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นโยบายป้องกันผลประโยชนท์บัซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

(Conflict of Interest) 

บริษัท โรจูคสิ อนิเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัทฯ") ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพิจำรณำรำยกำรตำ่งๆ 
อย่ำงโปรง่ใส และเป็นประโยชนต์อ่บริษัทฯ เป็นส ำคญั ดงันัน้ จงึใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรป้องกนัรำยกำรที่อำจเป็นควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรระหว่ำงกัน โดยไดก้ ำหนดแนวปฏิบัติ ข้อห้ำมและ
ขอ้พิจำรณำตำ่งๆ เพ่ือใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ มีควำมเขำ้ใจวิธีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยป้องกนั
ผลประโยชนท์บัซอ้นหรือควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of Interest) อนึ่ง ถอ้ยค ำต่ำงๆ ท่ีใชใ้นนโยบำยนีใ้ห้
มีควำมหมำยตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
และหลกัเกณฑ ์ประกำศ และค ำสั่งต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
("กฎหมายหลักทรัพยฯ์") 

กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ มีหนำ้ท่ีด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดและขอ้พิจำรณำดงัตอ่ไปนี ้

1. เปิดเผยและน ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมกำรบริษัท  เพ่ือให้ทรำบถึง
ควำมสัมพันธแ์ละกำรท ำธุรกรรมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชนท์นัทีก่อนท่ีจะมีกำรท ำรำยกำร ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้ ำหนดใหเ้ลขำนกุำรของบริษัทฯ มีหนำ้ท่ีส  ำรวจ
รำยกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นประจ ำทุกสิน้ปีโดยกำรส ำรวจจะด ำเนินกำรทัง้กบักรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และ/
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงผูจ้ัดกำรฝ่ำย และพนักงำนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง และน ำเสนอขอ้มูลใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบอย่ำงนอ้ยปีละครัง้ 

2. หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกับตนเอง และ/หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชนก์บับริษัทฯ และบริษัทย่อย และไมก่ระท ำกำรในลกัษณะใดๆ อนัเป็นกำรขดัตอ่ผลประโยชนข์อง
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นกำรแสวงหำผลประโยชนส์ว่นตน และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3. กรรมกำรบริษัทตอ้งไม่มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและอนุมัติในเรื่องท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 

4. กำรกระท ำดงัตอ่ไปนีซ้ึง่เป็นผลใหก้รรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดร้บัประโยชนท์ำงกำรเงิน
อื่นนอกเหนือจำกท่ีพงึไดต้ำมปกติ หรือเป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไดร้บัควำมเสียหำย ใหส้นันิษฐำน
วำ่เป็นกำรกระท ำท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่ำงมีนยัส  ำคญั ดงันี ้
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4.1 กำรท ำธุรกรรมระหวำ่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกบักรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิได้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั 

4.2 กำรใชข้อ้มลูของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ท่ีลว่งรูม้ำเวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สำธำรณชนแลว้ 

4.3 กำรใชท้รพัยส์ินหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ท่ีฝ่ำฝืนหลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบตัิ
ทั่วไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

5. กรณีท่ีเป็นรำยกำรธุรกรรมปกติท่ีมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้โดยทั่วไปในลกัษณะท่ีวิญญชูนพึง
กระท ำกบัคู่สญัญำทั่วไปในสถำนกำรณเ์ดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ี
ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทไดอ้นมุตัิโดยหลกักำร
ไวแ้ลว้นัน้ ใหจ้ดัท ำสรุปรำยกำรดงักลำ่วใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบและให้
ควำมเห็นทกุไตรมำสที่มีกำรท ำรำยกำรดงักลำ่ว 

6. กำรท ำรำยกำรธุรกรรมอื่นท่ีมีลกัษณะเป็นรำยกำรเก่ียวโยงกันซึ่งมิใช่เป็นธุรกรรมปกติ  ใหด้  ำเนินกำรตำม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตำมกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และนโยบำยรำยกำรที่เก่ียว
โยงกนัของบริษัทฯ 

7. ก ำกบัดแูลและรบัผิดชอบใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยงและ
ระบบป้องกนักำรทุจริตคอรร์ปัชนัอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพและรดักุมเพียงพอท่ีท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำ กำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปตำมนโยบำยต่ำงๆ ขอ้บังคบับริษัทฯ กฎหมำยและ
แนวทำงเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงขอ้บังคับและกฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

8. คณะกรรมกำรบริษัทจะตอ้งก ำกับดูแลใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตำมกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และ
กฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทัง้เปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และหน่วยงำนอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. จัดใหม้ีระบบงำนท่ีชัดเจน เพ่ือแสดงว่ำบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรท่ีมี
นัยส ำคัญตำมหลักเกณฑท่ี์ก ำหนดไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองและน่ำเช่ือถือ และมีช่องทำงใหก้รรมกำรบริษัทและ
ผูบ้ริหำร สำมำรถไดร้บัขอ้มูลของบริษัทย่อย เพ่ือติดตำมดูแลผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน กำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อยกบักรรมกำรบริษัท และผูบ้ริหำร และกำรท ำรำยกำรที่มีนยัส  ำคญัของบริษัทย่อย
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีต้อ้งจดัใหม้ีกลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวในบริษัทย่อย โดยให้
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และผูต้รวจสอบภำยในของบริษัทฯ สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยตรง และ
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ใหม้ีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวใหก้รรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ และผูบ้ริหำร 
รบัทรำบ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้ำ่บริษัทย่อยมีกำรปฏิบตัิตำมระบบงำนท่ีจดัท ำไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

10. พึงหลีกเลี่ยงกำรถือหุน้ กำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือท่ีปรกึษำในกิจกำรท่ีประกอบธุรกิจลกัษณะเดียวกนั
กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นกิจกำรท่ีเป็นคูแ่ข่งทำงกำรคำ้ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กำรถือหุน้ และ
กำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือท่ีปรกึษำในองคก์รอื่นนัน้จะสำมำรถกระท ำไดห้ำกกำรถือหุน้หรือกำรด ำรง
ต ำแหน่งดงักลำ่วไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องบริษัทฯ และกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อีกทัง้ได้
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ 

 

นโยบำยป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นหรือควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ฉบบันี ้ไดร้บักำรอนมุตัิจำกท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 20 กรกฎำคม 
2563 

 

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 


