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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) ประกอบกิ จการโดยยึดถื อการปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายและแนวปฏิ บ ตั ิ ต าม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
และของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) จึงได้กาํ หนดนโยบาย
การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (“หลักเกณฑ์การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) ประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํา รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2551
(“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทจ.21/2551”) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (บจ/ป 22-01) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ บจ/ป 22-01”) ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ
ประกาศ หรื อคําสัง่ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
การที่ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุ คคลที่ มีความเกี่ ยวข้องของเด็ม โก้ จะทําธุ รกรรมกับ
เด็ ม โก้หรื อบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั (“รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน”) ได้ ต่อเมื่ อธุ รกรรมดัง กล่ า วได้รับ อนุ ม ตั ิ จากคณะ
กรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี เด็มโก้จึงได้กาํ หนดนโยบายการเข้า
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. คํานิยามทีเ่ กีย่ วข้ อง
“เด็มโก้ ” หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“บริษัทย่ อย” หมายถึง
(ก) บริ ษทั ที่ เด็มโก้ถือหุ ้นเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั นั้น
(ข) บริ ษ ัท ที่ บ ริ ษ ัท ตาม (ก) ถื อ หุ ้ น เกิ น กว่า ร้ อ ยละ 50 ของจํา นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
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(ค) บริ ษทั ที่ถูกถือหุ ้นต่อไปเป็ นทอดๆ โดยเริ่ มจากการถือหุ ้นของบริ ษทั ตาม (ข) ในบริ ษทั ที่
ถูกถือหุ น้ โดยการถือหุ น้ ของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ นั้น
(ง) บริ ษทั ที่เด็มโก้หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถื อหุ ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถื อหุ ้น
นั้น
(จ) บริ ษทั ที่เด็มโก้หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) มีอาํ นาจควบคุ มในเรื่ องการกําหนด
นโยบายทางการเงิน และการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรม
ต่างๆ ของบริ ษทั นั้น การถือหุน้ ของเด็มโก้หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ให้นบั รวม
หุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
“รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน”

หมายถึง รายการระหว่างเด็มโก้ หรื อบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของเด็มโก้ หรื อรายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของ
บริ ษทั ย่อย
“การตกลงเข้ าทํารายการ”
หมายถึง การเข้าไปหรื อตกลงใจเข้าทําสัญญา หรื อทําความตกลงใด ๆ
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรื อจําหน่ายไป
ซึ่ งสิ นทรัพย์ การให้เช่าหรื อเช่าสิ นทรัพย์การให้หรื อรับบริ การ การให้
หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้ง
เพื่อก่อให้เกิดสิ ทธิ หรื อการสละสิ ทธิ ในการกระทําดังกล่าว
“บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน”
หมายถึง บุคคลที่อาจทําให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เด็ม โก้มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสิ นใจดําเนิ นงานว่าจะคํานึ งถึ ง
ประโยชน์ข องบุ ค คลนั้น หรื อประโยชน์สู ง สุ ดของบริ ษ ทั เป็ นสํา คัญ
ได้แก่
(1) ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของเด็มโก้ ผูท้ ี่จะได้รับการเสนอให้เป็ น
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(2) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมเป็ นบุคคลตาม (1)
(3) บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้วา่ เป็ นผูก้ ระทําการแทนหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของ (1) และ (2)
(4) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมกิจการบริ ษทั
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(5) คูส่ มรส บุตร หรื อ บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)
(6) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรื อ (5) มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
(7) บุคคลใดที่กระทําการด้วยความเข้าใจหรื อความตกลงว่าหากบริ ษทั ทําธุ รกรรมที่ให้ประโยชน์ทาง
การเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย
(7.1) กรรมการของบริ ษทั
(7.2) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
(7.3) บุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมกิจการบริ ษทั
(7.4) กรรมการของบุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมกิจการบริ ษทั
(7.5) คู่สมรส บุตรหรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (7.1) ถึง (7.4)
“ผู้ บ ริ ห าร” หมายถึ ง ผู ้ที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง จากเด็ ม โก้ใ ห้ เ ป็ นผู ้บ ริ ห ารจัด การและมี อ ํา นาจอนุ ม ตั ิ
ควบคุ ม ดู แ ลให้ ค ํา แนะนํา ติ ด ตามผล แก้ไ ขปั ญ หาในการดํา เนิ น งานของ
ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาให้เป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ทั ตั้ง แต่ ระดับ ผูจ้ ดั การ
หน่ วยงานขึ้นไปหรื อผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่ งเทียบเท่าผูจ้ ดั การขึ้นไป (ตั้งแต่ AVP ที่
ดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การหน่วยงาน ขึ้นไป)
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

“ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง”

หมายถึง ผูถ้ ือหุ ้นทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมในนิ ติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงของนิ ติบุค คลนั้น โดยนับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องด้วย
หมายถึง ผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ บุคคลเกี่ยวโยง คือบุคคลหรื อห้างหุ น้ ส่ วน ตามมาตรา
258 (1)-(7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่
(1) คู่สมรส
(2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรื อ (2) เป็ นหุ น้ ส่ วน
(4) ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรื อ (2) เป็ นหุ น้ ส่ วนไม่จาํ กัด
ความรับผิด หรื อจํากัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30%
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(5) บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึ ง (1) หรื อ (2)
หรื อ (3) หรื อ (4) ถือหุ น้ รวมกันเกินกว่า 30%
(6) บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง รวมถึง (1) หรื อ (2)
หรื อ (3) หรื อ (4) หรื อ (5) ถือหุ น้ รวมกันเกินกว่า 30%
(7) นิ ติ บุ ค คลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์) ที่มีอาํ นาจจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทนของนิ ติบุคคล
“ผู้มีอาํ นาจควบคุม”

“ญาติสนิท”

หมายถึง บุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ
(1) ถื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงในนิ ติบุคคลหนึ่ งเกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวน
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(2) ควบคุมคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของนิ ติบุคคลหนึ่งไม่วา่
โดยตรงหรื ออ้อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
(3) ควบคุ ม การแต่ ง ตั้ง หรื อถอดถอนกรรมการตั้ง แต่ก่ ึ ง หนึ่ ง ของกรรมการ
ทั้งหมดไม่วา่ โดยตรงหรื ออ้อม
หมายถึง บุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ย นตาม
กฎหมาย ได้แก่
1) คู่สมรส
2) บิดา มารดา พี่นอ้ ง บุตร และคู่สมรสของบุตร
3) บิดา มารดา พี่นอ้ ง และบุตรของคู่สมรส รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของคู่
สมรส

2. ลักษณะของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกันอาจแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1) เมื่อเด็มโก้หรื อบริ ษทั ย่อยทํารายการกับ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
หรื อญาติสนิทของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของเด็มโก้
2) เมื่อเด็มโก้หรื อบริ ษทั ย่อยทํารายการกับนิ ติบุคคลใด ๆ ที่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของเด็มโก้เป็ น ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
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ผูท้ ี่ จะได้รับเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งผูท้ ี่
เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคลเหล่านั้น
3. ประเภทรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่งเป็ น 6 ประเภท ดังนี้
1) รายการธุรกิจปกติ เป็ นรายการทางการค้าที่เด็มโก้หรื อบริ ษทั ย่อยทําเป็ นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่
มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป เช่น ขายสิ นค้า ซื้ อวัตถุดิบ ให้บริ การ เป็ นต้น
2) รายการสนั บสนุ นธุ รกิจปกติ เป็ นรายการทางที่ ทาํ เพื่อสนับสนุ นรายการธุ รกิ จปกติที่มีเงื่ อนไข
การค้าทัว่ ไป เช่น การว่าจ้างขนส่ งสิ นค้า การว่าจ้างทําโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริ หาร การรับความ
ช่วยเหลือทางเทคนิค เป็ นต้น
3) รายการเช่ าหรื อให้ เช่ าอสั งหาริ มทรั พย์ ไม่ เกิน 3 ปี เป็ นรายการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่มี
อายุสัญญาไม่เกิ น 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป เช่น เช่ าอาคารเพื่อเป็ น
สํานักงาน เช่าอาคารหรื อที่ดินเพื่อเป็ นคลังสิ นค้า เป็ นต้น
4) รายการเกี่ยวกับสิ นทรั พย์ หรื อบริ การ เป็ นรายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ สิ ทธิ การให้
หรื อรั บ บริ ก าร เช่ น ซื้ อเครื่ องจัก ร ซื้ อเงิ นลงทุ น ขายอาคาร ขายสิ ท ธิ การเช่ า ที่ ดิน การได้รับ
สัมปทาน เป็ นต้น
5) รายการให้ หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงิน
• การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น ให้กยู้ มื เงิน คํ้าประกัน เป็ นต้น
• การรับความช่ วยเหลื อทางการเงิ น เช่น กูย้ ืมเงิน การจ่ายค่าธรรมเนี ยมจากการใช้วงเงิ น
สิ นเชื่ อของบุคคลเกี่ ยวโยง การจ่ายค่าธรรมเนี ยมให้กบั บุคคลเกี่ ยวโยงที่ค้ าํ ประกันการ
กูย้ มื เป็ นต้น
6) รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นนอกจากรายการตามข้อ (1) ถึง (5)
4.

