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     ค าน า 

  
คู่มือวำ่ดว้ยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ฉบบัน้ี จดัท ำข้ึนเพื่อพฒันำระบบกำรท ำงำนให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนและสอดคลอ้งกบัแนวทำงท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ก ำหนดตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  และใชเ้ป็น
แนวทำงในกำรรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์โดยให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร และพนักงำนไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  เพื่อสนบัสนุนระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยใน
ขององคก์รใหมี้ประสิทธิภำพและมีควำมเขม้แขง็มำกยิง่ข้ึน 
  

ส ำนักงำนตรวจสอบ หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู ้ปฏิบัติงำนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงผูท่ี้มีควำมสนใจในกำรน ำไปประยกุตใ์ชก้บักำรปฏิบติังำนต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ส ำนกังำนตรวจสอบ 

บริษทั เด็มโก ้ จ  ำกดั (มหำชน) 
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สารบัญ 
 
                      หนำ้ 
หลกักำรและเหตุผล         4 
วตัถุประสงค ์          4 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ         4 
ค ำนิยำม           5 
ควำมหมำยของควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์      6 
รูปแบบของควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์       7 
ขอ้ปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน      7 
กำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์       8 
หลกัพิจำรณำส ำหรับผูป้ฏิบติัเพื่อป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   9 
กำรจดักำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์       10 
แนวปฏิบติัในกำรรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์     11 
กำรเก็บรักษำรำยงำนเปิดเผยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์     11 
ขั้นตอนกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์    12 

ภาคผนวก 
แบบ CoI. 1 แบบแสดงกำรเปิดเผยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กรรมกำรและผูบ้ริหำร 13 
แบบ CoI.2 แบบรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์     14 

 

กฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

 ค ำสั่งบริษทั เร่ือง หลกัเกณฑ์วำ่ดว้ยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 พระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558) 
 ประมวลจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ 
 นโยบำยกำรควบคุมกำรใชข้อ้มูลภำยใน ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 คู่มือมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
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หลกัการและเหตุผล 
 ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทัควรขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งรอบคอบดว้ยควำม
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั เพื่อประโยชน์ของ
บริษทัโดยรวมเป็นส ำคญั ซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม อำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์และอำจน ำไปสู่กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษทั ดงันั้นเพื่อให้กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของบุคลำกร
ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ไม่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และผูถื้อหุ้นทุกรำย จึงเห็นควรก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยรำยกำร
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหบุ้คลำกรทุกระดบัในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ถือปฏิบติั 
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดบัมำตรฐำนกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และเป็นประโชน์สูงสุดแก่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และผูถื้อหุน้ทุกรำย 

2. เพื่อพฒันำระบบกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและสอดคลอ้งกบัแนวทำงท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)ก ำหนด 

3. เพื่อให้บุคคลำกรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์โดยให้
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

4. เพื่อสนับสนุนระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในขององค์กรให้ มีประสิทธิภำพและมีควำม
แขม้แขง็มำกยิง่ข้ึน 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีกำรด ำเนินงำนท่ีโปร่งใส ตำมหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี สอดคลอ้งกบัแนวทำง 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

2. เจำ้หนำ้ท่ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกนัตำมคู่มือปฏิบติังำนท่ีก ำหนด 
3. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดรั้บผลกำรประเมินในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ในระดบัท่ีดีเยีย่มอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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ค านิยาม 

แนวทางปฏิบัติเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมำยถึง แนวปฏิบติัท่ีดีตำมนโยบำยกำรป้องกันควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีก ำหนดให้บุคลำกรทุกระดบัยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในกำรด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำน
เดียวกนั และภำยใตน้โยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำท่ีพนกังำนมีผลประโยชน์ส่วนตนมำกจนมี
ผลต่อกำรตดัสินใจหรือกำรปฏิบติัหน้ำท่ีในต ำแหน่งหน้ำท่ีของพนกังำนนั้น และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ของ เด็มโก ้ไม่วำ่จะทำงตรงหรือทำงออ้ม 

