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ของ

บริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

คํานํา
คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการทํางานให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานและสอดคล้องกับแนวทางที่กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ กําหนดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
ใช้เป็ นแนวทางในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ได้เปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสนับสนุ นระบบควบคุ มภายในและระบบ
ตรวจสอบภายในขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น
สํานัก งานตรวจสอบ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มื อฉบับ นี้ จะเป็ นประโยชน์ สําหรั บ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง รวมถึงผูท้ ี่มีความสนใจในการนําไปประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานต่อไป
คู่มือฉบับนี้ ได้มีการทบทวนและอนุ มตั ิโดยที่ประชุ มคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

สํานักงานตรวจสอบ
บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่ได้รับ
คํานิยาม
ความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รู ปแบบของความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักพิจารณาสําหรับผูป้ ฏิบตั ิเพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แนวปฏิบตั ิในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเก็บรักษารายงานเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ขั้นตอนการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ภาคผนวก 1
แบบ CoI. 1 แบบแสดงการเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรรมการและผูบ้ ริ หาร
แบบ CoI.2 แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แบบ CoI.3 หนังสื อรับรองของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

15
16
17

กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
• นโนบายการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558)
• ประมวลจริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิจของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• นโยบายการควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• นโยบายการเข้าทํารายการเกี่ยวโยงกัน ของเด็มโก้
• คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• คู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
หลักการและเหตุผล
ตามหลักการกํากับดู แลกิจการที่ดี บริ ษทั ควรขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วย
ความซื่ อ สั ตย์สุ จริ ต มี เหตุ มี ผล และเป็ นอิ ส ระ รวมทั้งปฏิ บ ตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้น ทุ ก รายอย่างเท่ าเที ย มกัน เพื่ อ
ประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมเป็ นสําคัญ ซึ่ งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนําไปสู่ การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษทั ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรของ กลุ่ ม ธุ ร กิ จเด็ ม โก้ เป็ นไปด้ว ยความโปร่ ง ใส ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ และเป็ นประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ก ลุ่ ม ธุ รกิ จ เด็ ม โก้ และผูถ้ ื อ หุ ้ น ทุ ก ราย จึ ง เห็ น ควรกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้บุ คลากรทุกระดับในกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ ถือปฏิบตั ิ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ยกระดับ มาตรฐานการปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ข อง กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ให้ เป็ นไปด้วยความโปร่ ง ใส
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็ นประโชน์สูงสุ ดแก่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และผูถ้ ื อ
หุ น้ ทุกราย
2. เพื่ อ พัฒ นาระบบการทํางานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับ แนวทางที่ สํ านัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)กําหนด
3. เพื่ อ ให้ บุ ค คลากรของ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ใช้ เป็ นแนวทางในการรายงานความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์โดยให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
4. เพื่อสนับสนุ นระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
มีความแข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีการดําเนิ นงานที่โปร่ งใส ตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับ
แนวทาง ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เจ้าหน้าที่และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันตามคู่มือปฏิบตั ิงานที่กาํ หนด
3. กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็มโก้ ได้รับ ผลการประเมิ นในด้านการกํากับ ดู แลกิ จการที่ ดี ในระดับที่ ดีเยี่ยมอย่าง
สมํ่าเสมอ
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
คํานิยาม
“แนวทางปฏิบัติเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ” หมายถึ ง แนวปฏิ บตั ิ ที่ดีตามนโยบายการป้ องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กาํ หนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดําเนินงานภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน และภายใต้นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
“ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ” หมายถึง สถานการณ์ หรื อการกระทําที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตน
มากจนมีผลต่อการตัดสิ นใจหรื อการปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น และส่ งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของ เด็มโก้ ไม่วา่ จะทางตรงหรื อทางอ้อม
“เด็มโก้ ” หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“บริษัทย่ อย” หมายถึง
