นโยบายการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ของ
บริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

นโยบายการป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
นโยบายการของดําเนิ นธุ รกิจเด็มโก้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ดีและอยู่บนหลักการที่ ว่า
การตัดสิ นใจ ใด ๆ ในการเข้าทําธุ รกรรม หรื อรายการใด ๆ ของเด็มโก้ หรื อบริ ษทั ย่อย จะต้องเป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นของเด็มโก้ และหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกํา หนดให้ ผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งหรื อมี ส่ ว นได้ เ สี ย กับ รายการที่ พิ จ ารณาต้ อ งแจ้ง ให้
คณะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการมีส่วนได้เสี ยของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่มี
ส่ วนร่ วมในการพิจารณารวมถึงไม่มีอาํ นาจในการอนุมตั ิธุรกรรมหรื อรายการดังกล่าว ดังนั้น เด็มโก้ จึงได้จดั ทํา
นโยบาย การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้เพื่อเป็ นแนวทางให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
1. คํานิยามทีเ่ กีย่ วข้ อง
“เด็มโก้ ”
“กรรมการบริษัท”

หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
หมายถึง กรรมการบริ ษทั รวมถึ งกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อย บริ ษทั
เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

“ผู้ บ ริ หาร” หมายถึ ง ผูท้ ี่ ไ ด้รับ การแต่ง ตั้ง จากเด็ ม โก้ใ ห้เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารจัดการและมี อาํ นาจอนุ ม ัติ
ควบคุ ม ดู แ ลให้ ค าํ แนะนํา ติ ด ตามผล แก้ไ ขปั ญ หาในการดํา เนิ น งานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การ
หน่วยงานขึ้นไปหรื อผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผูจ้ ดั การขึ้นไป (ตั้งแต่ AVP
ที่ดาํ รงตําแหน่งผูจ้ ดั การหน่วยงาน ขึ้นไป)
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง บุ คคลที่ อาจทําให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เด็ม โก้มี ค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสิ นใจดําเนิ นงานว่าจะคํานึ งถึ งประโยชน์
ของบุคคลนั้น หรื อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ ได้แก่
(1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของเด็มโก้ ผูท้ ี่จะได้รับการเสนอให้
เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องและญาติสนิ ทของบุคคล
ดังกล่าว
(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)
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(4)
(5)
(6)
(7)

กรรมการของนิติบุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมกิจการบริ ษทั
คู่สมรส บุตร หรื อ บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)
นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรื อ (5) มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
บุคคลใดที่กระทําการด้วยความเข้าใจหรื อความตกลงว่าหากบริ ษทั ทําธุ รกรรมที่ให้ประโยชน์
ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว 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)

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

หมายถึ ง ผูถ้ ื อหุ ้นทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมในนิ ติบุคคลใดเกิ นกว่าร้ อยละ 10
ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงของนิ ติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ ้นของ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง”

หมายถึง ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องของ บุคคลเกี่ ยวโยง คื อบุ คคลหรื อห้างหุ ้นส่ วน ตาม
มาตรา 258 (1)-(7) ของ พรบ.หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ 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 ้นส่ วนจํากัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึ ง (1) หรื อ (2) เป็ นหุ ้นส่ วนไม่
จํากัดความรับผิด หรื อจํากัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30%
5) บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดที่ บุคคลดังกล่าว 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
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“ผู้มีอาํ นาจควบคุม”

“ญาติสนิท”

หมายถึง บุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ
• ถื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในนิ ติ บุ ค คลหนึ่ งเกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 50 ของ
จํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
• ควบคุ มคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของนิ ติบุคคลหนึ่ ง
ไม่วา่ โดยตรงหรื ออ้อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
• ควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ ึ งหนึ่ งของกรรมการ
ทั้งหมดไม่วา่ โดยตรงหรื ออ้อม
หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ได้แก่
1) คู่สมรส
2) บิดา มารดา พี่นอ้ ง บุตร และคู่สมรสของบุตร
3) บิดา มารดา พี่นอ้ ง และบุตรของคู่สมรส รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ
คู่สมรส

