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นโยบายกาํกบัดูแลบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของกลุ่มธุรกจิเด็มโก้  

 บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) (“เด็มโก”้) มีการบริหารกิจการโดยยึดถือแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน ดงันั้น การตดัสินใจของเด็มโก ้ในการเขา้ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นอกจากจะคาํนึงถึง

ผลตอบแทนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในธุรกิจดงักล่าวแลว้ การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ถือเป็นอีกปัจจยัท่ีเด็มโกใ้หค้วามสาํคญั จึงไดก้าํหนดนโยบาย ดงัน้ี 

คํานิยาม 

“บริษัทย่อย”  หมายถึง 

(ก) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยถื์อหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ข) บริษทัท่ีบริษทัตาม (ก) ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ค) บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของบริษทัตาม (ข) ในบริษทัท่ีถูกถือหุ้น โดยการ

ถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ง) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มรวมกนัเกิน

กวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอาํนาจควบคุมในเร่ืองการกาํหนดนโยบาย

ทางการเงิน และการดาํเนินงานของบริษทัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทันั้น 

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

“บริษัทร่วม” หมายถึง 

(ก) บริษทัท่ีเด็มโกห้รือบริษทัยอ่ยถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ข) บริษทัท่ีเด็มโก้หรือบริษทัย่อยมีอาํนาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการ

ดาํเนินงานของบริษทั  แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว และไม่ถือเป็นบริษทัย่อยหรือกิจการ      

ร่วมคา้ 
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 “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายถึง  บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบับุคคลใดในลกัษณะใดลกัษณะ

หน่ึง ดงัน้ี 

(ก) คู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 

(ข) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 

(ค) หา้งหุน้ส่วนสามญั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุน้ส่วน 

(ง) หา้งหุน้ส่วนจาํกดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุน้ส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผิดชอบ 

หรือเป็นหุ้นส่วนจาํพวกจาํกดัความรับผิดชอบท่ีมีหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของห้าง

หุน้ส่วนจาํกดั 

(จ) บริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชน จาํกดั ท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม 

(ค) หรือ (ง) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น หรือ  

(ฉ) บริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือหา้งหุ้นส่วนตาม (ค)  

หรือ (ง) หรือบริษทัตาม (จ) ถือหุน้รวมกนัร้อยละ 30 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ช) นิติบุคคลท่ีบุคคลดงักล่าวสามารถมีอาํนาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล 

นโยบาย 

1. เด็มโก ้จะส่งบุคคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการ และหรือผูบ้ริหารในแต่ละบริษทัย่อย/

บริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทาํหน้าท่ีกํากับดูแลให้บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ดาํเนินการให้สอดคล้องกบักฎหมาย นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีรวมทั้งนโยบายอ่ืน ๆ ของเด็มโก้ 

อยา่งไรก็ดีการส่งตวัแทนของเด็มโกเ้ขา้ไปเป็นกรรมการ และหรือผูบ้ริหารในแต่ละบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม

จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของ

แต่ละบริษทั 

2. เด็มโก้ ต้องได้รับรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจตลอดจนการเข้า ร่วมลงทุนกับ

ผูป้ระกอบการอ่ืน ๆ จากบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมผา่นรายงานผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส  เด็มโกมี้สิทธิ

เชิญผูแ้ทนบริษทัย่อย/บริษทัร่วมเขา้ช้ีแจงในท่ีประชุมของบริษทั หรือนาํส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

ดงักล่าว  

3. หากบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม  มีการทาํรายการหรือดาํเนินการใด ๆ ท่ีเขา้ข่ายหรือเป็นการไดม้า หรือจาํหน่าย

ไปซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเก่ียวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น

หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน                 

ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะส่งผลให้เด็มโก ้มีหน้าท่ีตอ้งขออนุมติัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือขออนุมติัจาก         
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ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของเด็มโก ้หรือขออนุมติัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายก่อนเขา้ทาํรายการ บริษทั