บริษัท หมำยถึง บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

บริษัทย่อย หมำยถึง  
 1. บริษทัหรือนิติบุคคลท่ีบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) เป็นเจำ้ของหรือถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงใน
บริษทัหรือนิติบุคคลนั้นเกินกวำ่ร้อยละ 50 ไม่วำ่จะถือหุน้เองโดยตรงหรือถือหุ้นโดยออ้ม หรือ 
 2. บริษทัหรือนิติบุคคลท่ีบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) มีอ ำนำจควบคุมในเร่ืองกำรก ำหนดนโยบำย
ทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทัหรือนิติบุคคลนั้น 

กลุ่มธุรกจิเด็มโก้ หมำยถึง บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)  บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ  ำกดั บริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี
จ ำกดั  และบริษทัเด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั 

คณะกรรมการตรวจสอบ หมำยถึง คณะกรรมกำรชุดยอ่ยท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทัเขำ้มำช่วย
คณะกรรมกำรในกำรสอบทำนเพื่อใหมี้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีอ ำนำจหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนภำยใน
ให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผล มีระบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เป็นท่ีน่ำเช่ือถือ 
มีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัโดยครบถว้น ทนัเวลำและเป็นไปตำมหลกัสำกล มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในท่ีมีมำตรฐำนรัดกุมเพียงพอ 

คณะกรรมการบริหาร หมำยถึง ผูบ้ริหำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้ งจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้มีอ ำนำจหน้ำท่ี
ควบคุมดูแล กำรบริหำรจดักำรงำนภำยในองค์กรและด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบให้
บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 
กรรมการ หมำยถึง กรรมกำรของบริษัท เด็มโก้ จ  ำกัด (มหำชน) ท่ีได้รับกำรแต่งตั้ งจำกผู ้ถือหุ้นเข้ำมำ
บริหำรงำนในฐำนะผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ให้ฝ่ำยจดักำร 
บริหำรกิจกำรใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหุน้ 
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ผู้บริหาร หมำยถึง พนักงำนระดบัผูจ้ดักำรหรือเทียบเท่ำข้ึนไป ท่ีมีขอบเขตควำมรับผิดชอบทำงดำ้นวำงแผน 
บริหำร ก ำหนดแนวทำงนโยบำยและกลยุทธ์ มอบหมำยงำน รวมถึงกำรดูแลควบคุม ให้ค  ำแนะน ำ ติดตำมผล 
แกไ้ขปัญหำในกำรด ำเนินงำนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ในท่ีน้ีไดแ้ก่ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร  กรรมกำรผูจ้ดักำร  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูจ้ดักำรหรือพนกังำนของกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้ตั้งแต่ระดบั VP จนถึงระดบั President  

พนักงาน หมำยถึง พนกังำนท่ีบริษทั ตกลงรับเขำ้ท ำงำนทั้งท่ีไดรั้บกำรบรรจุเป็นพนกังำนประจ ำ และพนกังำน 
ทดลองงำน ให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ และไดรั้บค่ำจำ้ง เงินเดือน และสวสัดิกำรต่ำง ๆ ตำมท่ีกฎหมำยแรงงำน
ก ำหนด ตำมแนวทำงบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลของบริษทั ในท่ีน้ีไดแ้ก่ พนกังำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตั้งแต่
ระดบั Staff 3 จนถึงระดบั AVP หรือลูกจำ้งตำมสัญญำทั้งแบบระบุก ำหนดระยะเวลำส้ินสุดสัญญำจำ้งและไม่
ระบุ 
 
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมำยถึง แบบของเอกสำรในกำรรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(แบบ CoI.1 และ แบบ CoI 2)  
 
ความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมำยถึง 
สถำนกำรณ์ หรือกำรกระท ำท่ีผูป้ฏิบติังำนมีประโยชน์ส่วนตวัมำกจนมีผลต่อกำรตดัสินใจ หรือกำรปฏิบติั
หน้ำท่ีในต ำแหน่งหน้ำท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม เช่น กำรท่ี
พนักงำนตดัสินใจหรือปฏิบติัหน้ำท่ีในต ำแหน่งของตนอนัก่อให้เกิดผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง
มำกกวำ่ประโยชน์ของส่วนรวม ซ่ึงกำรกระท ำนั้นอำจเกิดข้ึนอยำ่งรู้ตวั หรือไม่รู้ตวั ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ ซ่ึง
มีพฤติกรรมท่ีหลำกหลำย และอำจกลำยเป็นส่ิงท่ีปฏิบติักนัทัว่ไปโดยไม่เห็นวำ่เป็นควำมผิด ส่งผลใหบุ้คคลนั้น
ขำดกำรตดัสินใจท่ีเท่ียงธรรม เน่ืองจำกยดึผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั 
 จำกนโยบำยบริษทัและนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจของ 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดก้ ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ละเวน้กำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีอำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จึงได้ก ำหนดควำมหมำยของ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ คือ การขัดกนัแห่งประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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รูปแบบของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เน่ืองจำกกรรมกำรและพนักงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อำจใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร

หรือพนกังำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงอำจเขำ้ข่ำยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ซ่ึงผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใสของกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้อนัเน่ืองมำจำกสำเหตุท่ีส ำคญัต่อไปน้ี  
 1. กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 2. กำรมีส่วนพิจำรณำอนุมติัในเร่ืองใดๆ ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 3. กำรน ำสำรสนเทศภำยในบริษทัไปใชห้รือน ำไปเปิดเผยกบับุคคลภำยนอก 
 4. กำรประกอบธุรกิจ หรือเขำ้เป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในกิจกำรอนัเป็นกำรแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบั

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 5. กำรรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดส ำหรับตนเองหรือผูอ่ื้นจำกกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 6. กำรใช้อิทธิพลหรืออ ำนำจหน้ำท่ีด ำรงต ำแหน่งมำรับจำ้งท ำงำน จำ้งงำน หรือท ำงำนพิเศษให้แก่

บริษทั เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว 
 7. กำรท่ีพนักงำน ลูกจ้ำงมีฐำนะเป็นพี่น้อง บิดำ มำรดำ บุตร สำมี ภรรยำ ต้องไม่อยู่ในส่วนงำน

เดียวกนั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่หน่วยงำนท่ีมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชำ 
 
 
ข้อปฏิบัติส าหรับกรรมการ  ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มธุรกจิเด็มโก้ 

 เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย จึงถือเป็นนโยบำยของบริษทัท่ีจะป้องกนักำร
แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จึงไดมี้กำร
ก ำหนดขอ้ปฏิบติัส ำหรับกรรมกำรและผูบ้ริหำรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ดงัน้ี 
 1 . ห ลี ก เล่ี ย งก ำรท ำ ร ำย ก ำร ท่ี เก่ี ย ว โ ย งกั บ ต น เอ ง ท่ี อ ำจ ก่ อ ให้ เกิ ด ค ว ำม ขัด แ ย้งท ำง                          
  ผลประโยชน์กบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 2.   หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้

กระท ำรำยกำรนั้นเสมือนกบัท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ีห้ำมมิให้กรรมกำรหรือผูบ้ริหำร
ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีมีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นมีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

 3.   ไม่หำผลประโยชน์ใส่ตนและผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยน ำสำรสนเทศภำยในท่ียงัไม่ได้เปิดเผยหรือท่ี   
   เป็นควำมลบัไปใชห้รือน ำไปเปิดเผยกบับุคคลภำยนอก 

