
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการเข้าทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

ของ 

 

บริษทั เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 



 

       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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นโยบายการเข้าทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

บริษทั เด็มโก้ จาํกดั (มหาชน) ประกอบกิจการโดยยึดถือการปฏิบติัตามกฎหมายและแนวปฏิบติัตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) 

และของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) จึงไดก้าํหนดนโยบาย

การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (“หลกัเกณฑ์การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) ให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์”) ประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2551 

(“ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ีทจ.21/2551”) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (บจ/ป 22-01) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.

2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 (“ประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ บจ/ป 22-01”) ตลอดจนกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ประกาศ หรือคาํสั่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

การท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของเด็มโก้ จะทาํธุรกรรมกับ        

เด็มโก้หรือบริษทัย่อยของบริษทั (“รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) ได้ ต่อเม่ือธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมติัจากคณะ

กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี  เด็มโกจึ้งไดก้าํหนดนโยบายการเขา้

ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. คํานิยามทีเ่กีย่วข้อง 

“เด็มโก้”  หมายถึง  บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

“บริษัทย่อย” หมายถึง 

(ก)  บริษทัท่ี เด็มโกถื้อหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษทันั้น 

(ข) บริษัทท่ีบริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทันั้น 



 

       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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(ค) บริษทัท่ีถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของบริษทัตาม (ข) ในบริษทัท่ี

ถูกถือหุน้ โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 50 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ง) บริษทัท่ีเด็มโกห้รือบริษทัตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุ้น

นั้น 

(จ) บริษทัท่ีเด็มโกห้รือบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอาํนาจควบคุมในเร่ืองการกาํหนด

นโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงานของบริษทัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม

ต่างๆ ของบริษทันั้น การถือหุน้ของเด็มโกห้รือบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหน้บัรวม

หุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

 

“รายการทีเ่กีย่วโยงกนั” หมายถึง รายการระหวา่งเด็มโก ้หรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั

ของเด็มโก ้หรือรายการระหว่างบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ

บริษทัยอ่ย 

“การตกลงเข้าทาํรายการ”  หมายถึง การเขา้ไปหรือตกลงใจเขา้ทาํสัญญา หรือทาํความตกลงใด ๆ 

ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อก่อให้เกิดการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซ่ึงสินทรัพย ์การให้เช่าหรือเช่าสินทรัพยก์ารให้หรือรับบริการ การให้

หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลกัทรัพยใ์หม่ รวมทั้ง

เพื่อก่อใหเ้กิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระทาํดงักล่าว 

“บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั”  หมายถึง บุคคลท่ีอาจทาํให้กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัเด็มโก้มี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการตดัสินใจดาํเนินงานว่าจะคาํนึงถึง

ประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสําคัญ 

ไดแ้ก่ 

(1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ  ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมของเด็มโก ้ผูท่ี้จะไดรั้บการเสนอให้เป็น

กรรมการหรือผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม  รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

(2) นิติบุคคลใด ๆ ท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม (1) 

(3) บุคคลใด ๆ ท่ีพฤติการณ์บ่งช้ีไดว้า่เป็นผูก้ระทาํการแทนหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ (1) และ (2) 

(4) กรรมการของนิติบุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการบริษทั 



 

       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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(5) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4) 

(6) นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอาํนาจควบคุมกิจการ 

(7) บุคคลใดท่ีกระทาํการดว้ยความเขา้ใจหรือความตกลงวา่หากบริษทัทาํธุรกรรมท่ีให้ประโยชน์ทาง

การเงินแก่บุคคลดงักล่าว บุคคลดงัต่อไปน้ีจะไดรั้บประโยชน์ทางการเงินดว้ย  

(7.1) กรรมการของบริษทั  

(7.2) ผูบ้ริหารของบริษทั  

(7.3) บุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการบริษทั  

(7.4) กรรมการของบุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการบริษทั  

(7.5) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (7.1) ถึง (7.4) 