ยอ่ย/บริษทัร่วมจะเขา้ทาํรายการ หรือดาํเนินการนั้นไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

ของเด็มโก ้หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของเด็มโก ้หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

นอกจากน้ี หากในการเขา้ทาํรายการ หรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม อนั

ทาํให้เด็มโก ้มีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมดงักล่าว มีหนา้ท่ีตอ้งแจง้มายงัฝ่ายจดัการของเด็มโกใ้นทนัทีท่ีทราบวา่

บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมจะมีแผนเขา้ทาํรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

4. เด็มโก ้มีนโยบายใหบ้ริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกนั

การทุจริตคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม  ตลอดจนเป็นช่องทางใหก้รรมการและผูบ้ริหาร

ของเด็มโกส้ามารถไดรั้บขอ้มูลของบริษทัย่อย/บริษทัร่วมในการติดตามดูแลผลการดาํเนินงานและฐานะ

ทางการเงิน การทาํรายการระหวา่งบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม กบัผูถื้อหุน้ร่วม กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั

ยอ่ย/บริษทัร่วม และการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัของบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี เด็มโกต้อ้งจดัให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม         

ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจในการควบคุมในการบริหารกิจการโดยให้ทีมงานผูต้รวจสอบภายใน และกรรมการอิสระ  

หรือคณะกรรมการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม (Sub-Board Committee) ของเด็มโก ้ซ่ึงสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลไดโ้ดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวให้กรรมการและผูบ้ริหารของ

เด็มโก ้เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัย่อย/บริษทัร่วมท่ีเด็มโกมี้อาํนาจในการควบคุมในการบริหารกิจการมีการ

ปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัทาํไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

5. เด็มโก ้มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อย/บริษทัร่วมตอ้งเปิดเผยและนาํส่งขอ้มูลส่วนได้

ส่วนเสียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (Related Party) ต่อคณะกรรมการบริษทัของเด็มโกใ้หท้ราบถึง

ความสัมพนัธ์และการทาํธุรกรรมกบัเด็มโกใ้นลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ

หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัเด็มโก ้โดยคณะกรรมการบริษทั

ยอ่ย/บริษทัร่วมมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัของเด็มโกท้ราบภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด       

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมติัใด ๆ ซ่ึงการพิจารณานั้นจะคาํนึงถึงประโยชน์

โดยรวมของเด็มโก ้หรือบริษทัย่อย/บริษทัร่วมเป็นสําคญั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัย่อย/บริษทัร่วมตอ้งไม่มี

ส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม 
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6. การกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงส่งผลให้ผูถื้อหุ้นร่วม/กรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทั

ยอ่ย/บริษทัร่วมไดรั้บประโยชน์ทางการการเงินอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุให้เด็มโก ้

หรือบริษทัย่อย/บริษทัร่วมไดรั้บความเสียหาย ให้สันนิษฐานวา่เป็นการกระทาํท่ีขดัแยง้กบัประโยชน์ของ

บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมอยา่งมีนยัสาํคญั 

6.1 การทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมกบัผูถื้อหุน้ร่วม/กรรมการ/ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ี

มีความเก่ียวขอ้ง โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

6.2 การใชข้อ้มูลภายในของเด็มโก ้หรือบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูล ท่ีเปิดเผย

ต่อสาธารณชนแลว้ 

6.3 การใช้ทรัพยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของเด็มโก ้หรือบริษทัย่อย/บริษทัร่วม ท่ีเป็นการฝ่าฝืน

หลกัเกณฑ ์หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

 

7. เด็มโก ้ตอ้งไดรั้บขอ้มูล หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม เม่ือไดรั้บการ

ร้องขอตามความเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีสมควร 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• นโยบายน้ี ไดรั้บการสอบทานจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ  คร้ังท่ี 4/2564  

เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 8/2564  เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 

2564 