4 .  ไ ม่ ใ ช้ เอ ก ส ำ รห รื อ ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ จ ำก ก ำ ร เป็ น ก ร ร ม ก ำร  ผู ้ บ ริ ห ำ รห รื อ พ นั ก ง ำน                                                                                                                 
ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ในกำรท ำธุรกิจท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
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การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 เพื่อป้องกนักำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดใหมี้กำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
 1. มีโครงสร้ำงกำรถือหุ้น ท่ีชัดเจน โปร่งใส ไม่ มีกำรถือหุ้นไขว้กับผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่  จึงไม่          
  ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์แก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง โดยได้เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้น
  ของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรำยงำนประจ ำปีอย่ำงละเอียด รวมถึงกำรเปิดเผยกำรถือ          
  หลกัทรัพยข์องคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งครบถว้น 
 2 . มี ก ำรแบ่ งแ ยกหน้ ำ ท่ี ค ว ำม รับ ผิ ด ช อบ อย่ ำ งชั ด เจน ระห ว่ ำงคณ ะก รรม ก ำรบ ริษัท                       
  กรรมกำรบริหำร ผู ้บริหำรระดับสูง/ฝ่ำยจัดกำร และผู ้ถือหุ้น จึงท ำให้ปรำศจำกกำ รก้ำวก่ำย     
  หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ในกรณีท่ีกรรมกำรบริษัทหรือผูบ้ริหำรคนใดคนหน่ึงมีส่วนได้เสียกับ 
     ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก ำลังพิจำรณำ ผูมี้ส่วนได้เสียนั้ นก็จะไม่เข้ำร่วมประชุมหรือออกเสียง  
  เพื่อให้กำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำรเป็นไปอย่ำงยุติธรรม เพื่อประโยชน์
  ของผูถื้อหุน้อยำ่งแทจ้ริง 
 3. มีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและกำรใชข้อ้มูลภำยในไวใ้นอ ำนำจด ำเนินกำรและขอ้บงัคบัพนกังำนอยำ่ง

เป็นลำยลกัษ์อกัษร โดยมีบทก ำหนดโทษชดัเจน กรณีท่ีผูบ้ริหำรหรือพนกังำน ของกลุ่มธุรกิจเด็ม
โก ้น ำขอ้มูลกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไปเปิดเผยต่อสำธำรณะหรือใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

4. มีก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเร่ืองควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนั/รำยกำรระหวำ่งกนั เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรท ำรำยกำรท่ีตอ้งผำ่นกำร กลัน่กรอง
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และดูแลให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 5. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทั                   
  หรือบริษัทย่อย ต้องไม่ มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่ำว และให้กำร       
  ก ำหนดรำคำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมยุติธรรมตำมเง่ือนไขกำรค้ำทั่วไปเสมือนกำรท ำรำยกำรกับ
  บุคคลทัว่ไป 
 6. ก ำหนดให้มีกำรน ำเสนอรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำแสดง
  ควำมเห็นก่อนน ำเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและ
  หลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 
 7. ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำร
  ท่ี เก่ียวโยงกัน  หรือรำยกำรระหว่ำงกัน  ตำมหลัก เกณฑ์ ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ           
  หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด โดยเปิดเผยไวใ้น  
  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี / (แบบ 56-1 One Report) หรือแบบรำยงำนอ่ืนใด   
  ตำมแต่กรณี โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั 
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 8. มีกำรก ำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในจรรยำบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ห้ำมพนักงำนบริษัทใช ้

ทรัพยสิ์น ของบริษทัหรือใช้เวลำท ำงำนในกำรคน้หำขอ้มูล ติดต่อ หรือซ้ือขำยหลกัทรัพยอ์ย่ำงเป็น
ประจ ำ เพื่อประโยชน์ส ำหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืน โดยไม่มีเหตุอนัควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 9. พนกังำนและครอบครัว ตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของ กลุ่มธุรกิจเด็ม
โก้ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรติดต่อกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงกำรคำ้ เช่น คู่คำ้ ลูกคำ้ คู่แข่งขนั หรือจำกกำรใช้
โอกำสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเป็นพนกังำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตน และในเร่ืองกำรท ำธุรกิจท่ี
แข่งขนักบักลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หรือกำรท ำงำนอ่ืนนอกเหนือจำกงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อกำรปฏิบติังำนของพนกังำน 

 10. ละเวน้หรือหลีกเล่ียง กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อบุคคลภำยนอก หรือส่ือมวลชนในเร่ืองท่ี      
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยตนเองไม่มีอ ำนำจหน้ำท่ีหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอำจกระทบต่อช่ือเสียง
และกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

หลกัพจิารณาส าหรับผู้ปฏิบัติเพ่ือป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 1. หลกักำรและขอ้ปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโกเ้พื่อป้องกนั