 

“ผู้บริหาร”  หมายถึง   ผู ้ท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากเด็มโก้ให้เป็นผู ้บริหารจัดการและมีอํานาจอนุมติั 

ควบคุมดูแลให้ค ําแนะนําติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดํา เนินงานของ

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของบริษทั ตั้ งแต่ระดับผูจ้ดัการ

หน่วยงานข้ึนไปหรือผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าผูจ้ดัการข้ึนไป (ตั้งแต่ AVP ท่ี

ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการหน่วยงาน ข้ึนไป) 

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  หมายถึง ผูถื้อหุ้นทั้งทางตรงหรือทางออ้มในนิติบุคคลใดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของ

จาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้

เก่ียวขอ้งดว้ย 

“ผู้ทีเ่กีย่วข้อง”  หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ บุคคลเก่ียวโยง คือบุคคลหรือห้างหุน้ส่วน ตามมาตรา 

258 (1)-(7) ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ 

(1) คู่สมรส 

(2) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 

(4) หา้งหุน้ส่วนจาํกดัท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดั

ความรับผดิ หรือจาํกดัความรับผดิรวมกนัเกินกวา่ 30% 



 

       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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(5) บริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) 

หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ 30% 

(6) บริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง รวมถึง (1) หรือ (2) 

หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ 30% 

(7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย)์ ท่ีมีอาํนาจจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล 

 

“ผู้มีอาํนาจควบคุม”  หมายถึง บุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ 

(1) ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

(2) ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของนิติบุคคลหน่ึงไม่วา่

โดยตรงหรือออ้ม หรือไม่วา่เพราะเหตุอ่ืนใด 

(3) ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของกรรมการ

ทั้งหมดไม่วา่โดยตรงหรือออ้ม 

“ญาติสนิท”   หมายถึง บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมาย ไดแ้ก่ 

1) คู่สมรส 

2) บิดา มารดา พี่นอ้ง บุตร และคู่สมรสของบุตร 

3) บิดา มารดา พี่นอ้ง และบุตรของคู่สมรส รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของคู่

สมรส 

 

2. ลกัษณะของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) เม่ือเด็มโกห้รือบริษทัย่อยทาํรายการกบั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

หรือญาติสนิทของผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารของเด็มโก ้

2) เม่ือเด็มโกห้รือบริษทัย่อยทาํรายการกบันิติบุคคลใด ๆ ท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของเด็มโกเ้ป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
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ผูท่ี้จะได้รับเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัย่อย รวมทั้งผูท่ี้

เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลเหล่านั้น 

3. ประเภทรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัแบ่งเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 

1) รายการธุรกิจปกต ิเป็นรายการทางการคา้ท่ีเด็มโกห้รือบริษทัยอ่ยทาํเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจท่ี

มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป เช่น ขายสินคา้  ซ้ือวตัถุดิบ  ใหบ้ริการ เป็นตน้ 

2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการทางท่ีทาํเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไข

การคา้ทัว่ไป  เช่น การวา่จา้งขนส่งสินคา้ การวา่จา้งทาํโฆษณา สัญญาวา่จา้งบริหาร การรับความ

ช่วยเหลือทางเทคนิค เป็นตน้ 

3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี  เป็นรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มี

อายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงไดว้่ามีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป เช่น เช่าอาคารเพื่อเป็น

สาํนกังาน  เช่าอาคารหรือท่ีดินเพื่อเป็นคลงัสินคา้ เป็นตน้ 

4) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เป็นรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์สิทธิ การให้

หรือรับบริการ เช่น ซ้ือเคร่ืองจกัร  ซ้ือเงินลงทุน ขายอาคาร ขายสิทธิการเช่าท่ีดิน การได้รับ

สัมปทาน เป็นตน้ 

5) รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน   

• การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เช่น  ใหกู้ย้มืเงิน คํ้าประกนั เป็นตน้ 

• การรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น กูย้ืมเงิน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงิน

สินเช่ือของบุคคลเก่ียวโยง การจ่ายค่าธรรมเนียมให้กบับุคคลเก่ียวโยงท่ีคํ้าประกนัการ

กูย้มื เป็นตน้ 

6) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืนนอกจากรายการตามขอ้ (1) ถึง (5) 

4. หลกัเกณฑ์และข้ันตอนในการเข้าทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

เด็มโกไ้ดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเขา้

ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ดงัน้ี 
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7 นโยบายการเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

1) การพิจารณาการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เด็มโก้จะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการค้า

เช่นเดียวกับท่ีเด็มโก้ใช้กับคู่สัญญาทั่วไป โดยจะต้องมีข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

สมเหตุสมผล และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็มโก ้

2) ในกรณีท่ีสินคา้หรือบริการมีลกัษณะท่ีเป็นราคามาตรฐานชดัเจน มีผูซ้ื้อหรือผูข้ายในตลาดหลาย

ราย เด็มโกค้วรหาขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะราคาและมาตรฐานในตลาด เพื่อนาํมาเปรียบเทียบกบั

ธุรกรรมท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

3) ในกรณีท่ีสินคา้หรือบริการมีลกัษณะเฉพาะ หรือมีการสั่งทาํตามความตอ้งการเฉพาะ ทาํให้ไม่

สามารถเปรียบเทียบราคาของสินคา้หรือบริการได ้เด็มโกต้อ้งแสดงให้เห็นไดว้า่อตัรากาํไรขั้นตน้

ท่ีเด็มโกไ้ดรั้บจากรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ไม่แตกต่างจากธุรกรรมกบัคู่คา้อ่ืน และมีเง่ือนไขหรือ

ขอ้ตกลงอ่ืน ๆ ไม่ต่างกนั 

4) เด็มโกอ้าจใชป้ระโยชน์จากรายงานของผูป้ระเมินอิสระท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือของสํานกังาน ก.ล.ต. 

ซ่ึงเด็มโกห้รือบริษทัในกลุ่มแต่งตั้งข้ึนเพื่อเปรียบเทียบราคาสําหรับการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ี

สาํคญั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ราคาดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็มโก ้

5) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งจะทาํธุรกรรมกบัเด็มโกห้รือ

บริษทัยอ่ยไดต่้อเม่ือธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของเด็มโกแ้ลว้ เวน้แต่

เป็นธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไป

ในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็น

ข้อตกลงทางการค้า ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตามหลักการท่ี

คณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ หรือขนาดของธุรกรรมไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ของเด็มโก ้

6) หากเด็มโกมี้รายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายตามหลกัเกณฑก์ารเขา้ทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เด็มโกจ้ะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

7) เด็มโกต้อ้งเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั

หรือรายการระหวา่งกนั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมาตรฐานการ

บญัชีกาํหนด โดยรายงานไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และรายงานประจาํปี หรือแบบ

รายงานอ่ืนใด หรือเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามแต่กรณี 
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8 นโยบายการเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

8) เด็มโกต้อ้งจดัใหมี้การสอบทานการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามแผนงานตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส รวมถึงมีมาตรการควบคุม 

ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทาน การทาํรายการจริง ถูกตอ้งตรงตามสัญญา นโยบาย หรือ

เง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้

5. การอนุมัติการเข้าทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

เด็มโกไ้ดก้าํหนดอาํนาจการอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัน้ี 

1) กรณีการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ท่ีมีขอ้ตกลงทาง

การคา้ปกติตามท่ีเคยได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัไวแ้ลว้ ฝ่ายจดัการจะเป็นผูพ้ิจารณา

อนุมติัตามขั้นตอนการขออนุมติัในระเบียบปฏิบติังาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ 

2) กรณีการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ท่ีมีขอ้ตกลงทาง

การคา้ปกติ แต่เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนใหม่ ฝ่ายจดัการจะตอ้งนาํเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาใหค้วามเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

3) กรณีการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีมีขนาดเล็กหรือขนาดกลาง แต่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง

ทางการคา้ปกติ ฝ่ายจดัการจะตอ้งนาํเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นและ

เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

4) กรณีการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ไม่เป็นตามขอ้ตกลงทางการคา้ปกติให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

ทั้งน้ี หลกัเกณฑก์ารพจิารณาขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

( ก ) รายการขนาดเล็ก คือ รายการท่ีมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1 ลา้นบาท หรือน้อยกว่าหรือ

เท่ากบัร้อยละ 0.03 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

( ข ) รายการขนาดกลาง คือ รายการท่ีมีมูลค่ามากกว่า 1 ลา้นบาท แต่น้อยกว่า 20 ลา้นบาท หรือ

มากกวา่ร้อยละ 0.03 แต่ตํ่ากวา่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ แลว้แต่จาํนวนใดจะ

สูงกวา่ 

( ค ) รายการขนาดใหญ่ คือ รายการท่ีมีมูลค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 20 ลา้นบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 

3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  
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การนับรวมรายการอาจนับรวมรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหลายรายการเป็นรายการเดียวกนั  หาก

ปรากฏว่ารายการดงักล่าวทาํข้ึนโดยมีเจตนาแยกเป็นหลายรายการเพื่อเล่ียงการปฏิบติัตามเกณฑ์ โดยใน

การนบัรวมรายการดงักล่าว ให้รวมถึงการรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ทาํ

รายการซ่ึงเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผูท่ี้เก่ียวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ทั้งน้ี ยกเวน้เป็น

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้  

6. หลกัเกณฑ์การพจิารณารายการทีเ่ป็นปกติการค้า 

1) ลกัษณะของรายการเป็นการดาํเนินธุรกิจตามปกติ 

รายการใด ๆ ท่ีเด็มโก้หรือบริษทัย่อยดาํเนินการเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ ซ่ึงเป็นไปตาม

ขั้นตอนของการดําเนินงานตามปกติเช่นเดียวกับท่ีปฏิบัติกับคู่สัญญารายอ่ืน ๆ และมีความ

สมเหตุสมผลของการทาํรายการเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของเด็มโก้ หรือบริษทัย่อย และเพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็มโก ้โดยมีขอ้ตกลงทางการคา้ไม่แตกต่างจากการทาํรายการกบั

คู่สัญญาทัว่ไป หรือบุคคลภายนอก 

 

 

2) ราคาและเง่ือนไขการทาํรายการเป็นธรรม 

ราคาของสินคา้หรือบริการตอ้งมีมาตรฐานชดัเจน โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัธุรกรรมท่ีทาํกบัคู่สัญญา

รายอ่ืน (ท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง) 

ธุรกรรมดงักล่าวมีราคา เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงอ่ืน ๆ ไม่ต่างกนั 

7. การพจิารณาราคาตามเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป (ตามข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

รายการท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป หมายถึง เง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและ

ไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย 

1) เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีเด็มโกห้รือบริษทัยอ่ยไดรั้บหรือใหก้บับุคคลทัว่ไป 

2) เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 

3) เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีเด็มโก้สามารถแสดงได้ว่าผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะทาํนองเดียวกัน

ใหก้บับุคคลทัว่ไป 

 



 

       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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8. วธีิการนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัการเข้าทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกัน 

1) รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่ยู่ภายใต้อาํนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ 

กรณีท่ีเป็นการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ายใตอ้าํนาจอนุมติัของฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการจะ

เป็นผู ้พิจารณาตัดสินใจบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายบัญชี หรือผู ้บริหารท่ีเก่ียวข้องมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในการพิจารณาทาํรายการต่าง ๆ ตามขั้นตอนการขออนุมติัในระเบียบปฏิบติั และตาม