(ก) บริ ษทั ที่ เด็มโก้ถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ข) บริ ษทั ที่ บริ ษทั ตาม (ก) ถื อหุ ้นเกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั นั้น
(ค) บริ ษทั ที่ถูกถือหุ ้นต่อไปเป็ นทอดๆ โดยเริ่ มจากการถือหุ ้นของบริ ษทั ตาม (ข) ในบริ ษทั ที่ถูกถือหุ ้น
โดยการถือหุ น้ ของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ นั้น
(ง) บริ ษทั ที่เด็มโก้หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถือหุ ้น ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมรวมกันเกิน
กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ นั้น
(จ) บริ ษทั ที่ เด็มโก้หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) มีอาํ นาจควบคุ มในเรื่ องการกําหนดนโยบาย
ทางการเงิน และการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั
นั้น การถือหุ ้นของเด็มโก้หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ให้นบั รวมหุ ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ด้วย
“กลุ่ มธุ รกิจเด็ มโก้ ” หมายถึ ง กลุ่ ม บริ ษ ทั ซึ่ งประกอบด้วย บริ ษทั เด็ม โก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษ ทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า ที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุมในการบริ หารจัดการ
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายถึง คณะกรรมการชุ ดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
เข้ามาช่วยคณะกรรมการในการสอบทานเพื่อให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีอาํ นาจหน้าที่กาํ กับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล มีระบบการจัดทํารายงานทางการเงิ นที่มีความสมบูรณ์
ถูกต้อง เป็ นที่น่าเชื่อถือ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญโดยครบถ้วน ทันเวลาและเป็ นไปตามหลักสากลมีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้มี
อํา นาจหน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ล การบริ หารจัด การงานภายในองค์ ก รและดํา เนิ น การตามนโยบาย ที่
คณะกรรมการบริ ษทั มอบให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
“กรรมการ” หมายถึ ง กรรมการของบริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผูถ้ ื อหุ ้นเข้ามา
บริ หารงานในฐานะผูแ้ ทนของผูถ้ ื อหุ ้น มี หน้าที่ รับ ผิดชอบในการกํากับ ดู แลกิ จการของบริ ษ ทั ให้ฝ่ าย
จัดการ บริ หารกิจการให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหุ น้
“ผู้ บ ริ ห าร” หมายถึ ง ผู ้ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ง จากเด็ ม โก้ใ ห้ เป็ นผู ้บ ริ ห ารจัด การและมี อ ํา นาจอนุ ม ัติ
ควบคุ มดู แลให้คาํ แนะนําติ ดตามผล แก้ไขปั ญหาในการดําเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การหน่วยงานขึ้นไปหรื อผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่ งเทียบเท่าผูจ้ ดั การขึ้น
ไป (ตั้งแต่ AVP ที่ดาํ รงตําแหน่งผูจ้ ดั การหน่วยงาน ขึ้นไป)
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานที่บริ ษทั ตกลงรับเข้าทํางานทั้งที่ได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจํา และ
พนัก งาน ทดลองงาน ให้ดาํ รงตําแหน่ งต่าง ๆ และได้รับ ค่าจ้าง เงิ นเดื อน และสวัส ดิ ก ารต่ าง ๆ ตามที่
กฎหมายแรงงานกําหนด ตามแนวทางบริ หารงานทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ในที่น้ ี ได้แก่ พนักงานของ
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ตั้ง แต่ ร ะดับ Staff 3 จนถึ ง ระดับ AVP หรื อ ลู ก จ้า งตามสั ญ ญาทั้ง แบบระบุ ก ํา หนด
ระยะเวลาสิ้ นสุ ดสัญญาจ้างและไม่ระบุ
“รายงานความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ” หมายถึ ง แบบของเอกสารในการรายงานความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ (แบบ CoI.1 แบบ CoI 2 )
“หนั งสื อ รั บ รองบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง” หมายถึ ง แบบแจ้งข้อมู ล บุ ค คลที่ อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ตามนโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แบบ CoI 3)
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
ความหมายของความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง
สถานการณ์ หรื อการกระทําที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสิ นใจ หรื อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่ วนรวม เช่น การที่
พนักงานตัดสิ นใจหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่งของตนอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ของตนเองหรื อพวกพ้อง
มากกว่าประโยชน์ ของส่ วนรวม ซึ่ งการกระทํานั้นอาจเกิ ดขึ้นอย่างรู ้ ตวั หรื อ ไม่รู้ตวั ทั้งเจตนาและไม่
เจตนา ซึ่ งมีพฤติกรรมที่หลากหลาย และอาจกลายเป็ นสิ่ งที่ปฏิ บตั ิกนั ทัว่ ไป โดยไม่เห็นว่าเป็ นความผิด
ส่ งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสิ นใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็ นหลัก
นโยบายบริ ษทั และนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และคู่มือจริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุ รกิจของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้กาํ หนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ละเว้นการดําเนิ นการใด ๆ ที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จึงได้กาํ หนดความหมายของ ความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ คื อ การขั ด กันแห่ งประโยชน์ ส่ วนตนกับ ผลประโยชน์ ของบริ ษั ท ไม่ ว่ าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
รูปแบบของความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เนื่ อ งจากกรรมการและพนัก งานของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ อาจใช้โ อกาสจากการเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่ งอาจเข้าข่ายความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ซึ่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานด้วยความ