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์จะไม่มีประโยชน์ หำกไม่น ำไปสู่กำรปฏิบติั 
 2. กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ถือเป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร      
  ผูบ้ริหำรและพนกังำนกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทุกคนท่ีจะตอ้งท ำควำมเขำ้ใจยดึมัน่และปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 3. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้คำดหวงัให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำน  รำยงำนโดยสุจริตถึงกำรปฏิบติัท่ี     
  ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือสงสัยว่ำจะขดัต่อหลักกำรต่ำงๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชำ
  หรือขอค ำปรึกษำในเบ้ืองต้นจำกผูบ้ ังคับบัญชำ ทั้ งน้ีถือเป็นหน้ำท่ีของผู ้บังคับบัญชำในกำร   
  สอดส่องดูแลและให้ค  ำแนะน ำต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชำเพื่อให้มีกำรปฏิบติัตำมข้อปฏิบัติและค ำสั่ง
  ท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโกก้ ำหนด 
 4. กรณีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัข้อปฏิบติัเพื่อป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ สำมำรถใช้ดุลพินิจ
  ของตนเองได้ในเบ้ืองต้นโดยกำรสอบถำมตนเองก่อนว่ำ ส่ิงท่ีจะท ำนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกต้องหรือไม่
  เป็นกำรกระท ำท่ี เป็น ท่ียอมรับและสำมำรถเปิดเผยต่อสังคมได้ห รือไม่  มีผลกระทบต่อ            
  ภำพลกัษณ์และช่ือเสียงของกลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือไม่ 
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การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกจิเด็มโก้ 
 คณะกรรมกำรบริษทัได้สร้ำงกลไกกำรปฏิบติังำนเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
องคก์รใหค้รอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร โดยก ำหนดใหมี้กำรด ำเนินกำรใน 2 ระดบั คือ 
 1. ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ส ำหรับพนกังำนตั้งแต่ระดบั Staff 3 ข้ึนไป 
 พนักงำนกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ตั้ งแต่ระดบั Staff 3 ข้ึนไปจนถึงระดบักรรมกำรบริษทั ให้เปิดเผยควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี 
 (1) กำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์ท่ีถือเป็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

• กำรใชข้อ้มูลของกลุ่มธุรกิจเด็มโกเ้พื่อแสวงหำผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น 
• กำรด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร

ผูช่้วย กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำร หรือผูถื้อหุ้นในกิจกำรท่ีเป็นคู่สัญญำกบักลุ่มธุรกิจเด็ม
โก ้หรือกิจกำรท่ีเป็นกำรแข่งขนักบักลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เวน้แต่กำรด ำรงต ำแหน่งนั้นกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโกไ้ดม้อบหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

• กำรมีบุคคลในครอบครัวเป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำร หรือผูถื้อหุ้นในกิจกำรท่ีเป็น
คู่สัญญำกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือกิจกำรท่ีเป็นกำรแข่งขนักบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

(2) กำรใหห้รือกำรรับของขวญั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีถือเป็นควำมขดัแยง้ทำง ผลประโยชน์
ตำมจรรยำบรรณธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หรือตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

