คู่มือว่ าด้ วยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
Guideline Conflict of Interest
ของ

กลุ่มธุรกิจบริษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

คานา
คู่มือว่ำด้วยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนำระบบกำรทำงำนให้เป็ นไปตำม
มำตรฐำนและสอดคล้องกับแนวทำงที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ กำหนดตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และใช้เป็ น
แนวทำงในกำรรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์โดยให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร และพนักงำนได้เปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อสนับสนุนระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยใน
ขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภำพและมีควำมเข้มแข็งมำกยิง่ ขึ้น
ส ำนั ก งำนตรวจสอบ หวัง เป็ นอย่ำ งยิ่ ง ว่ำ คู่ มื อ ฉบับ นี้ จะเป็ นประโยชน์ ส ำหรั บ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง ำนและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง รวมถึงผูท้ ี่มีควำมสนใจในกำรนำไปประยุกต์ใช้กบั กำรปฏิบตั ิงำนต่อไป

สำนักงำนตรวจสอบ
บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

สารบัญ

หลักกำรและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่ได้รับ
คำนิยำม
ควำมหมำยของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
รู ปแบบของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ข้อปฏิบตั ิสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน
กำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
หลักพิจำรณำสำหรับผูป้ ฏิบตั ิเพื่อป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
แนวปฏิบตั ิในกำรรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กำรเก็บรักษำรำยงำนเปิ ดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

หน้ำ
4
4
4
5
6
7
7
8
9
10
11
11
12

ภาคผนวก
แบบ CoI. 1 แบบแสดงกำรเปิ ดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
แบบ CoI.2 แบบรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

13
14

กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
 คำสั่งบริ ษทั เรื่ อง หลักเกณฑ์วำ่ ด้วยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติ
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558)
 ประมวลจริ ยธรรมในกำรประกอบธุ รกิจของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 นโยบำยกำรควบคุมกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 คู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