โปร่ งใสของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่สาํ คัญต่อไปนี้
1. การทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การมีส่วนพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การนําสารสนเทศภายในบริ ษทั ไปใช้หรื อนําไปเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอก
4. การประกอบธุ รกิจ หรื อเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อผูถ้ ือหุ ้นในกิจการอันเป็ นการแข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่ อง
กับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
5. การรับของขวัญหรื อประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นจากการดํารงตําแหน่ง
6. การใช้อิทธิ พลหรื ออํานาจหน้าที่ดาํ รงตําแหน่ งมารับจ้างทํางาน จ้างงาน หรื อทํางานพิเศษให้แก่
บริ ษทั เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลในครอบครัว
7. การที่ พ นัก งาน ลู ก จ้างมี ฐานะเป็ นพี่ น้อง บิ ดา มารดา บุ ตร สามี ภรรยา ต้องไม่อยู่ในส่ วนงาน
เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
ข้ อปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย จึงถื อเป็ นนโยบายของบริ ษทั ที่จะป้ องกัน
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จึงได้
มีการกําหนดข้อปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการและผูบ้ ริ หารของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้
2. หากมีความจําเป็ นต้องทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอันเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้
กระทํารายการนั้นเสมือนกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ไม่หาผลประโยชน์ใส่ ตนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยนําสารสนเทศภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยหรื อที่เป็ น
ความลับไปใช้หรื อนําไปเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอก
4. ไม่ใช้เอกสารหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ในการทําธุ รกิจที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
5. ให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารทุกคน รายงานการมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกิจการของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ การปฏิบตั ิหน้าที่ท้ งั ของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามนโยบายป้ องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุ รกิจกับเด็มโก้ ได้
เช่น
• การร่ วมถือหุ น้ ในกิจการคู่แข่งของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• การร่ วมลงทุนหรื อมีผลประโยชน์กบั ผูค้ า้ ที่ประกอบธุ รกิจกับกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หรื อลูกค้า
ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• การดํารงตําแหน่ งใด ๆ หรื อแม้แต่ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษาของผูค้ ้าที่ ป ระกอบธุ รกิ จกับ กลุ่ ม
ธุ รกิจเด็มโก้ หรื อลูกค้าของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• การทําการค้าสิ นค้าหรื อการให้บริ การกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้โดยตรง หรื อทําการผ่านผูอ้ ื่น
เป็ นต้น
อนึ่ ง กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานให้ประธานกรรมการทราบ ผ่านเลขานุ การบริ ษทั ตาม
แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เด็มโก้กาํ หนด
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการดําเนินการ ดังนี้
1. มี โ ครงสร้ า งการถื อ หุ ้ น ที่ ชั ด เจน โปร่ ง ใส ไม่ มี ก ารถื อ หุ ้ น ไขว้ก ับ ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ จึ ง ไม่
ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ ง โดยได้เปิ ดเผยโครงสร้ างการถื อหุ ้น
ของบริ ษัท และบริ ษ ัท ย่อ ยไว้ใ นรายงานประจํา ปี อย่ า งละเอี ย ด รวมถึ ง การเปิ ดเผยการถื อ
หลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างครบถ้วน
2. มี ก ารแ บ่ งแยก ห น้ าที่ ค วาม รั บ ผิ ด ช อ บ อ ย่ า งชั ด เจน ระ ห ว่ า งค ณ ะก รรม ก ารบ ริ ษั ท
กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง/ฝ่ ายจัดการ และผูถ้ ือหุ น้ จึงทําให้ปราศจากการก้าวก่าย หน้าที่
ความรับผิดชอบ ในกรณี ที่กรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสี ยกับ
ผลประโยชน์ ใ นเรื่ องที่ ก าํ ลังพิ จารณา ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย นั้น ก็ จะไม่ เข้าร่ วมประชุ ม หรื อออกเสี ย ง
เพื่อให้การตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเป็ นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ น้ อย่างแท้จริ ง
3. มีนโยบายการกํากับดู แลและการใช้ขอ้ มู ลภายในไว้ในอํานาจดําเนิ นการและข้อบังคับพนักงาน
อย่างเป็ นลายลักษ์อกั ษร โดยมีบทกําหนดโทษชัดเจน กรณี ที่ผบู ้ ริ หารหรื อพนักงาน ของกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้ นําข้อมูลกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ไปเปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อใช้ประโยชน์ส่วนตน
4. มีกาํ หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน/รายการระหว่างกัน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการทํารายการที่ตอ้ งผ่านการ กลัน่ กรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และดู แลให้มี ก ารปฏิ บ ัติ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ข องสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมของกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้ ต้องไม่มีส่ วนร่ วมในการพิ จารณาหรื ออนุ ม ตั ิธุรกรรมดังกล่ าว และให้การกําหนดราคา
เป็ นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปเสมือนการทํารายการกับบุคคลทัว่ ไป
6. กําหนดให้มี การนําเสนอรายการที่ เกี่ ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อพิ จารณาแสดง
ความเห็ นก่อนนําเสนอขออนุ มตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ดีและ
หลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
7. กําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่
เกี่ ย วโยงกั น หรื อรายการระหว่ า งกั น ตามหลัก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี / (แบบ 56-1 One Report) หรื อแบบรายงานอื่นใด
ตามแต่กรณี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ เป็ นสําคัญ
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8. มี ก ารกําหนดแนวปฏิ บ ตั ิ เพิ่มเติ ม ในจรรยาบรรณของกลุ่ม ธุ รกิ จเด็ม โก้ ห้ามพนักงานบริ ษ ทั ใช้
ทรั พ ย์สิ น ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ห รื อ ใช้ เวลาทํา งานในการค้น หาข้อ มู ล ติ ด ต่ อ หรื อ ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์อย่างเป็ นประจํา เพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรื อบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอนั ควรและ
ไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
9. พนักงานและครอบครัว ต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของ กลุ่มธุ รกิจเด็ม
โก้ ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางการค้า เช่น คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่งขัน หรื อจากการใช้
โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่ องการทําธุ รกิจ
ที่แข่งขันกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อการทํางานอื่นนอกเหนือจากงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ซึ่งส่ งผล
กระทบต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
10. ละเว้น หรื อ หลี ก เลี่ ย ง การแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ บุ ค คลภายนอก หรื อ สื่ อมวลชนในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ โดยตนเองไม่มีอาํ นาจหน้าที่หรื อเรื่ องอื่นใดที่อาจกระทบต่อชื่อเสี ยง
และการดําเนินงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
หลักพิจารณาสํ าหรับผู้ปฏิบัติเพื่อป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1. การกําหนดหลักการและข้อปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีประโยชน์ หากไม่นาํ ไปสู่ การปฏิบตั ิ
2. การป้ อ งกัน ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ถื อ เป็ นหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ทุกคนที่จะต้องทําความเข้าใจยึดมัน่ และปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
3. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้คาดหวังให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน รายงานโดยสุ จริ ตถึ งการปฏิ บตั ิ ที่
ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อ ขอคําปรึ ก ษาในเบื้ องต้น จากผู บ้ ังคับ บัญ ชา ทั้งนี้ ถื อเป็ นหน้า ที่ ข องผูบ้ ัง คับ บัญ ชาในการ
สอดส่ องดูแลและให้คาํ แนะนําต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อให้มีการปฏิ บตั ิตามข้อปฏิ บตั ิและคําสั่งที่
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้กาํ หนด
4. กรณี มีขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับข้อปฏิ บตั ิเพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถใช้ดุลพินิจ
ของตนเองได้ในเบื้องต้นโดยการสอบถามตนเองก่อนว่า สิ่ งที่ จะทํานั้นเป็ นสิ่ งที่ ถูกต้องหรื อไม่
เป็ นการกระทํา ที่ เป็ นที่ ย อมรั บ และสามารถเปิ ดเผยต่ อ สั ง คมได้ ห รื อ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้หรื อไม่
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การจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้สร้างกลไกการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานของ
องค์กรให้ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร โดยกําหนดให้มีการดําเนินการใน 2 ระดับ คือ
1. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สําหรับพนักงานตั้งแต่ ระดับ Staff 3 ขึน้ ไป
พนักงานกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ตั้งแต่ระดับ Staff 3 ขึ้นไปจนถึงระดับกรรมการบริ ษทั ให้เปิ ดเผยความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ซ่ ึ งมีลกั ษณะ ดังนี้
1) การกระทําหรื อเหตุการณ์ที่ถือเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การใช้ขอ้ มูลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
• การดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วย กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ หรื อผูถ้ ือหุ ้นในกิจการที่เป็ นคู่สัญญากับกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้ หรื อกิจการที่เป็ นการแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เว้นแต่การดํารงตําแหน่งนั้น
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ได้มอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
• การมี บุ คคลในครอบครัวเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ หาร/กรรมการ
ผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ หรื อผูถ้ ื อหุ ้นใน
กิจการที่เป็ นคู่สัญญากับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อกิจการที่เป็ นการแข่งขันกับกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้
2) การให้ ห รื อ การรั บ ของขวัญ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ที่ ถื อ เป็ นความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ตามจรรยาบรรณธุ รกิ จของกลุ่ มธุ รกิ จเด็ม โก้ หรื อตามประกาศคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
2. ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด จากลั ก ษณะงานที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
(1) สายงานการบังคับบัญชาระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(2) งานสรรหาและบรรจุพนักงาน
(3) งานแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนขั้น และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
(4) งานส่ งพนักงานศึกษาต่อ หรื อจัดสรรทุนการศึกษา