อาํนาจดาํเนินการของเด็มโก ้ซ่ึงภายหลงัจากท่ีฝ่ายจดัการพิจารณาอนุมติัแลว้ ให้ฝ่ายจดัการจดัทาํ

รายงานสรุปการทาํธุรกรรมรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบทุก

ไตรมาส และใหเ้ปิดเผยการทาํรายการไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีและรายงานประจาํปี

ของเด็มโกด้ว้ย นอกจากน้ี ตอ้งดาํเนินการให้ฝ่ายจดัการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการตกลงเขา้ทาํรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนั ไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระท่ีพิจารณาเร่ืองดงักล่าว และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ี

ประชุม 

2) รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่ยู่ภายใต้อาํนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

กรณีท่ีเป็นการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ท่ีมีขอ้ตกลง

ทางการคา้ปกติ แต่เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนใหม่ หรือกรณีท่ีเป็นการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็น

รายการขนาดเล็ก หรือขนาดกลางท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติ ซ่ึงอยูภ่ายใตอ้าํนาจอนุมติั

ของคณะกรรมการบริษทั หน่วยงานท่ีเป็นตน้เร่ืองตอ้งนาํเสนอรายละเอียด ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผลของรายการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว

ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมติัเขา้ทาํรายการ โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการ 

ดงัน้ี 

( ก ) หน่วยงานตน้เร่ืองจดัทาํรายละเอียดในการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและจดัเตรียมขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมดนาํเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการ  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการ

บริหาร  

( ข ) คณะกรรมการบริหาร มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จดัทาํเอกสารประกอบการประชุม โดยมีขอ้สรุปท่ีเป็นสาระสาํคญัเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาและใหค้วามเห็น 

( ค ) เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบ ให้เลขานุการบริษทัรวบรวมเพื่อ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อไป ในการ



 

       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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น้ีตอ้งดาํเนินการให้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในการตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไม่เขา้ร่วม

ประชุมในวาระท่ีพิจารณาเร่ืองดงักล่าว และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 

( ง ) เปิดเผยการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีและรายงาน

ประจาํปีของเด็มโก ้ตลอดจนเปิดเผยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

โดยมีสารสนเทศขั้นตํ่าตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนดหากเขา้หลกัเกณฑ์ท่ีตอ้งรายงานต่อตลาด

หลกัทรัพยฯ์ 

3) รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่ยู่ภายใต้อาํนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น 

กรณีท่ีเป็นการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ายใตอ้าํนาจอนุมติัของผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการ

บริหารนาํเสนอรายละเอียด ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจาก

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและ

นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการตามลาํดบั โดยมีขั้นตอนการ

ดาํเนินการดงัน้ี 

( ก ) หน่วยงานตน้เร่ืองสรุปรายละเอียดในการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและจดัเตรียมขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมดเพื่อนาํเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะกรรมการ

บริหาร 

( ข ) คณะกรรมการบริหารมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน กรรมการผูจ้ดัการ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัทาํเอกสารประกอบการประชุม โดยมีขอ้สรุปท่ี

เป็นสาระสาํคญัเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

( ค ) เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบ ให้เลขานุการบริษทัรวบรวมเพื่อ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

โดยใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในการตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระ

ท่ีพิจารณาเร่ืองดงักล่าว และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 

( ง ) เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบ ให้เลขานุการบริษทัจดัเตรียมเอกสารเพื่อ

จดัประชุมและขออนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะตอ้งมีขอ้มูล

ประกอบท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นตามท่ีกาํหนดในหลกัเกณฑ์การเขา้ทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัฯ และตอ้งแสดงรายช่ือและจาํนวนหุ้นของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง

ในวาระท่ีพิจารณาเร่ืองดังกล่าวด้วย ในการน้ี เด็มโก้มีหน้าท่ีเรียกประชุมผูถื้อหุ้นตามวิธีการ 

ขั้นตอนและหลกัเกณฑต่์าง  ท่ีกาํหนดในหลกัเกณฑก์ารเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 



 