หลักการและเหตุผล
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษทั ควรขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบด้วยควำม
ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีเหตุมีผล และเป็ นอิสระ รวมทั้งปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั โดยรวมเป็ นสำคัญ ซึ่ งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม อำจก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์และอำจนำไปสู่ กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริ ษทั ดังนั้นเพื่อให้กำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ของบุ คลำกร
ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เป็ นไปด้วยควำมโปร่ งใส ไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และเป็ นประโยชน์
สู งสุ ดแก่กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ และผูถ้ ือหุ ้นทุกรำย จึงเห็ นควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิ ดเผยรำยกำร
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้บุคลำกรทุกระดับในกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ถือปฏิบตั ิ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิ บ ตั ิหน้ำที่ของ กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ ให้เป็ นไปด้วยควำมโปร่ งใส ไม่ก่อให้เกิ ด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และเป็ นประโชน์สูงสุ ดแก่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย
2. เพื่อพัฒนำระบบกำรทำงำนให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนและสอดคล้องกับแนวทำงที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)กำหนด
3. เพื่อให้บุคคลำกรของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ใช้เป็ นแนวทำงในกำรรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์โดยให้
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
4. เพื่อสนับสนุ นระบบควบคุ มภำยในและระบบตรวจสอบภำยในขององค์กรให้ มีประสิ ทธิ ภำพและมีควำม
แข้มแข็งมำกยิง่ ขึ้น
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ มีกำรดำเนิ นงำนที่ โปร่ งใส ตำมหลักกำรกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดี สอดคล้องกับแนวทำง
ของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย
2. เจ้ำหน้ำที่และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีกำรปฏิบตั ิงำนที่เป็ นมำตรฐำนเดียวกันตำมคู่มือปฏิบตั ิงำนที่กำหนด
3. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้รับผลกำรประเมินในด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในระดับที่ดีเยีย่ มอย่ำงสม่ำเสมอ
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
คานิยาม
แนวทางปฏิ บั ติเรื่ อ งความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ หมำยถึ ง แนวปฏิ บ ตั ิ ที่ ดีตำมนโยบำยกำรป้ องกันควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่กำหนดให้บุคลำกรทุกระดับยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในกำรดำเนินงำนภำยใต้มำตรฐำน
เดียวกัน และภำยใต้นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมำยถึง สถำนกำรณ์หรื อกำรกระทำที่พนักงำนมีผลประโยชน์ส่วนตนมำกจนมี
ผลต่อกำรตัดสิ นใจหรื อกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ ในตำแหน่ งหน้ำที่ของพนักงำนนั้น และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์
ของ เด็มโก้ ไม่วำ่ จะทำงตรงหรื อทำงอ้อม
บริษัท หมำยถึง บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
บริษัทย่อย หมำยถึง
1. บริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน) เป็ นเจ้ำของหรื อถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงใน
บริ ษทั หรื อนิติบุคคลนั้นเกินกว่ำร้อยละ 50 ไม่วำ่ จะถือหุ น้ เองโดยตรงหรื อถือหุ ้นโดยอ้อม หรื อ
2. บริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน) มีอำนำจควบคุ มในเรื่ องกำรกำหนดนโยบำย
ทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนเพื่อให้ได้มำซึ่ งประโยชน์จำกกิจกรรมต่ำงๆ ของบริ ษทั หรื อนิติบุคคลนั้น
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หมำยถึง บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั เด็มโก้ เพำเวอร์ จำกัด บริ ษทั เด็มโก้ อินดัสตรี
จำกัด และบริ ษทั เด็มโก้ เดอลำว จำกัด
คณะกรรมการตรวจสอบ หมำยถึง คณะกรรมกำรชุ ดย่อยที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เข้ำมำช่วย
คณะกรรมกำรในกำรสอบทำนเพื่อให้มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีอำนำจหน้ำที่กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนภำยใน
ให้มีประสิ ทธิ ภำพประสิ ทธิ ผล มีระบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็ นที่น่ำเชื่ อถื อ
มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญโดยครบถ้วน ทันเวลำและเป็ นไปตำมหลักสำกล มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในที่มีมำตรฐำนรัดกุมเพียงพอ
คณะกรรมการบริ ห าร หมำยถึ ง ผู บ้ ริ ห ำรที่ ไ ด้รั บ กำรแต่ ง ตั้ง จำกคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ให้ มี อ ำนำจหน้ ำ ที่
