลักของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ได้แก่ ธุ รกิจรับเหมาก่อสร้ าง พลังงาน
ไฟฟ้ า พลังงานทดแทน และสาธารณู ปโภค ทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายการลงทุนของกลุ่ม
ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ที่ ใ ช้ใ นปั จ จุ บ นั ที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และที่ มี ก ารปรั บ
กฎเกณฑ์เป็ นระยะโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
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3.2 ธุรกิจใหม่
ธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บ ัน ที่ มี ศ ัก ยภาพการเจริ ญ เติ บ โต และสามารถสร้ า งรายได้แ ละ
ผลตอบแทนให้ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ใ นระยะยาวได้อ ย่า งมั่น คง มั่ง คั่ง และยัง่ ยื น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญชองกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ โดยเป็ นการสนับสนุ นและเพิ่ม
มูลค่าของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ในระยะกลางและระยะยาว
3.3 การลงทุนในสิ นทรัพย์ ทางการเงินและอื่น ๆ
พิจารณาลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ มีความมัน่ คง ยัง่ ยืน มีระยะเวลาการลงทุนและ
ให้ผลตอบแทนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดอย่างสมํ่าเสมอ
4. ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปกําไรของธุ รกิ จ กําไรส่ วนเกิ นทุน เงิ นปั นผล
และ/หรื อดอกเบี้ยรับที่เหมาะสม
5. หลักเกณฑ์ การพิจารณาการลงทุน
5.1. การลงทุ น ทุ ก ประเภทต้ อ งรั บ การพิ จ ารณากลั่น กรองและอนุ ม ัติ โ ดยคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการลงทุ น คณะกรรมการบริ ษ ทั หรื อที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น ตามที่ ก าํ หนดในอํา นาจอนุ ม ัติ
ดําเนินการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.2. ให้ฝ่ายจัดการ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งคณะทํางานพิจารณากลัน่ กรองโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั ที่มีความรู ้ ความสามารถในด้านการพัฒนาธุ รกิจ
การวิเคราะห์ ด้า นการเงิ น การบริ หารจัดการโครงการขนาดใหญ่ และมี ความรู ้ ด้านกฎหมาย หรื อ
ระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่พจิ ารณากลัน่ กรองโครงการ และโอกาสลงทุนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการลงทุนให้ความเห็ นชอบ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5.3. ในการพิจารณาการลงทุนต้องประกอบด้วยข้อมูลตามประเภทของการลงทุน ดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
1) วัตถุประสงค์ของการลงทุน การเอื้อประโยชน์ทางธุ รกิจกับธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
2) พิจารณาว่าสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ โดยมีความสามารถในการสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่อง และเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง
3) ปั จจัยความเสี่ ยงและแนวทางในการบริ หารหรื อลดความเสี่ ยง
4) ประเด็นทางกฎหมายหรื ออื่น ๆที่ เกี่ยวข้องและพึงระมัดระวัง
5) โครงสร้างการถือหุ น้ ในกิจการที่จะเข้าลงทุน
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6)
7)
8)

ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ของการลงทุน (Feasibility Study)
งบประมาณ และ/หรื อรายจ่ายในการลงทุน แหล่งเงินทุน
ผลตอบแทนการลงทุ น (IRR) และระยะเวลาคื นทุ นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ กลุ่ มธุ รกิ จ
เด็มโก้กาํ หนด
9) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
5.4 หากเป็ นการลงทุนในบริ ษทั ที่จะมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม ให้พิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
1) การลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อย/บริ ษ ทั ร่ วม ต้องเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ เกี่ ย วกับ การกํา กับ ดู แลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559
เรื่ อง การขออนุ ญาต และการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ รวมทั้งแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) การลงทุนในบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม เพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ จะต้อง
สอดคล้อ งกับ เป้ า หมายวิสั ย ทัศ น์ และแผนกลยุ ท ธ์ ใ นการเติ บ โตของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ และ
การลงทุ นนั้นจะทํา ให้มี ผ ลประกอบการหรื อผลกํา ไรเพิ่ ม ขึ้ น หรื อเป็ นการลงทุ นในธุ ร กิ จ ที่
เอื้ อ ประโยชน์ (Synergy) ให้ ก ับ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ หรื อเพื่ อ ให้ บ ริ ษัท ย่ อ ย/บริ ษัท ร่ วมนั้ น
เพิม่ ศักยภาพการเติบโต หรื อสามารถต่อยอดทางธุ รกิจ หรื อเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน
3) การพิจารณาลงทุ นในบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั
กําหนด ซึ่ งต้องก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม เพื่อเพิ่มช่ องทางในการหารายได้ เพิ่มความสามารถใน
การทํากําไร ทั้งนี้ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้จะพิจารณาสัดส่ วนการลงทุน กําไรที่คาดว่าจะได้รับ ความ
เสี่ ยงที่อาจจะเพิ่มขึ้ น และสถานะทางการเงิ นของเด็มโก้ โดยมีข้ นั ตอนการวิเคราะห์การลงทุน
อย่างเหมาะสมก่อนการตัดสิ นใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการตัดสิ นใจลงทุนดังกล่าวจะต้อง
ได้รับการพิจารณาเห็ นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่
กรณี )
6 การควบคุมและติดตามการลงทุนในบริษัทย่ อยและกิจการทีม่ ีอาํ นาจควบคุม
6.1 ต้องจัดให้มีการรายงานสถานภาพการลงทุน อย่างน้อยไตรมาสละครั้งให้คณะกรรมการลงทุน และ/
หรื อคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ และพิจารณาอนุมตั ิเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
6.2 ต้องจัดให้มีการจัดทํารายงานสถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิ น อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เช่น
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ การประมาณการทั้งระดับบริ ษทั และโครงการ เป็ นต้น
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

6.3 ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล
6.3.1 กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
6.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
6.3.3 นโยบายการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม
6.3.4 Shareholders’ Agreement
6.3.5 มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
6.3.6 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
6.3.7 นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้รับการอนุมตั ิในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
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