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการเข้ าทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
เด็มโก้ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเข้า
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
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1) การพิ จ ารณาการทํา รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน เด็ ม โก้จ ะใช้เ กณฑ์ ร าคาและข้อ ตกลงทางการค้า
เช่ น เดี ย วกับ ที่ เ ด็ ม โก้ใ ช้ ก ับ คู่ สั ญ ญาทั่ว ไป โดยจะต้อ งมี ข ้อ ตกลงและเงื่ อ นไขที่ เ ป็ นธรรม
สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่เด็มโก้
2) ในกรณี ที่สินค้าหรื อบริ การมีลกั ษณะที่เป็ นราคามาตรฐานชัดเจน มีผซู ้ ้ื อหรื อผูข้ ายในตลาดหลาย
ราย เด็มโก้ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะราคาและมาตรฐานในตลาด เพื่อนํามาเปรี ยบเที ยบกับ
ธุ รกรรมที่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
3) ในกรณี ที่สินค้าหรื อบริ การมีลกั ษณะเฉพาะ หรื อมีการสั่งทําตามความต้องการเฉพาะ ทําให้ไม่
สามารถเปรี ยบเทียบราคาของสิ นค้าหรื อบริ การได้ เด็มโก้ตอ้ งแสดงให้เห็นได้วา่ อัตรากําไรขั้นต้น
ที่เด็มโก้ได้รับจากรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่แตกต่างจากธุ รกรรมกับคู่คา้ อื่ น และมีเงื่ อนไขหรื อ
ข้อตกลงอื่น ๆ ไม่ต่างกัน
4) เด็มโก้อาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผูป้ ระเมินอิสระที่อยูใ่ นบัญชี รายชื่ อของสํานักงาน ก.ล.ต.
ซึ่ งเด็มโก้หรื อบริ ษทั ในกลุ่มแต่งตั้งขึ้นเพื่อเปรี ยบเทียบราคาสําหรับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่
สําคัญ เพื่อให้มนั่ ใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของเด็มโก้
5) ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทําธุ รกรรมกับเด็มโก้หรื อ
บริ ษทั ย่อยได้ต่อเมื่อธุ รกรรมดังกล่าวได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของเด็มโก้แล้ว เว้นแต่
เป็ นธุ รกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทัว่ ไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็ น
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็ น
ข้อ ตกลงทางการค้า ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อเป็ นไปตามหลั ก การที่
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้แล้ว หรื อขนาดของธุ รกรรมไม่จาํ เป็ นต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ ของเด็มโก้
6) หากเด็มโก้มีรายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การเข้าทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เด็มโก้จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวอย่างเคร่ งครัด
7) เด็มโก้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรื อรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมาตรฐานการ
บัญชีกาํ หนด โดยรายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปี หรื อแบบ
รายงานอื่นใด หรื อเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแต่กรณี
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8) เด็มโก้ตอ้ งจัดให้มีการสอบทานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส รวมถึงมีมาตรการควบคุ ม
ตรวจสอบ ดู แลให้มีการสุ่ มสอบทาน การทํารายการจริ ง ถู กต้องตรงตามสัญญา นโยบาย หรื อ
เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้
5. การอนุมัติการเข้ าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เด็มโก้ได้กาํ หนดอํานาจการอนุมตั ิการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1) กรณี การเข้าทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรื อขนาดใหญ่ ที่มีขอ้ ตกลงทาง
การค้าปกติตามที่ เคยได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ไว้แล้ว ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุ มตั ิตามขั้นตอนการขออนุ มตั ิในระเบียบปฏิ บตั ิงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ
2) กรณี การเข้าทํารายการที่ เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรื อขนาดใหญ่ ที่มีขอ้ ตกลงทาง
การค้าปกติ แต่เป็ นรายการที่เกิดขึ้นใหม่ ฝ่ ายจัดการจะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
3) กรณี การเข้า ทํา รายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่ มีข นาดเล็ก หรื อขนาดกลาง แต่ไม่เป็ นไปตามข้อ ตกลง
ทางการค้าปกติ ฝ่ ายจัดการจะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็ นและ
เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
4) กรณี การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดใหญ่ แต่ไม่เป็ นตามข้อตกลงทางการค้าปกติใ ห้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกันมีรายละเอียด ดังนี้
( ก ) รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ล้านบาท หรื อน้อยกว่า หรื อ
เท่ากับร้อยละ 0.03 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
( ข ) รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรื อ
มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่าํ กว่าร้ อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
สู งกว่า
( ค ) รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 20 ล้านบาท หรื อมากกว่าร้ อยละ
3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
นโยบายการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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การนับ รวมรายการอาจนับ รวมรายการที่ เกี่ ย วโยงกันหลายรายการเป็ นรายการเดี ย วกัน หาก
ปรากฏว่ารายการดังกล่าวทําขึ้นโดยมีเจตนาแยกเป็ นหลายรายการเพื่อเลี่ ยงการปฏิ บตั ิตามเกณฑ์ โดยใน
การนับรวมรายการดังกล่าว ให้รวมถึงการรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทํา
รายการซึ่ งเกิ ดจากบุ คคลเดี ย วกัน หรื อผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องและญาติ ส นิ ท ของบุ คคลดังกล่ า ว ทั้งนี้ ยกเว้นเป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
6. หลักเกณฑ์ การพิจารณารายการทีเ่ ป็ นปกติการค้ า
1) ลักษณะของรายการเป็ นการดําเนินธุ รกิจตามปกติ
รายการใด ๆ ที่ เด็ ม โก้หรื อบริ ษ ทั ย่อยดํา เนิ นการเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิ จการ ซึ่ ง เป็ นไปตาม
ขั้น ตอนของการดํา เนิ น งานตามปกติ เ ช่ น เดี ย วกับ ที่ ป ฏิ บ ัติ ก ับ คู่ สั ญ ญารายอื่ น ๆ และมี ค วาม
สมเหตุ สมผลของการทํารายการเพื่อสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ ของเด็ม โก้ หรื อบริ ษทั ย่อย และเพื่อ
ก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อเด็มโก้ โดยมีขอ้ ตกลงทางการค้าไม่แตกต่างจากการทํารายการกับ
คู่สัญญาทัว่ ไป หรื อบุคคลภายนอก