ควบคุมดูแล กำรบริ หำรจัด กำรงำนภำยในองค์กรและดำเนิ นกำรตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบให้
บรรลุผลสำเร็ จตำมเป้ำหมำย
กรรมการ หมำยถึ ง กรรมกำรของบริ ษ ัท เด็ ม โก้ จ ำกัด (มหำชน) ที่ ไ ด้รั บ กำรแต่ ง ตั้ง จำกผู ้ถื อ หุ ้ น เข้ำ มำ
บริ หำรงำนในฐำนะผูแ้ ทนของผูถ้ ื อหุ ้น มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรกำกับดู แลกิ จกำรของบริ ษทั ให้ฝ่ำยจัดกำร
บริ หำรกิจกำรให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหุ น้
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
ผู้บริ หาร หมำยถึ ง พนักงำนระดับผูจ้ ดั กำรหรื อเทียบเท่ำขึ้นไป ที่มีขอบเขตควำมรับผิดชอบทำงด้ำนวำงแผน
บริ หำร กำหนดแนวทำงนโยบำยและกลยุทธ์ มอบหมำยงำน รวมถึงกำรดู แลควบคุ ม ให้คำแนะนำ ติดตำมผล
แก้ไขปั ญหำในกำรดำเนิ นงำนของผูใ้ ต้บงั คับบัญชำให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ในที่น้ ี ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูจ้ ดั กำรหรื อพนักงำนของกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ ตั้งแต่ระดับ VP จนถึงระดับ President
พนักงาน หมำยถึง พนักงำนที่บริ ษทั ตกลงรับเข้ำทำงำนทั้งที่ได้รับกำรบรรจุเป็ นพนักงำนประจำ และพนักงำน
ทดลองงำน ให้ดำรงตำแหน่ งต่ำง ๆ และได้รับค่ำจ้ำง เงินเดื อน และสวัสดิ กำรต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยแรงงำน
กำหนด ตำมแนวทำงบริ หำรงำนทรัพยำกรบุคคลของบริ ษทั ในที่น้ ี ได้แก่ พนักงำนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ตั้งแต่
ระดับ Staff 3 จนถึงระดับ AVP หรื อลูกจ้ำงตำมสัญญำทั้งแบบระบุกำหนดระยะเวลำสิ้ นสุ ดสัญญำจ้ำงและไม่
ระบุ
รายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หมำยถึง แบบของเอกสำรในกำรรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(แบบ CoI.1 และ แบบ CoI 2)
ความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมำยถึ ง
สถำนกำรณ์ หรื อกำรกระท ำที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งำนมี ป ระโยชน์ ส่วนตัวมำกจนมี ผลต่อกำรตัดสิ นใจ หรื อกำรปฏิ บ ตั ิ
หน้ำที่ ในตำแหน่ งหน้ำที่ ที่บุคคลนั้นรั บผิดชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่ วนรวม เช่ น กำรที่
พนักงำนตัดสิ นใจหรื อปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ในตำแหน่ งของตนอันก่อให้เกิ ดผลประโยชน์ของตนเองหรื อพวกพ้อง
มำกกว่ำประโยชน์ของส่ วนรวม ซึ่ งกำรกระทำนั้นอำจเกิดขึ้นอย่ำงรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ ซึ่ ง
มีพฤติกรรมที่หลำกหลำย และอำจกลำยเป็ นสิ่ งที่ปฏิบตั ิกนั ทัว่ ไปโดยไม่เห็นว่ำเป็ นควำมผิด ส่ งผลให้บุคคลนั้น
ขำดกำรตัดสิ นใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็ นหลัก
จำกนโยบำยบริ ษทั และนโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำร และคู่มือจริ ยธรรมและจรรยำบรรณธุ รกิ จของ
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ได้กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ละเว้นกำรดำเนิ นกำรใดๆ ที่อำจ
ก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ จึงได้กำหนดควำมหมำยของ ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ คือ การขัดกันแห่ งประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ของบริษัทไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
รู ปแบบของความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เนื่ องจำกกรรมกำรและพนักงำนของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ อำจใช้โอกำสจำกกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
หรื อพนักงำนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่ งอำจเข้ำข่ำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ส่ วนตนและผลประโยชน์ของกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ ซึ่ งผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนด้วยควำมโปร่ งใสของกลุ่ ม
ธุ รกิจเด็มโก้ อันเนื่องมำจำกสำเหตุที่สำคัญต่อไปนี้
1. กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2. กำรมีส่วนพิจำรณำอนุมตั ิในเรื่ องใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
3. กำรนำสำรสนเทศภำยในบริ ษทั ไปใช้หรื อนำไปเปิ ดเผยกับบุคคลภำยนอก
4. กำรประกอบธุ รกิจ หรื อเข้ำเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อผูถ้ ือหุ ้นในกิจกำรอันเป็ นกำรแข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่ องกับ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
5. กำรรับของขวัญหรื อประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นจำกกำรดำรงตำแหน่ง
6. กำรใช้อิท ธิ พลหรื ออำนำจหน้ำที่ ดำรงตำแหน่ งมำรับ จ้ำงท ำงำน จ้ำงงำน หรื อท ำงำนพิ เศษให้แก่
บริ ษทั เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลในครอบครัว
7. กำรที่ พ นัก งำน ลู ก จ้ำงมี ฐำนะเป็ นพี่ น้อ ง บิ ด ำ มำรดำ บุ ตร สำมี ภรรยำ ต้อ งไม่ อยู่ใ นส่ วนงำน
เดียวกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ หน่วยงำนที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำ

ข้ อปฏิบัติสาหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
เพื่อให้เกิ ดควำมเป็ นธรรมแก่ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ ำย จึงถื อเป็ นนโยบำยของบริ ษทั ที่จะป้ องกันกำร
แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จึงได้มีกำร
กำหนดข้อปฏิบตั ิสำหรับกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ดังนี้
1. ห ลี ก เลี่ ย งก ำร ท ำร ำย ก ำร ที่ เกี่ ย ว โ ย งกั บ ต น เอ งที่ อ ำจ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด ค ว ำม ขั ด แ ย้ ง ท ำง
ผลประโยชน์กบั กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
2. หำกมีควำมจำเป็ นต้องทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันอันเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้
กระทำรำยกำรนั้นเสมือนกับทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ ห้ำมมิให้กรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร
ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่มีส่วนได้เสี ยในรำยกำรนั้นมีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
3. ไม่ หำผลประโยชน์ ใส่ ตนและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง โดยน ำสำรสนเทศภำยในที่ ย งั ไม่ ได้เปิ ดเผยหรื อ ที่
เป็ นควำมลับไปใช้หรื อนำไปเปิ ดเผยกับบุคคลภำยนอก
4 . ไ ม่ ใ ช้ เอ ก ส ำ ร ห รื อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ำก ก ำ ร เป็ น ก ร ร ม ก ำร ผู ้ บ ริ ห ำร ห รื อ พ นั ก ง ำ น
ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ในกำรทำธุ รกิจที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้ องกันกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. มี โ ครงสร้ ำ งกำรถื อ หุ ้ น ที่ ชั ด เจน โปร่ ง ใส ไม่ มี ก ำรถื อ หุ ้ น ไขว้ก ั บ ผู ้ถื อ หุ ้ น รำยใหญ่ จึ ง ไม่
ก่ อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ แก่ ฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ ง โดยได้เปิ ดเผยโครงสร้ ำงกำรถื อหุ ้ น
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยไว้ใ นรำยงำนประจ ำปี อย่ ำ งละเอี ย ด รวมถึ ง กำรเปิ ดเผยกำรถื อ
หลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงครบถ้วน
2. มี ก ำรแ บ่ งแ ย ก ห น้ ำที่ ค วำม รั บ ผิ ด ช อ บ อ ย่ ำ งชั ด เจน ระ ห ว่ ำ งค ณ ะ ก รรม ก ำรบ ริ ษั ท
กรรมกำรบริ ห ำร ผู ้บ ริ ห ำรระดับ สู ง /ฝ่ ำยจัด กำร และผู ้ถื อ หุ ้ น จึ ง ท ำให้ ป รำศจำกกำ รก้ำ วก่ ำ ย
หน้ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ ในกรณี ที่ ก รรมกำรบริ ษ ัท หรื อ ผูบ้ ริ ห ำรคนใดคนหนึ่ งมี ส่ ว นได้เสี ย กับ
ผลประโยชน์ ใ นเรื่ อ งที่ ก ำลัง พิ จำรณำ ผู ม้ ี ส่ ว นได้เสี ย นั้น ก็ จ ะไม่ เข้ำ ร่ ว มประชุ ม หรื อ ออกเสี ย ง
เพื่ อให้กำรตัดสิ นใจของคณะกรรมกำรบริ ษ ทั และผูบ้ ริ หำรเป็ นไปอย่ำงยุติธรรม เพื่ อประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ น้ อย่ำงแท้จริ ง
3. มีนโยบำยกำรกำกับดูแลและกำรใช้ขอ้ มูลภำยในไว้ในอำนำจดำเนินกำรและข้อบังคับพนักงำนอย่ำง
เป็ นลำยลักษ์อกั ษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณี ที่ผบู ้ ริ หำรหรื อพนักงำน ของกลุ่มธุ รกิ จเด็ม
โก้ นำข้อมูลกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ไปเปิ ดเผยต่อสำธำรณะหรื อใช้ประโยชน์ส่วนตน
4. มีกำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิเรื่ องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรทำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน/รำยกำรระหว่ำงกัน เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรทำรำยกำรที่ตอ้ งผ่ำนกำร กลัน่ กรอง
