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นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

นโยบายการของดาํเนินธุรกิจเด็มโก ้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและอยู่บนหลกัการท่ีว่า

การตดัสินใจ ใด ๆ ในการเขา้ทาํธุรกรรม หรือรายการใด ๆ ของเด็มโก้ หรือบริษทัย่อย จะตอ้งเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้นของเด็มโก ้และหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์   โดยกําหนดให้ผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการท่ีพิจารณาต้องแจ้งให้

คณะกรรมการหรือผูบ้ริหารทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าวและตอ้งไม่มี

ส่วนร่วมในการพิจารณารวมถึงไม่มีอาํนาจในการอนุมติัธุรกรรมหรือรายการดงักล่าว ดงันั้น เด็มโก ้จึงไดจ้ดัทาํ

นโยบาย การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ฉบบัน้ีเพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กคนในองคก์รถือปฏิบติั 

1. คํานิยามทีเ่กีย่วข้อง 

“เด็มโก้”   หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)  

“กรรมการบริษัท”  หมายถึง กรรมการบริษทั รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย บริษทั 

เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)   

             “ผู้บริหาร”  หมายถึง   ผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้งจากเด็มโก้ให้เป็นผูบ้ริหารจัดการและมีอาํนาจอนุมัติ 

ควบคุมดูแลให้คาํแนะนําติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดําเนินงานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของบริษทั ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการ

หน่วยงานข้ึนไปหรือผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าผูจ้ดัการข้ึนไป (ตั้งแต่ AVP 

ท่ีดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการหน่วยงาน ข้ึนไป) 

“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง บุคคลท่ีอาจทาํให้กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัเด็มโก้มีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการตดัสินใจดาํเนินงานว่าจะคาํนึงถึงประโยชน์

ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั ไดแ้ก่ 

(1) กรรมการ  ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของเด็มโก ้ผูท่ี้จะไดรั้บการเสนอให้

เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม  รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบุคคล

ดงักล่าว 

(2) นิติบุคคลใด ๆ ท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม (1) 

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

(5) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4) 

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

(7) บุคคลใดท่ีกระทาํการดว้ยความเขา้ใจหรือความตกลงวา่หากบริษทัทาํธุรกรรมท่ีให้ประโยชน์

ทางการเงินแก่บุคคลดงักล่าว บุคคลดงัต่อไปน้ีจะไดรั้บประโยชน์ทางการเงินดว้ย  

(7.1) กรรมการของบริษทั  

(7.2) ผูบ้ริหารของบริษทั  

(7.3) บุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการบริษทั  

(7.4) กรรมการของบุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการบริษทั  

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

 “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  หมายถึง ผูถื้อหุ้นทั้งทางตรงหรือทางออ้มในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 

ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนบัรวมการถือหุ้นของ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

“ผู้ทีเ่กีย่วข้อง”  หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ บุคคลเก่ียวโยง คือบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน ตาม

มาตรา 258 (1)-(7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ไดแ้ก่ 

1) คู่สมรส 

2) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

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

4) ห้างหุ้นส่วนจาํกดัท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่

จาํกดัความรับผดิ หรือจาํกดัความรับผดิรวมกนัเกินกวา่ 30% 

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 
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“ผู้มีอาํนาจควบคุม”  หมายถึง บุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ 

• ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 50 ของ

จาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

• ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของนิติบุคคลหน่ึง

ไม่วา่โดยตรงหรือออ้ม หรือไม่วา่เพราะเหตุอ่ืนใด 

• ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของกรรมการ

ทั้งหมดไม่วา่โดยตรงหรือออ้ม 

“ญาติสนิท”   หมายถึง บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมาย ไดแ้ก่ 

1) คู่สมรส 

2) บิดา มารดา พี่นอ้ง บุตร และคู่สมรสของบุตร 

3) บิดา มารดา พี่นอ้ง และบุตรของคู่สมรส รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ

คู่สมรส 

2. หลกัการสําคัญของนโยบายการป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

2.1 การแข่งขันกบับริษัท  

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัพึงละเวน้การประกอบกิจการอนัมีสภาพ

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย ไม่วา่จะทาํเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือ

ผูอ่ื้น ซ่ึงอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษทั ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม หรือเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือผูถื้อหุน้ท่ีมี

อาํนาจตดัสินใจ หรือผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบั เด็มโกห้รือบริษทั

ย่อยเวน้แต่จะเป็นไป ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ทั้งน้ี ทั้งในระหว่างการเป็นกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร 

พนกังาน และภายหลงัจากพน้จากตาํแหน่งกรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดย

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีเก่ียวขอ้งจะเขา้ผูกพนัตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัการไม่แข่งขนั ทาง

การคา้ตามท่ีระบุไว ้ในสัญญาจา้งแรงงานหรือสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี)  
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2.2 การถือหุ้น หรือเป็นกรรมการในกจิการอ่ืน  

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานพึงละเวน้การถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนในกิจการคู่แข่งของ

เด็มโก ้ ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีมีนยัสําคญั หรือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือการกระทาํ อ่ืนใด หาก

การกระทาํดงักล่าวจะทาํให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานไม่สามารถกระทาํการ หรือละเวน้การ

กระทาํการท่ีควรปฏิบติัตามหนา้ท่ีหรือมีผลกระทบต่อหนา้ท่ีในกรณีท่ีกรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน

ไดหุ้้นนั้นมาก่อน หรือดาํรงตาํแหน่งในกิจการนั้น ๆ มาก่อนการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 

หรือก่อนท่ีบริษทัจะ เขา้ไปในธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานตอ้งรายงานให้บริษทัทราบโดยทนัทีโดยกรณีเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั ให้

รายงานให้เลขานุการบริษทัทราบ เพื่อให้เลขานุการบริษทัรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

และ /หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบต่อไป (ตามแต่กรณี) และสาํหรับกรณีเป็นพนกังานบริษทั ใหร้ายงาน

ต่อผูบ้งัคบับญัชาในสายงานโดยตรง  

2.3 การแสวงหาผลประโยชน์จากกจิการส่วนตัวกบับริษัท  

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งเปิดเผยรายการธุรกิจ หรือกิจการท่ีประกอบข้ึนเป็น

ส่วนตวัหรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผูอ้ยู่ในอุปการะ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบัเด็มโก ้ หรือบริษทัยอ่ยไดเ้ช่น  

- การร่วมลงทุน หรือมีผลประโยชน์กบัผูค้า้ท่ีประกอบธุรกิจกบัเด็มโก ้ หรือลูกคา้ของเด็มโก ้  

- การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ หรือแมแ้ต่การเป็นท่ีปรึกษาของผูค้า้ท่ีประกอบธุรกิจกบัเด็มโก ้ หรือ

ลูกคา้ของเด็มโก ้  

- - การทาํการคา้สินคา้ หรือให้บริการกบัเด็มโก ้  หรือบริษทัย่อยโดยตรง หรือทาํการผ่าน

ผูอ่ื้น โดยกาํ หนดใหต้อ้งจดัทาํเอกสารการเปิดเผยการมีส่วนไดเ้สียดงักล่าว ทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม เป็นประจาํทุกปีหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดท่ีเปิดเผยไปแลว้อย่างมี

นยัสาํคญั 
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2.4 การใช้ข้อมูลบริษัทเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์  

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น         

โดยอาศัยข้อมูล อันเป็นความลับของเด็มโก้  หรือบริษทัย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติท่ีประชุม              

การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองคน้ควา้  การประมูลราคา เป็นตน้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะทาํใหเ้ด็มโก ้ ไดรั้บความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะตอ้ง

ปฏิบติัตามนโยบายการใชข้อ้มูลภายในของเด็มโก ้ อยา่งเคร่งครัด  

2.5 การเข้าทาํรายการ และตดิตามดูแลรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

1) กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน พึงหลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียว

โยงกันตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซ่ีงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบัเด็มโก ้ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  

2) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีมาตรการติดตาม ดูแลรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ โดยตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ และเป็นอิสระ 

ภายในกรอบของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

3) ในกรณีท่ีกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของเด็มโก ้ มีความจาํเป็นตอ้งเขา้ไปทาํรายการ

เก่ียวโยงอนัเป็นรายการซ่ึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็มโก ้  ให้กระทาํ

รายการ เสมือนเด็มโก ้  ทาํรายการดงักล่าวกบับุคคลภายนอก โดยตอ้งยึดมัน่ในหลกัการกาํหนด

ราคาและ เง่ือนไขของรายการซ่ึงเป็นไปอยา่งยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and 

at arm’s length basis) หรือตามนโยบายของเด็มโก ้ท่ีเก่ียวขอ้ง  และให้มีการรายงานการเขา้ทาํ

รายการดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบใน

ทุก ๆ ไตรมาส  

ทั้งน้ี ห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของเด็มโก ้ ท่ีมีส่วนไดเ้สียใน

รายการนั้น ๆ มีส่วนในการพิจารณาหรือใหค้วามเห็นชอบ หรืออนุมติั  

4) ไม่หาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอ่ืนโดยนําสารสนเทศหรือขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ได้ 

เปิดเผยหรือท่ีเป็นความลับไปใช้ หรือนําไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม 

นโยบายการใช้ขอ้มูลภายในของเด็มโก ้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง



                                                                                                   

 

       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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กรณีมีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของเด็มโก ้โดยให้มีรายงานการมีส่วน

ไดเ้สียของ กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

ก) รายงานในคร้ังแรก : ให้รายงาน โดยแจง้ต่อเลขานุการบริษทั เม่ือกรรมการ บริษทั

หรือผูบ้ริหารเขา้รับตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร  

ข) รายงานการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย : ใหร้ายงานโดยมิชกัชา้ภายใน 3 วนั

ทําการนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งจํานวนคร้ังท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไวด้ว้ย  

ค) รายงานการมีส่วนไดเ้สียหรือส่วนเก่ียวขอ้งโดยนยัสําคญักบัรายการท่ีพิจารณา : ให้ 

กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างมีนยัสําคญั 

แจง้ต่อเลขานุการบริษทั เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษทัใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์

หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าวอยา่งนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษทัคร้ัง

นั้น ๆ และตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอาํนาจ ในการอนุมติัธุรกรรม

นั้น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

• นโยบายการน้ี ไดรั้บการสอบทานจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ          

คร้ังท่ี 4/2564  เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 8/2564  เม่ือวนัท่ี 

19 พฤศจิกายน 2564 