2) ราคาและเงื่อนไขการทํารายการเป็ นธรรม
ราคาของสิ นค้าหรื อบริ การต้องมีมาตรฐานชัดเจน โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับธุ รกรรมที่ทาํ กับคู่สัญญา
รายอื่ น (ที่ ไม่ใช่ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ ย วข้อง)
ธุ รกรรมดังกล่าวมีราคา เงื่อนไข หรื อข้อตกลงอื่น ๆ ไม่ต่างกัน
7. การพิจารณาราคาตามเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป (ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ)
รายการที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป หมายถึง เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและ
ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย
1) เป็ นราคาและเงื่อนไขที่เด็มโก้หรื อบริ ษทั ย่อยได้รับหรื อให้กบั บุคคลทัว่ ไป
2) เป็ นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
3) เป็ นราคาและเงื่ อนไขที่ เด็ม โก้ส ามารถแสดงได้ว่าผูป้ ระกอบธุ รกิ จในลักษณะทํานองเดี ย วกัน
ให้กบั บุคคลทัว่ ไป
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8. วิธีการนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับการเข้ าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
1) รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ ยู่ภายใต้ อาํ นาจอนุมัติของฝ่ ายจัดการ
กรณี ที่เป็ นการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ายใต้อาํ นาจอนุ มตั ิของฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายจัดการจะ
เป็ นผู ้พิ จ ารณาตัด สิ น ใจบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ฝ่ ายบัญ ชี หรื อ ผู ้บ ริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้อ งมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการพิจารณาทํารายการต่าง ๆ ตามขั้นตอนการขออนุ มตั ิในระเบียบปฏิบตั ิ และตาม
อํานาจดําเนิ นการของเด็มโก้ ซึ่ งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุ มตั ิแล้ว ให้ฝ่ายจัดการจัดทํา
รายงานสรุ ปการทําธุ รกรรมรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุก
ไตรมาส และให้เปิ ดเผยการทํารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปี
ของเด็มโก้ดว้ ย นอกจากนี้ ต้องดําเนิ นการให้ฝ่ายจัดการ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการตกลงเข้าทํารายการ
ที่ เกี่ ยวโยงกัน ไม่เข้าร่ วมประชุ มในวาระที่ พิ จารณาเรื่ องดังกล่ าว และไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่
ประชุม
2) รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ ยู่ภายใต้ อาํ นาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
กรณี ที่เป็ นการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรื อขนาดใหญ่ ที่มีขอ้ ตกลง
ทางการค้าปกติ แต่เป็ นรายการที่เกิดขึ้นใหม่ หรื อกรณี ที่เป็ นการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ น
รายการขนาดเล็ก หรื อขนาดกลางที่ไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าปกติ ซึ่ งอยูภ่ ายใต้อาํ นาจอนุ มตั ิ
ของคณะกรรมการบริ ษทั หน่วยงานที่เป็ นต้นเรื่ องต้องนําเสนอรายละเอียด ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทําความเห็ นเกี่ ยวกับรายการดังกล่าว
ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุ มตั ิ เข้าทํารายการ โดยมีข้ นั ตอนการดําเนิ นการ
ดังนี้
( ก ) หน่วยงานต้นเรื่ องจัดทํารายละเอียดในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและจัดเตรี ยมข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องทั้งหมดนําเสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และคณะกรรมการ
บริ หาร
( ข ) คณะกรรมการบริ หาร มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง
จัดทําเอกสารประกอบการประชุม โดยมีขอ้ สรุ ปที่เป็ นสาระสําคัญเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและให้ความเห็น
( ค ) เมื่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติ เห็ นชอบ ให้เลขานุ การบริ ษทั รวบรวมเพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อไป ในการ

นโยบายการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

10

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
นี้ ตอ้ งดําเนิ นการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในการตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันไม่เข้าร่ วม
ประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่ องดังกล่าว และไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุม
( ง ) เปิ ดเผยการเข้าทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงาน
ประจําปี ของเด็มโก้ ตลอดจนเปิ ดเผยมติของที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยมีสารสนเทศขั้นตํ่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดหากเข้าหลักเกณฑ์ที่ตอ้ งรายงานต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ
3) รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ ยู่ภายใต้ อาํ นาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น
กรณี ที่เป็ นการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ายใต้อาํ นาจอนุ มตั ิของผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการ
บริ หารนําเสนอรายละเอียด ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาก่ อ นนํา เสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ ค วามเห็ น ชอบและ
นําเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเข้าทํารายการตามลําดับ โดยมีข้ นั ตอนการ
ดําเนินการดังนี้
( ก ) หน่วยงานต้นเรื่ องสรุ ปรายละเอียดในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและจัดเตรี ยมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนําเสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะกรรมการ
บริ หาร
( ข ) คณะกรรมการบริ หารมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน กรรมการผูจ้ ดั การ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําเอกสารประกอบการประชุม โดยมีขอ้ สรุ ปที่
เป็ นสาระสําคัญเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
( ค ) เมื่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติ เห็ นชอบ ให้เลขานุ การบริ ษทั รวบรวมเพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบการเข้าทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน
โดยให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในการตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่ วมประชุ มในวาระ
ที่พิจารณาเรื่ องดังกล่าว และไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุม
( ง ) เมื่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเห็นชอบ ให้เลขานุ การบริ ษทั จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อ
จัดประชุ มและขออนุ มตั ิการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยจะต้องมีขอ้ มูล
ประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ื อหุ ้นตามที่กาํ หนดในหลักเกณฑ์การเข้าทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันฯ และต้องแสดงรายชื่ อและจํานวนหุ ้นของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่ งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ในวาระที่ พิ จารณาเรื่ องดังกล่ าวด้วย ในการนี้ เด็ ม โก้มี หน้า ที่ เรี ย กประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นตามวิธีการ
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ต่าง ที่กาํ หนดในหลักเกณฑ์การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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9.