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และดู แ ลให้ มี ก ำรปฏิ บ ัติ เป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ ข องส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ น และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมของบริ ษทั
หรื อ บริ ษ ัท ย่ อ ย ต้ อ งไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรพิ จ ำรณำหรื อ อนุ ม ัติ ธุ ร กรรมดัง กล่ ำ ว และให้ ก ำร
ก ำหนดรำคำเป็ นไปอย่ำ งเหมำะสมยุติธ รรมตำมเงื่ อนไขกำรค้ำทั่วไปเสมื อนกำรท ำรำยกำรกับ
บุคคลทัว่ ไป
6. ก ำหนดให้ มี ก ำรน ำเสนอรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน ต่ อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ อ พิ จำรณำแสดง
ควำมเห็ นก่ อนนำเสนอขออนุ ม ตั ิ ต่อคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ตำมหลักกำรกำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดีและ
หลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
7. กำหนดให้มี กำรเปิ ดเผยข้อมู ล กำรท ำรำยกำรที่ อำจมี ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรื อรำยกำร
ที่ เกี่ ย วโยงกั น หรื อรำยกำรระหว่ ำ งกั น ตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ และคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ก ำหนด โดยเปิ ดเผยไว้ใ น
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี /รำยงำนประจำปี / (แบบ 56-1 One Report) หรื อแบบรำยงำนอื่นใด
ตำมแต่กรณี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ เป็ นสำคัญ
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8. มี ก ำรก ำหนดแนวปฏิ บ ัติ เพิ่ ม เติ ม ในจรรยำบรรณของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ห้ำมพนัก งำนบริ ษ ัท ใช้
ทรัพย์สิน ของบริ ษทั หรื อใช้เวลำทำงำนในกำรค้นหำข้อมูล ติดต่อ หรื อซื้ อขำยหลักทรัพย์อย่ำงเป็ น
ประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรื อบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอนั ควรและไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
9. พนักงำนและครอบครัว ต้องไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรขัดต่อผลประโยชน์ของ กลุ่มธุ รกิ จเด็ม
โก้ ไม่ว่ำจะเกิ ดจำกกำรติดต่อกับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทำงกำรค้ำ เช่ น คู่คำ้ ลู กค้ำ คู่แข่งขัน หรื อจำกกำรใช้
โอกำสหรื อข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็ นพนักงำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตน และในเรื่ องกำรทำธุ รกิจที่
แข่งขันกับกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ หรื อกำรทำงำนอื่นนอกเหนื อจำกงำนของกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน
10. ละเว้น หรื อ หลี ก เลี่ ย ง กำรแสดงควำมคิ ด เห็ น ต่ อ บุ ค คลภำยนอก หรื อ สื่ อ มวลชนในเรื่ อ งที่
เกี่ ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ โดยตนเองไม่มีอำนำจหน้ำที่หรื อเรื่ องอื่นใดที่อำจกระทบต่อชื่ อเสี ยง
และกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
หลักพิจารณาสาหรับผู้ปฏิบัติเพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. หลักกำรและข้อปฏิ บตั ิสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้เพื่อป้ องกัน
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์จะไม่มีประโยชน์ หำกไม่นำไปสู่ กำรปฏิบตั ิ
2. กำรป้ อ งกัน ควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ถื อ เป็ นหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ทุกคนที่จะต้องทำควำมเข้ำใจยึดมัน่ และปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
3. กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ค ำดหวังให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน รำยงำนโดยสุ จริ ตถึ งกำรปฏิ บตั ิ ที่
ก่ อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรื อสงสั ยว่ำจะขัดต่ อหลักกำรต่ำงๆ ต่อผูบ้ งั คับ บัญ ชำ