(5) งานสอบสวนความผิดทางวินยั
(6) งานจัดซื้อ/จัดหา จัดจ้าง และงานประมูลทุกประเภท
(7) งานรับคําสั่งจัดซื้อ/จัดจ้าง และงานประมูลทุกประเภท
(8) งานควบคุมงานก่อสร้าง หรื อตรวจงานจ้าง หรื อตรวจรับงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
(9) งานจัดหาเงินทุน แหล่งที่มาเงินทุน
(10) งานตรวจสอบภายใน
(11) งานลักษณะอื่นใดที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงเจตนาของการกระทํานั้น ๆ
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แนวปฏิบัติในการรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1. กรรมการ
• ให้ จ ัด ทํา หนั ง สื อรั บ รองของบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง (Certificate of Related and Conflict
Person) (แบบ CoI 3) เมื่อได้รับตําแหน่งใหม่ หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้วแต่กรณี
• ให้ทาํ รายงานตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แบบ1) นําเสนอต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นประจําในเดื อนธันวาคมของทุ กปี หรื อเมื่ อได้รับ ตําแหน่ งใหม่ หรื อเมื่ อมี ความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นในระหว่างปี แล้วแต่กรณี
• สําหรับกรณี ที่กรรมการมีการกระทําที่เป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการผูน้ ้ นั เปิ ดเผย
ข้อเท็จจริ งต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และให้กรรมการผูน้ ้ นั ถอนตัวจากการมีส่วนร่ วมในการ
นั้น ๆ
2. ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/เทียบเท่ า “ผู้บริหาร”
• ให้ จ ัด ทํา หนั ง สื อรั บ รองของบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง (Certificate of Related and Conflict
Person) (แบบ CoI 3) เมื่อได้รับตําแหน่งใหม่ หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้วแต่กรณี
• ให้ทาํ รายงานตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แบบ1) นําเสนอต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นประจําในเดื อนธันวาคมของทุ กปี หรื อเมื่ อได้รับ ตําแหน่ งใหม่ หรื อเมื่ อมี ความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นในระหว่างปี แล้วแต่กรณี
• สํ า หรั บ กรณี ที่ ผู ้บ ริ ห าร/ผู ้จ ัด การ/เที ย บเท่ า “ผู บ้ ริ ห าร” มี ก ารกระทํา ที่ เป็ นความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ให้ “ผูบ้ ริ หาร” ผูน้ ้ นั เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผบู ้ ริ หาร
ผูน้ ้ นั ถอนตัวจากการมีส่วนร่ วมในการนั้น ๆ
3. พนักงานตั้งแต่ ระดับ Staff 3 จนถึง AVP หรื อเทียบเท่ า “พนักงาน”
• สําหรับกรณี ที่พนักงานตั้งแต่ระดับ Staff 3 จนถึง AVP หรื อเทียบเท่า “พนักงาน” มีการกระทําที่
เป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ “พนักงาน” ผูน้ ้ นั เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันที ที่
สามารถกระทําได้ และทํารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แบบ CoI 2)
• ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูส้ อบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• กรณี มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาเป็ นผูว้ ินิจฉัยและสั่งการ พร้อมทั้งทํา คํา
วินิจฉัยโดยแนบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แบบ CoI 2) นําเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริ หาร และแจ้งให้พนักงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทราบคําวินิจฉัยและให้ถอนตัวจาก
การมีส่วนร่ วมนั้น ๆ
• เมื่อคณะกรรมการบริ หารพิจารณาเรี ยบร้อยแล้วให้ส่งเรื่ องต่อหน่ วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
เพื่อดําเนินการต่อไป
คู่มอื ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ทบทวน กันยายน 2564
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
การเก็บรักษารายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• สํานักงานกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูส้ รุ ปรวบรวม และเก็บรักษารายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
• สําหรับรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานตั้งแต่ระดับ Staff 3 จนถึ ง AVP ที่
ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งผูจ้ ดั การหน่วยงานหรื อเทียบเท่า ให้หน่วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคล เป็ น
ผู ร้ วบรวมและสรุ ป และนํา ส่ ง แก่ สํ านัก งานกรรมการผู จ้ ัด การและเลขานุ ก ารบริ ษ ัท เพื่ อ
รวบรวมและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลาการเก็บรักษารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การเก็บรั กษารายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต้องมีการสอบทานและทบทวนข้อมูลทุก ๆ
ปี และต้องเก็บรักษาเอกสารอย่างน้อย 3 ปี หรื อจนถึงวันสิ้ นสุ ดสถานภาพการเป็ นกรรมการ หรื อ
ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ด้ านกํากับดูแลการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เคารพสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของเจ้าของข้อมูล ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุ ค คล และเพื่ อให้ เกิ ดความมัน่ ใจว่าผู ม้ ี ส่ วนได้เสี ย จะได้รับ ความคุ ้ม ครองสิ ท ธิ อย่า งครบถ้วน โดยมี
หลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกํากับดู แล และการบริ หารจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม
ทั้งนี้ได้ระบุไว้นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการปฏิบัติเกีย่ วกับการรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กรรมการ/ผูบ้ ริ ห าร ทํารายงานเปิ ดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ /หนังสื อรับรองของบุคคลที่ อาจมี
ความขัด แย้ง ทุ ก เดื อ น ธ.ค. หรื อ รั บ ตําแหน่ งใหม่
หรื อเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแล้ ว แต่ ก รณี เสนอ
สํานักงานกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการบริ ษทั