2. หลักการสํ าคัญของนโยบายการป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2.1 การแข่ งขันกับบริษัท
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กระดับพึงละเว้นการประกอบกิ จการอันมี ส ภาพ
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อ
ผูอ้ ื่น ซึ่ งอาจเป็ นผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อผูถ้ ือหุ น้ ที่มี
อํานาจตัดสิ นใจ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกันกับ เด็มโก้หรื อบริ ษทั
ย่อยเว้นแต่จะเป็ นไป ตามที่ กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ทั้งในระหว่างการเป็ นกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน และภายหลังจากพ้นจากตําแหน่งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน เป็ นระยะเวลา 1 ปี โดย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่ เกี่ ยวข้องจะเข้าผูกพันตามข้อตกลงเกี่ ย วกับการไม่แข่งขัน ทาง
การค้าตามที่ระบุไว้ ในสัญญาจ้างแรงงานหรื อสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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2.2 การถือหุ้น หรื อเป็ นกรรมการในกิจการอื่น
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ ้น เป็ นหุ ้นส่ วนในกิจการคู่แข่งของ
เด็มโก้ ซึ่ งเป็ นจํานวนที่มีนยั สําคัญ หรื อดํารงตําแหน่งกรรมการ ที่ปรึ กษา หรื อการกระทํา อื่นใด หาก
การกระทําดังกล่าวจะทําให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานไม่สามารถกระทําการ หรื อละเว้นการ
กระทําการที่ควรปฏิบตั ิตามหน้าที่หรื อมีผลกระทบต่อหน้าที่ในกรณี ที่กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ได้หุ้นนั้นมาก่อน หรื อดํารงตําแหน่งในกิจการนั้น ๆ มาก่อนการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
หรื อก่อนที่ บ ริ ษทั จะ เข้าไปในธุ รกิ จนั้น หรื อเป็ นการได้ม าโดยทางมรดก กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานต้องรายงานให้บ ริ ษทั ทราบโดยทันที โดยกรณี เป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ให้
รายงานให้เลขานุ การบริ ษทั ทราบ เพื่อให้เลขานุ การบริ ษทั รายงานต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
และ /หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบต่อไป (ตามแต่กรณี ) และสําหรับกรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั ให้รายงาน
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาในสายงานโดยตรง
2.3 การแสวงหาผลประโยชน์ จากกิจการส่ วนตัวกับบริษัท
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องเปิ ดเผยรายการธุ รกิจ หรื อกิจการที่ประกอบขึ้นเป็ น
ส่ วนตัวหรื อกับ ครอบครั ว หรื อญาติ พี่ น้อง หรื อผูอ้ ยู่ใ นอุ ป การะ ที่ อาจก่ อให้เกิ ดความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั เด็มโก้ หรื อบริ ษทั ย่อยได้เช่น
- การร่ วมลงทุน หรื อมีผลประโยชน์กบั ผูค้ า้ ที่ประกอบธุ รกิจกับเด็มโก้ หรื อลูกค้าของเด็มโก้
- การดํารงตําแหน่งใด ๆ หรื อแม้แต่การเป็ นที่ปรึ กษาของผูค้ า้ ที่ประกอบธุ รกิจกับเด็มโก้ หรื อ
ลูกค้าของเด็มโก้
- - การทําการค้าสิ นค้า หรื อให้บริ การกับเด็มโก้ หรื อบริ ษทั ย่อยโดยตรง หรื อทําการผ่าน
ผูอ้ ื่น โดยกํา หนดให้ตอ้ งจัดทําเอกสารการเปิ ดเผยการมีส่วนได้เสี ยดังกล่าว ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เป็ นประจําทุกปี หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่เปิ ดเผยไปแล้วอย่างมี
นัยสําคัญ
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2.4 การใช้ ข้อมูลบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
กรรมการบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หารและพนัก งานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ ใ ห้แก่ ตนเองหรื อผูอ้ ื่ น
โดยอาศัย ข้อ มู ล อัน เป็ นความลับ ของเด็ ม โก้ หรื อ บริ ษ ทั ย่อ ย เช่ น แผนงาน รายได้ มติ ที่ ป ระชุ ม