 2. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดจำกลักษณะงำนท่ีอำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ 
 (1) สำยงำนกำรบงัคบับญัชำระหวำ่งผูบ้งัคบับญัชำและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
 (2) งำนสรรหำและบรรจุพนกังำน 
 (3) งำนแต่งตั้ง โอนยำ้ย เล่ือนขั้น และประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
 (4) งำนส่งพนกังำนศึกษำต่อ หรือจดัสรรทุนกำรศึกษำ 
 (5) งำนสอบสวนควำมผดิทำงวนิยั 
 (6) งำนจดัซ้ือ/จดัหำ จดัจำ้ง และงำนประมูลทุกประเภท 
 (7)  งำนควบคุมงำนก่อสร้ำง หรือตรวจงำนจำ้ง หรือตรวจรับงำนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 
 (8) งำนจดัหำเงินทุน แหล่งท่ีมำเงินทุน 
 (9) งำนตรวจสอบภำยใน 
 (10) งำนลกัษณะอ่ืนใดท่ีสำมำรถพิสูจน์ไดถึ้งเจตนำของกำรกระท ำนั้นๆ 
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แนวปฏิบัติในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 กรรมการ 
 ให้ท ำรำยงำนตำมแบบรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (แบบ1) น ำเสนอต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นประจ ำในเดือนธนัวำคมของทุกปี หรือเม่ือไดรั้บต ำแหน่งใหม่ หรือเม่ือมีควำมขดัแยง้เกิดข้ึนใน
ระหวำ่งปี แลว้แต่กรณี 
 ส ำหรับกรณีท่ีกรรมกำรมีกำรกระท ำท่ีเป็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้กรรมกำรผูน้ั้นเปิดเผย
ขอ้เทจ็จริงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และใหก้รรมกำรผูน้ั้นถอนตวัจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรนั้นๆ  
 ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/เทยีบเท่า “ผู้บริหาร” 
 ให้ท ำรำยงำนตำมแบบรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (แบบ1) น ำเสนอต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นประจ ำในเดือนธนัวำคมของทุกปี หรือเม่ือไดรั้บต ำแหน่งใหม่ หรือเม่ือมีควำมขดัแยง้เกิดข้ึนใน
ระหวำ่งปี แลว้แต่กรณี 
 ส ำหรับกรณี ท่ี  ผู ้บ ริหำร/ผู ้จ ัดกำร/เทียบเท่ำ “ผู ้บ ริหำร” มีกำรกระท ำท่ี เป็นควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ให้ “ผูบ้ริหำร” ผูน้ั้นเปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และใหผู้บ้ริหำร ผูน้ั้นถอนตวั
จำกกำรมีส่วนร่วมในกำรนั้นๆ 
 พนักงานตั้งแต่ระดับ Staff 3 จนถึง AVP หรือเทยีบเท่า “พนักงาน” 
 ส ำหรับกรณีท่ีพนักงำนตั้งแต่ระดบั Staff 3 จนถึง AVP หรือเทียบเท่ำ “พนกังำน” มีกำรกระท ำท่ีเป็น
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้ “พนกังำน” ผูน้ั้นเปิดเผยขอ้เท็จจริงต่อผูบ้งัคบับญัชำทนัที ท่ีสำมำรถกระท ำ
ได ้และท ำรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (แบบ2) 
 ผูบ้งัคบับญัชำเป็นผูส้อบทำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 กรณีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้ผูบ้งัคบับญัชำเป็นผูว้ินิจฉยัและสั่งกำร พร้อมทั้งท ำค ำวินิจฉยั
โดยแนบรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (แบบ2) น ำเสนอต่อ คณะกรรมกำรบริหำร และแจง้ให้พนกังำน
ท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทรำบค ำวนิิจฉยัและใหถ้อนตวัจำกกำรมีส่วนร่วมนั้นๆ  

 

การเกบ็รักษารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ส ำนักงำนกรรมกำรผูจ้ดักำรและเลขำนุกำรบริษทัเป็นผูส้รุปรวบรวม และเก็บรักษำรำยงำนควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ส ำหรับรำยงำนควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ของพนักงำนตั้ งแต่ระดับ Staff 3 จนถึง AVP หรือ
เทียบเท่ำ ให้หน่วยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นผูร้วบรวมและสรุปและน ำส่งแก่ ส ำนักงำนกรรมกำร
ผูจ้ดักำรและเลขำนุกำรบริษทั เพื่อรวบรวมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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ระยะเวลาการเกบ็รักษารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 การเก็บรักษารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตอ้งเก็บรักษำเอกสำรอยำ่งนอ้ย 3 ปี หรือจนถึงวนั
ส้ินสุดสถำนภำพกำรเป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษทั 

ขั้นตอนการปฏิบัติเกีย่วกบัการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

กรรมกำร/ผูบ้ริหำร ท ำรำยงำนเปิดเผยควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ทุกเดือน ธ.ค. หรือ
รับต ำแหน่งใหม่ เสนอส ำนักงำนกรรมกำร
ผูจ้ดักำรและเลขำนุกำรบริษทั 

ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรฯ  รวบรวม สอบทำน 
ต ร ว จส อ บ ร ำย ง ำน ค ว ำม ขั ด แ ย้ ง ท ำ ง
ผลประโยชน์ 