       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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9. ตารางขนาดรายการแต่ละประเภททีต้่องดําเนินการตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ประเภทรายการ 
อาํนาจดาํเนินการ 

เลก็ กลาง ใหญ่ 

1. รายการธุรกิจปกติ/ 

2. รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ 

- เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

• คณะกรรมการบริษทัอนุมติัหลกัการโดยกาํหนดกรอบใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการ 

• สาํหรับกรณีรายการท่ีเกิดข้ึนใหม่ ฝ่ายจดัการจะตอ้งนาํเสนอใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาใหค้วามเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

-ไม่มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทั + 

เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 
ผูถื้อหุน้ 

3 .  ร า ย ก า ร เ ช่ า ห รื อ ใ ห้ เ ช่ า

อสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี 
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั +  

เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 

คณะกรรมการบริษทั + 

เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 

4. รายการเ ก่ียวกับสินทรัพย์หรือ

บริการ 
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั + 

เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 
ผูถื้อหุน้ 

5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน 

5.1  ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่

บุคคลท่ีเก่ียวโยงหรือบริษทัท่ีบุคคลท่ี

เก่ียวโยงถือหุน้มากกวา่ เด็มโกถื้อ 

 

 

คณะกรรมการบริษทั  

(นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท หรือ 3% NTA แลว้แต่จาํนวนใดจะ

ตํ่ากวา่) 

 

 

ผูถื้อหุน้ (มากกวา่ 100 ลา้น

บาท หรือ3% NTA แลว้แต่

จาํนวนใดจะตํ่ากวา่) 

5.2  ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่

บริษทัท่ีเด็มโกถื้อหุ้นมากกวา่บุคคล

เก่ียวโยง 
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั + 

เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 
ผูถื้อหุน้ 

5.3 รับความช่วยเหลือทางการเงิน 

หมายเหตุ : 

1) เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป คือ เง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท

ผลประโยชน์ ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

• ราคาและเง่ือนไขท่ีเด็มโกห้รือบริษทัยอ่ยไดรั้บหรือใหก้บับุคคลทัว่ไป  

• ราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป  

• ราคาและเง่ือนไขท่ีเด็มโก้สามารถแสดงได้ว่าผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะทาํนองเดียวกนัให้กับ

บุคคลทัว่ไป 
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2) การขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม

และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ีในการขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นจะตอ้ง

แต่งตั้งท่ีปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทาํรายการดงักล่าว โดย IFA จะตอ้งแสดง

ความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษทั ความเป็นธรรม

ของราคาและเง่ือนไขรายการ และความเส่ียง เป็นตน้ 

3) กรณีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน หรือกิจการท่ี

หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนเป็นเจา้ของ ให้บริษทัไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง

ขออนุมติัการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หากไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของ

บริษทัแลว้ 

 

10. รายการทีไ่ด้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการทีเ่กีย่วโยงกันของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

1) การใหกู้ย้มืเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนกังานลูกจา้ง 

2) ธุรกรรมท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงของเด็มโกห้รือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีฐานะเป็น 

• บริษทัยอ่ยท่ีเด็มโกถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 90% 

• บริษทัย่อยท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งถือหุ้น หรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยออ้มไม่เกินอตัราหรือมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

3) เด็มโก้ทาํรายการกบับริษทัย่อยท่ีมีบุคคลเก่ียวโยงกนัถือหุ้นไม่เกินกว่า 10% และไม่ได้เป็นผูมี้

อาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 

4) รายการระหว่างกนัของบริษทัย่อยของเด็มโก ้ ท่ีมีบุคคลเก่ียวโยงกนัถือหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าว

ไม่เกิน 10% และไม่ไดเ้ป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

5) เด็มโกห้รือบริษทัยอ่ยออกหลกัทรัพยใ์หม่ใหก้บับุคลท่ีเก่ียวโยงในลกัษณะดงัน้ี 

• เพื่อโอนไปยงับุคคลอ่ืน โดยราคาของหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดและ

ไม่ไดเ้ป็นการเพิ่มสัดส่วนของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

• บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดรั้บหลกัทรัพยต์ามสิทธิและสัดส่วนท่ีถือหุน้ (Right Offering) 

• บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูจ้ดัจาํหน่ายช่วงของเด็มโกห้รือบริษทัยอ่ย โดย

รับประกนัผลการจาํหน่าย 

• จดัสรรใหต้ามโครงการออกหลกัทรัพยใ์หก้บัพนกังานหรือผูบ้ริหาร (ESOP) 



 

       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 

 

14 นโยบายการเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

• รายการท่ีเด็มโกห้รือบริษทัยอ่ยทาํรายการกบันิติบุคคล ซ่ึงเด็มโกห้รือบริษทัยอ่ยไดส่้งคน

เขา้ไปดูแลควบคุมในนิติบุคคลดงักล่าว 

6) รายการท่ีพิสูจน์ไดว้า่เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

 

11. การเปิดเผยข้อมูล 

1) กรณีเขา้หลกัเกณฑ์ตอ้งรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เด็มโกจ้ะตอ้งแจง้มติคณะกรรมการเก่ียวกบั

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัทนัทีท่ีเด็มโกต้กลงเขา้ทาํรายการ คือ ภายในวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติ

หรืออยา่งชา้ภายในเวลา 9.00 น. ของวนัทาํการถดัไปผา่นระบบ SETLink 

2) ขอ้มูลสาํคญัในมติคณะกรรมการดงักล่าวมีดงัน้ี 

• วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ และคู่สัญญา 

• คาํอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของสินทรัพย ์บริการ การใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

และในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุน ใหร้ะบุช่ือและประเภทกิจการ ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ สรุป

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ และกรรมการ 

• มูลค่ารวมและเกณฑท่ี์ใชก้าํหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน วธีิการ

ชาํระ เง่ือนไข อตัราดอกเบ้ีย งวดการชาํระ ดอกเบ้ียและหลกัประกนั (ถา้มี) 

• ช่ือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและลกัษณะความเก่ียวโยง 

• ลกัษณะและขอบเขตของส่วนไดเ้สียของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียว

โยงนั้น 

• แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการเขา้ซ้ือสินทรัพย ์และให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และความ

เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน กรณีท่ีเป็นการกูย้ืม ให้ระบุเง่ือนไขท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

สิทธิของผูถื้อหุน้ดว้ย เช่น ขอ้จาํกดัการจ่ายเงินปันผล 

• ระบุช่ือกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  และระบุวา่

บุคคลดงักล่าวไม่เขา้ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทั 

• ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการตกลงเขา้ทาํรายการ โดยระบุถึงความ

สมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุดต่อเด็มโก้ เม่ือเปรียบเทียบกับการเข้าทาํรายการกับ

บุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเขา้ทาํรายการ 



 

       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 

 

15 นโยบายการเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทัท่ีแตกต่างจาก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงกรณีกรรมการดงักล่าวงดออกเสียง 

 

12. ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ (IFA) 

1) ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ตอ้งแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการต่อคณะกรรมการใน

เร่ืองดงัน้ี 

(ก)   ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษทัจดทะเบียน 

(ข) ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

(ค)  ผูถื้อหุน้ควรลงมติเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัรายการ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ 

2) ให้เด็มโก้ส่งความเห็น IFA พร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพยฯ์  เพือ่พิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศ เด็มโกเ้ลือกส่งได ้2 แบบคือ 

(ก)   ส่งล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนส่งเอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ 

(ข) ส่งใหพ้ร้อมกบัการส่งเอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ 

    

 

 

 

 

 

• นโยบายการน้ี ไดรั้บการสอบทานจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ  คร้ังท่ี 

4/2564  เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2564 และได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 8/2564  เม่ือวนัท่ี 19 

พฤศจิกายน 2564 