หรื อ ขอค ำปรึ ก ษำในเบื้ อ งต้น จำกผู บ้ ัง คับ บัญ ชำ ทั้ง นี้ ถื อ เป็ นหน้ ำ ที่ ข องผู ้บ ัง คับ บัญ ชำในกำร
สอดส่ องดู แลและให้ค ำแนะน ำต่ อผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชำเพื่ อให้ มี ก ำรปฏิ บ ตั ิ ตำมข้อปฏิ บ ัติและค ำสั่ ง
ที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้กำหนด
4. กรณี มีขอ้ สงสั ยเกี่ ยวกับข้อปฏิ บตั ิ เพื่อป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ สำมำรถใช้ดุลพิ นิจ
ของตนเองได้ในเบื้ องต้นโดยกำรสอบถำมตนเองก่ อนว่ำ สิ่ งที่ จะท ำนั้นเป็ นสิ่ งที่ ถู กต้องหรื อไม่
เป็ นกำรกระท ำที่ เป็ นที่ ย อมรั บ และสำมำรถเปิ ดเผยต่ อ สั ง คมได้ ห รื อไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ภำพลักษณ์และชื่อเสี ยงของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้หรื อไม่
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ได้ส ร้ ำงกลไกกำรปฏิ บ ตั ิ งำนเพื่ อให้เกิ ดควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ น งำนของ
องค์กรให้ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร โดยกำหนดให้มีกำรดำเนินกำรใน 2 ระดับ คือ
1. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์สำหรับพนักงำนตั้งแต่ระดับ Staff 3 ขึ้นไป
พนัก งำนกลุ่ มธุ รกิ จเด็ม โก้ ตั้งแต่ ระดับ Staff 3 ขึ้ นไปจนถึ งระดับ กรรมกำรบริ ษทั ให้เปิ ดเผยควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ซ่ ึ งมีลกั ษณะ ดังนี้
(1) กำรกระทำหรื อเหตุกำรณ์ที่ถือเป็ นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
• กำรใช้ขอ้ มูลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
• กำรดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ำที่ บ ริ หำร/กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูช้ ่วย กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูจ้ ดั กำร หรื อผูถ้ ือหุ ้นในกิจกำรที่เป็ นคู่สัญญำกับกลุ่มธุ รกิ จเด็ม
โก้ หรื อกิ จกำรที่ เป็ นกำรแข่งขันกับกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ เว้นแต่กำรดำรงตำแหน่ งนั้นกลุ่ ม
ธุ รกิจเด็มโก้ได้มอบหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
• กำรมีบุคคลในครอบครัวเป็ นผูด้ ำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร/กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูช้ ่ วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูจ้ ดั กำร หรื อผูถ้ ื อหุ ้นในกิ จกำรที่ เป็ น
คู่สัญญำกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อกิจกำรที่เป็ นกำรแข่งขันกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
(2) กำรให้หรื อกำรรับของขวัญ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ที่ถือเป็ นควำมขัดแย้งทำง ผลประโยชน์
ตำมจรรยำบรรณธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ หรื อ ตำมประกำศคณะกรรมกำรป้ อ งกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติ
2. ควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ที่ อ ำจเกิ ด จำกลั ก ษณะงำนที่ อ ำจก่ อ ให้ เกิ ด ควำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์
(1) สำยงำนกำรบังคับบัญชำระหว่ำงผูบ้ งั คับบัญชำและผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
(2) งำนสรรหำและบรรจุพนักงำน
(3) งำนแต่งตั้ง โอนย้ำย เลื่อนขั้น และประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
(4) งำนส่ งพนักงำนศึกษำต่อ หรื อจัดสรรทุนกำรศึกษำ
(5) งำนสอบสวนควำมผิดทำงวินยั
(6) งำนจัดซื้ อ/จัดหำ จัดจ้ำง และงำนประมูลทุกประเภท
(7) งำนควบคุมงำนก่อสร้ำง หรื อตรวจงำนจ้ำง หรื อตรวจรับงำนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
(8) งำนจัดหำเงินทุน แหล่งที่มำเงินทุน
(9) งำนตรวจสอบภำยใน
(10) งำนลักษณะอื่นใดที่สำมำรถพิสูจน์ได้ถึงเจตนำของกำรกระทำนั้นๆ