ส ำนักตรวจสอบ สอบทำนและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำน ขอถอนตวั
จำกหน้ำท่ีในกำรตัดสินใจ หรือท ำงำนท่ีมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรฯ เก็บรักษำรำยงำน 
และเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี 

ส ำนั กตรวจส อบ รำยงำน ต่อ  Board เพื่ อ
รับทรำบ และกรรมกำรผู ้จดักำรเพื่อสั่งกำร
ต่อไป 

1. ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ส ำหรับ    
     พนกังำนระดบั Staff 3 ข้ึนไป 
2. ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เกิดจำก  
    ลกัษณะงำน 

ส ำนักกรรมกำรผูจ้ดักำรฯ สรุปรำยงำน และ
เก็บรักษำรำยงำนกำรเปิดเผยควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ 

มี 
ไม่มี 
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แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรียน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขำ้พเจำ้ ช่ือ ........................................................................................ ต ำแหน่ง ...............................................  
สังกดั  .........................................................  ขอรำยงำนกำรเปิดเผยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ส ำหรับกรณีดงัน้ี 
(โปรดท ำเคร่ืองหมำย X ในช่อง  ) 

                         รำยงำนคร้ังแรก                               รำยงำนประจ ำปี                                      รำยงำนในระหวำ่งปี                                                                                                                              

ขำ้พเจำ้ขอเปิดเผยวำ่ ขำ้พเจำ้ 
                       ไม่มี  รำยกำรท่ีอำจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

   มี       รำยกำรท่ีอำจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโกโ้ดยมีลกัษณะของ
รำยกำร ดงัต่อไปน้ี 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร รอง/ผูช่้วยกรรมกำร

ผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือเป็นผูถื้อหุ้นส ำคญัในกิจกำรท่ีเป็น คู่สัญญำกบักลุ่มธุรกิจเด็ม
โก ้กิจกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรแข่งกนักบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือบริษทัผูเ้สนอรำคำ ในกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง/
จำ้งท่ีปรึกษำกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

             กำรมีคู่สมรส บิดำ มำรดำ พี่น้อง บุตร/บุตรบุญธรรม ตลอดจน คู่สมรสของบุตร เป็นผูด้  ำรง
ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
เป็นผูมี้ส่วนได้เสีย หรือเป็นผูถื้อหุ้นส ำคญัในกิจกำรท่ีเป็นคู่สัญญำกับกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ กิจกำรท่ีมี
ลกัษณะเป็นกำรแข่งกนักบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือบริษทัผูเ้สนอรำคำในกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง/จำ้งท่ีปรึกษำกบั
กลุ่ม กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี (กรุณาแนบเอกสารเพ่ิมเติม ถ้าม)ี 

 

ช่ือ ..................................................................................  เก่ียวขอ้งเป็น ......................................  

บริษทั ......................................................................................................................................... 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ รำยงำนฉบบัน้ีและเอกสำรเพิ่มเติม (ถ้าม)ี เป็นควำมจริงทุกประกำร 

ลงช่ือ .......................................  
    วนัท่ี ...................................  

 

 

แบบ CoI 1 
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แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานระดับ Staff 3 จนถึง AVP 
 

 
ขำ้พเจำ้...................................................ต  ำแหน่ง...............................สังกดั......................................................  

ขำ้พเจำ้ขอเปิดเผยวำ่     ขำ้พเจำ้ไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใดๆ 
               ขำ้พเจำ้มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คือ ............................................................... 
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่รำยละเอียดต่ำงๆ ท่ีใหไ้วน้ี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
         ลงช่ือ................................................... 
                  (                                                 ) 
                   วนัท่ี......................................... 

 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

ทรำบ และ ส ำหรับผูท่ี้มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้ถือปฏิบติั ดงัน้ี 
                    งดออกเสียงในวำระท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
                    ถอนตวัจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรนั้น 
                    อ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
 
                                                                                                 ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                          (                                              ) 
                                                                                                          ต ำแหน่ง.................................. 
                                                                                                          วนัท่ี......................................... 
 

 

แบบ CoI 2 