การคาดคะเนทางธุ รกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ จะทําให้เด็มโก้ ได้รับความเสี ยหายหรื อไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้อง
ปฏิบตั ิตามนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของเด็มโก้ อย่างเคร่ งครัด
2.5 การเข้ าทํารายการ และติดตามดูแลรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1) กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ตามประกาศของคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ซี่ ง อาจก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั เด็มโก้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
2) คณะกรรมการบริ ษ ัท ต้อ งจัด ให้ มี ม าตรการติ ด ตาม ดู แ ลรายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ โดยต้องพิ จารณาถึ งความเหมาะสมของรายการอย่า งรอบคอบ และเป็ นอิ ส ระ
ภายในกรอบของการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3) ในกรณี ที่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของเด็มโก้ มีความจําเป็ นต้องเข้าไปทํารายการ
เกี่ ยวโยงอันเป็ นรายการซึ่ งมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อเด็มโก้ ให้กระทํา
รายการ เสมือนเด็มโก้ ทํารายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอก โดยต้องยึดมัน่ ในหลักการกําหนด
ราคาและ เงื่อนไขของรายการซึ่ งเป็ นไปอย่างยุติธรรมและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and
at arm’s length basis) หรื อตามนโยบายของเด็มโก้ ที่เกี่ ยวข้อง และให้มีการรายงานการเข้าทํา
รายการดังกล่าวต่อที่ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบใน
ทุก ๆ ไตรมาส
ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของเด็มโก้ ที่มีส่วนได้เสี ยใน
รายการนั้น ๆ มีส่วนในการพิจารณาหรื อให้ความเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิ
4) ไม่ หาผลประโยชน์เพื่ อตนเองและบุ ค คลอื่ นโดยนําสารสนเทศหรื อข้อมู ล ภายในที่ ย งั ไม่ ไ ด้
เปิ ดเผยหรื อ ที่ เป็ นความลับ ไปใช้ หรื อนํา ไปเปิ ดเผยกับ บุ ค คลภายนอก ทั้ง นี้ ใ ห้เป็ นไปตาม
นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของเด็มโก้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารต้องรายงานการมี ส่วนได้เสี ยของตน หรื อของบุ คคลที่เกี่ ยวข้อง
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กรณี มีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของเด็มโก้ โดยให้มีรายงานการมีส่วน
ได้เสี ยของ กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ดังนี้
ก) รายงานในครั้งแรก : ให้รายงาน โดยแจ้งต่อเลขานุ การบริ ษทั เมื่อกรรมการ บริ ษทั
หรื อผูบ้ ริ หารเข้ารับตําแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ข) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสี ย : ให้รายงานโดยมิชกั ช้าภายใน 3 วัน
ทํา การนับ จากวัน ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล โดยระบุ แ จ้ง จํา นวนครั้ งที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไว้ดว้ ย
ค) รายงานการมีส่วนได้เสี ยหรื อส่ วนเกี่ยวข้องโดยนัยสําคัญกับรายการที่พิจารณา : ให้
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนยั สําคัญ
แจ้งต่อเลขานุ การบริ ษทั เพื่อรายงานคณะกรรมการบริ ษทั ให้ทราบถึ งความสัมพันธ์
หรื อการมีส่วนได้เสี ยของตนในรายการดังกล่าวอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม คณะกรรมการบริ ษทั ครั้ง
นั้น ๆ และต้องไม่เข้าร่ วมในการพิจารณา รวมถึ งไม่มีอาํ นาจ ในการอนุ มตั ิธุรกรรม
นั้น ๆ

• นโยบายการนี้ ได้รับการสอบทานจากที่ ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิ จ การ
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่
19 พฤศจิกายน 2564
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