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
แนวปฏิบัติในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการ
ให้ท ำรำยงำนตำมแบบรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (แบบ1) นำเสนอต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นประจำในเดือนธันวำคมของทุกปี หรื อเมื่อได้รับตำแหน่งใหม่ หรื อเมื่อมีควำมขัดแย้งเกิดขึ้นใน
ระหว่ำงปี แล้วแต่กรณี
สำหรั บกรณี ที่กรรมกำรมี กำรกระทำที่ เป็ นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้กรรมกำรผูน้ ้ นั เปิ ดเผย
ข้อเท็จจริ งต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และให้กรรมกำรผูน้ ้ นั ถอนตัวจำกกำรมีส่วนร่ วมในกำรนั้นๆ
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/เทียบเท่ า “ผู้บริหาร”
ให้ท ำรำยงำนตำมแบบรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (แบบ1) นำเสนอต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นประจำในเดือนธันวำคมของทุกปี หรื อเมื่อได้รับตำแหน่งใหม่ หรื อเมื่อมีควำมขัดแย้งเกิดขึ้นใน
ระหว่ำงปี แล้วแต่กรณี
ส ำหรั บ กรณี ที่ ผู ้บ ริ หำร/ผู ้จ ัด กำร/เที ย บเท่ ำ “ผู ้บ ริ หำร” มี ก ำรกระท ำที่ เป็ นควำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์ ให้ “ผูบ้ ริ หำร” ผูน้ ้ นั เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และให้ผบู ้ ริ หำร ผูน้ ้ นั ถอนตัว
จำกกำรมีส่วนร่ วมในกำรนั้นๆ
พนักงานตั้งแต่ ระดับ Staff 3 จนถึง AVP หรื อเทียบเท่า “พนักงาน”
สำหรับกรณี ที่พนักงำนตั้งแต่ระดับ Staff 3 จนถึง AVP หรื อเทียบเท่ำ “พนักงำน” มีกำรกระทำที่เป็ น
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้ “พนักงำน” ผูน้ ้ นั เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อผูบ้ งั คับบัญชำทันที ที่สำมำรถกระทำ
ได้ และทำรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (แบบ2)
ผูบ้ งั คับบัญชำเป็ นผูส้ อบทำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กรณี มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้ผบู ้ งั คับบัญชำเป็ นผูว้ ินิจฉัยและสั่งกำร พร้อมทั้งทำคำวินิจฉัย
โดยแนบรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (แบบ2) นำเสนอต่อ คณะกรรมกำรบริ หำร และแจ้งให้พนักงำน
ที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทรำบคำวินิจฉัยและให้ถอนตัวจำกกำรมีส่วนร่ วมนั้นๆ
การเก็บรักษารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ส ำนัก งำนกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและเลขำนุ ก ำรบริ ษ ทั เป็ นผูส้ รุ ป รวบรวม และเก็ บ รั ก ษำรำยงำนควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ส ำหรั บ รำยงำนควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ข องพนัก งำนตั้ง แต่ ร ะดับ Staff 3 จนถึ ง AVP หรื อ
เที ยบเท่ ำ ให้ หน่ วยงำนบริ หำรทรัพ ยำกรบุ คคล เป็ นผูร้ วบรวมและสรุ ป และน ำส่ งแก่ ส ำนัก งำนกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรและเลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อรวบรวมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
ระยะเวลาการเก็บรักษารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเก็บรักษารายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต้องเก็บรักษำเอกสำรอย่ำงน้อย 3 ปี หรื อจนถึงวัน
สิ้ นสุ ดสถำนภำพกำรเป็ นกรรมกำร หรื อผูบ้ ริ หำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั
ขั้นตอนการปฏิบัติเกีย่ วกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมกำร/ผูบ้ ริ ห ำร ท ำรำยงำนเปิ ดเผยควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ทุ ก เดื อน ธ.ค. หรื อ
รั บ ต ำแหน่ ง ใหม่ เสนอส ำนัก งำนกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรและเลขำนุกำรบริ ษทั

1. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์สำหรับ
พนักงำนระดับ Staff 3 ขึ้นไป
2. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกิดจำก
ลักษณะงำน

สำนักกรรมกำรผูจ้ ดั กำรฯ รวบรวม สอบทำน
ต ร ว จ ส อ บ ร ำย ง ำ น ค ว ำ ม ขั ด แ ย้ ง ท ำ ง
ผลประโยชน์
ไม่มี
มี

ส ำนั ก ตรวจสอบ สอบทำนและรำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ส ำนัก กรรมกำรผูจ้ ดั กำรฯ สรุ ปรำยงำน และ
เก็บรักษำรำยงำนกำรเปิ ดเผยควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์

กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำน ขอถอนตัว
จำกหน้ ำ ที่ ใ นกำรตัด สิ น ใจ หรื อ ท ำงำนที่ มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ส ำนั ก ต รวจส อบ รำยงำน ต่ อ Board เพื่ อ
รั บ ทรำบ และกรรมกำรผู ้จดั กำรเพื่ อ สั่ ง กำร
ต่อไป
สำนักกรรมกำรผูจ้ ดั กำรฯ เก็บรักษำรำยงำน
และเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
แบบรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของกรรมการและผู้บริ หาร

แบบ CoI 1

เรี ยน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ข้ำพเจ้ำ ชื่อ ........................................................................................ ตำแหน่ง ...............................................
สังกัด ......................................................... ขอรำยงำนกำรเปิ ดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์สำหรับกรณี ดงั นี้
(โปรดทำเครื่ องหมำย X ในช่อง  )
 รำยงำนครั้งแรก

 รำยงำนประจำปี

 รำยงำนในระหว่ำงปี

ข้ำพเจ้ำขอเปิ ดเผยว่ำ ข้ำพเจ้ำ
 ไม่ มี รำยกำรที่อำจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 มี รำยกำรที่อำจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้โดยมีลกั ษณะของ
รำยกำร ดังต่อไปนี้
 กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รอง/ผูช้ ่ วยกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร ผูจ้ ดั กำร เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นสำคัญในกิจกำรที่เป็ น คู่สัญญำกับกลุ่มธุ รกิจเด็ม
โก้ กิจกำรที่มีลกั ษณะเป็ นกำรแข่งกันกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อบริ ษทั ผูเ้ สนอรำคำ ในกำรจัดซื้ อ/จัดจ้ำง/
จ้ำงที่ปรึ กษำกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 กำรมี คู่ สมรส บิ ดำ มำรดำ พี่ น้อง บุ ตร/บุ ตรบุ ญธรรม ตลอดจน คู่สมรสของบุตร เป็ นผูด้ ำรง
ตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูช้ ่ วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
เป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย หรื อเป็ นผูถ้ ื อหุ ้ น ส ำคัญ ในกิ จกำรที่ เป็ นคู่ สั ญ ญำกับ กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ กิ จกำรที่ มี
ลักษณะเป็ นกำรแข่งกันกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อบริ ษทั ผูเ้ สนอรำคำในกำรจัดซื้ อ/จัดจ้ำง/จ้ำงที่ปรึ กษำกับ
กลุ่ม กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ (กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ถ้ ามี)
ชื่อ .................................................................................. เกี่ยวข้องเป็ น ......................................
บริ ษทั .........................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ รำยงำนฉบับนี้และเอกสำรเพิ่มเติม (ถ้ ามี) เป็ นควำมจริ งทุกประกำร
ลงชื่อ .......................................
วันที่ ...................................
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
แบบ CoI 2

แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของพนักงานระดับ Staff 3 จนถึง AVP

ข้ำพเจ้ำ...................................................ตำแหน่ง...............................สังกัด......................................................
ข้ำพเจ้ำขอเปิ ดเผยว่ำ  ข้ำพเจ้ำไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใดๆ
 ข้ำพเจ้ำมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คือ ...............................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ให้ไว้น้ ีเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ลงชื่อ...................................................
(
)
วันที่.........................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ทรำบ และ สำหรับผูท้ ี่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
 งดออกเสี ยงในวำระที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 ถอนตัวจำกกำรมีส่วนร่ วมในกำรนั้น
 อื่นๆ ..................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(
)
ตำแหน่ง..................................
วันที่.........................................
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