ตารางขนาดรายการแต่ ละประเภททีต่ ้ องดําเนินการตามเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ

อํานาจดําเนินการ
เล็ก
กลาง
ใหญ่
1. รายการธุรกิจปกติ/
• คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิหลักการโดยกําหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดําเนินการ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
• สําหรับกรณี รายการที่เกิดขึ้นใหม่ ฝ่ ายจัดการจะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการ
- เงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ ษทั +
-ไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.
3 . ร า ย ก า ร เ ช่ า ห รื อ ใ ห้ เ ช่ า
คณะกรรมการบริ ษทั +
คณะกรรมการบริ ษทั +
คณะกรรมการบริ ษทั
อสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.
4. รายการเกี่ ย วกั บ สิ นทรั พ ย์ ห รื อ
คณะกรรมการบริ ษทั +
คณะกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้
บริ การ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.
5. รายการให้หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
ประเภทรายการ

5.1 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ผูถ้ ือหุน้ (มากกว่า 100 ล้าน
คณะกรรมการบริ ษทั
บุคคลที่เกี่ยวโยงหรื อบริ ษทั ที่บุคคลที่ (น้อยกว่า 100 ล้านบาท หรื อ 3% NTA แล้วแต่จาํ นวนใดจะ บาท หรื อ3% NTA แล้วแต่
เกี่ยวโยงถือหุน้ มากกว่า เด็มโก้ถือ
จํานวนใดจะตํ่ากว่า)
ตํ่ากว่า)
5.2 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริ ษทั ที่เด็มโก้ถือหุ ้นมากกว่าบุคคล
เกี่ยวโยง
5.3 รับความช่วยเหลือทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการบริ ษทั +
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.

ผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ :
1) เงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป คือ เงื่ อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ซึ่ งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• ราคาและเงื่อนไขที่เด็มโก้หรื อบริ ษทั ย่อยได้รับหรื อให้กบั บุคคลทัว่ ไป
• ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
• ราคาและเงื่ อนไขที่ เด็ม โก้สามารถแสดงได้ว่าผูป้ ระกอบธุ รกิ จในลักษณะทํา นองเดี ยวกันให้ก ับ
บุคคลทัว่ ไป
นโยบายการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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2) การขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าประชุ ม
และมีสิทธิ ออกเสี ยง โดยไม่นบั รวมผูถ้ ื อหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ย ทั้งนี้ ในการขออนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นจะต้อง
แต่งตั้งที่ ปรึ กษาการเงิ นอิ สระ (IFA) ให้ความเห็ นต่อการทํารายการดังกล่าว โดย IFA จะต้องแสดง
ความเห็นในเรื่ องต่าง ๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริ ษทั ความเป็ นธรรม
ของราคาและเงื่อนไขรายการ และความเสี่ ยง เป็ นต้น
3) กรณี บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันเป็ นหน่ วยงานของรั ฐ นิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรื อกิ จการที่
หน่วยงานของรัฐหรื อนิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็ นเจ้าของ ให้บริ ษทั ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
ขออนุ มตั ิการเข้าทําธุ รกรรมดังกล่าวจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น หากได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการของ
บริ ษทั แล้ว
10. รายการทีไ่ ด้ รับยกเว้ นไม่ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
1) การให้กยู้ มื เงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานลูกจ้าง
2) ธุ รกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งของเด็มโก้หรื อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายมีฐานะเป็ น
• บริ ษทั ย่อยที่เด็มโก้ถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 90%
• บริ ษทั ย่อยที่กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องถื อหุ ้น หรื อมีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยตรง
หรื อโดยอ้อมไม่เกินอัตราหรื อมีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
3) เด็มโก้ทาํ รายการกับบริ ษทั ย่อยที่ มีบุคคลเกี่ ยวโยงกันถื อหุ ้นไม่เกิ นกว่า 10% และไม่ได้เป็ นผูม้ ี
อํานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
4) รายการระหว่างกันของบริ ษทั ย่อยของเด็มโก้ ที่มีบุคคลเกี่ยวโยงกันถื อหุ ้นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ไม่เกิน 10% และไม่ได้เป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
5) เด็มโก้หรื อบริ ษทั ย่อยออกหลักทรัพย์ใหม่ให้กบั บุคลที่เกี่ยวโยงในลักษณะดังนี้
• เพื่อโอนไปยังบุ คคลอื่ น โดยราคาของหลักทรั พย์ที่ออกใหม่ไม่ ต่ าํ กว่า ราคาตลาดและ
ไม่ได้เป็ นการเพิ่มสัดส่ วนของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
• บุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้รับหลักทรัพย์ตามสิ ทธิ และสัดส่ วนที่ถือหุ น้ (Right Offering)
• บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายช่วงของเด็มโก้หรื อบริ ษทั ย่อย โดย
รับประกันผลการจําหน่าย
• จัดสรรให้ตามโครงการออกหลักทรัพย์ให้กบั พนักงานหรื อผูบ้ ริ หาร (ESOP)
นโยบายการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
• รายการที่เด็มโก้หรื อบริ ษทั ย่อยทํารายการกับนิ ติบุคคล ซึ่ งเด็มโก้หรื อบริ ษทั ย่อยได้ส่งคน
เข้าไปดูแลควบคุมในนิติบุคคลดังกล่าว
6) รายการที่พิสูจน์ได้วา่ เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
11. การเปิ ดเผยข้ อมูล
1) กรณี เข้าหลักเกณฑ์ตอ้ งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เด็มโก้จะต้องแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันทันทีที่เด็มโก้ตกลงเข้าทํารายการ คือ ภายในวันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ
หรื ออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทําการถัดไปผ่านระบบ SETLink
2) ข้อมูลสําคัญในมติคณะกรรมการดังกล่าวมีดงั นี้
• วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และคู่สัญญา
• คําอธิ บายเกี่ยวกับลักษณะของสิ นทรัพย์ บริ การ การให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิ น
และในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุน ให้ระบุชื่อและประเภทกิจการ ลักษณะการดําเนินธุ รกิจ สรุ ป
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ และกรรมการ
• มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กาํ หนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน วิธีการ
ชําระ เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย งวดการชําระ ดอกเบี้ยและหลักประกัน (ถ้ามี)
• ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความเกี่ยวโยง
• ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้เสี ยของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการเข้าทํารายการที่เกี่ยว
โยงนั้น
• แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการเข้าซื้ อสิ นทรัพย์ และให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ น และความ
เพียงพอของเงิ นทุนหมุนเวียน กรณี ที่เป็ นการกูย้ ืม ให้ระบุเงื่ อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ด้วย เช่น ข้อจํากัดการจ่ายเงินปั นผล
• ระบุชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยและ/หรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และระบุวา่
บุ คคลดังกล่ าวไม่เข้าร่ วมประชุ มและไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั
• ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับการตกลงเข้าทํารายการ โดยระบุ ถึงความ
สมเหตุ ส มผล ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ เด็ ม โก้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ การเข้า ทํา รายการกับ
บุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ และความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทํารายการ
นโยบายการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
• ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการของบริ ษ ทั ที่ แตกต่ า งจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงกรณี กรรมการดังกล่าวงดออกเสี ยง
12. ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
1) ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) ต้องแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทํารายการต่อคณะกรรมการใน
เรื่ องดังนี้
(ก) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริ ษทั จดทะเบียน
(ข) ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
(ค) ผูถ้ ือหุ น้ ควรลงมติเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยกับรายการ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ
2) ให้เด็มโก้ส่งความเห็ น IFA พร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นให้สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพือ่ พิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศ เด็มโก้เลือกส่ งได้ 2 แบบคือ
(ก) ส่ งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการก่อนส่ งเอกสารดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุ น้
(ข) ส่ งให้พร้อมกับการส่ งเอกสารดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุ น้

•

นโยบายการนี้ ได้รับการสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ครั้งที่
4/2564 เมื่ อวันที่ 15 กันยายน 2564 และได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 8/2564 เมื่ อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2564

นโยบายการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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