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สาํ หรับ
พนักงานระดับ Staff 3 ขึ้นไป
2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดจาก
ลักษณะงาน

สํานักกรรมการผูจ้ ดั การฯ รวบรวม สอบทาน
ต ร ว จ ส อ บ ร าย ง า น ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์
มี

สํ า นั ก ตรวจสอบ สอบทานและรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มี

สํานัก กรรมการผูจ้ ดั การฯ สรุ ป รายงาน และ
เก็บรักษารายงานการเปิ ดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน ขอถอนตัว
จากหน้ า ที่ ใ นการตัด สิ น ใจ หรื อ ทํา งานที่ มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

สํ านั ก ต รวจส อบ รายงาน ต่ อ Board เพื่ อ
รั บ ทราบ และกรรมการผู ้จดั การเพื่ อ สั่ ง การ
ต่อไป
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การฯ เก็บรักษารายงาน
และเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
แบบรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของกรรมการและผู้บริหาร

แบบ CoI 1

เรี ยน ประธานกรรมการตรวจสอบ
ข้าพเจ้า ชื่อ..........................................................................................ตําแหน่ง ................................................................
สังกัด .......................................................... ....... ขอรายงานการเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์สาํ หรับกรณี ดงั นี้
(โปรดทําเครื่ องหมาย X ในช่อง  )
 รายงานครั้งแรก
 รายงานประจําปี
 รายงานในระหว่างปี
ข้าพเจ้าขอเปิ ดเผยว่า ข้าพเจ้า
 ไม่ มี รายการที่อาจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 มี รายการที่อาจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้โดยมีลกั ษณะของ
รายการ ดังต่อไปนี้
 การดํารงตําแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ รอง/ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นสําคัญในกิจการที่เป็ น คู่สัญญากับกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ กิ จการที่ มีลกั ษณะเป็ นการแข่งกันกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อบริ ษทั ผูเ้ สนอราคา
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จ้างที่ปรึ กษากับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อเป็ นลูกค้าของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 การมี คู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง บุตร/บุตรบุญธรรม ตลอดจน คู่สมรสของบุ ตร เป็ นผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นสําคัญในกิจการที่เป็ นคู่สัญญากับกลุ่มธุ รกิจเด็ม
โก้ กิ จการที่ มี ล ัก ษณะเป็ นการแข่ง กันกับ กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ หรื อบริ ษ ทั ผูเ้ สนอราคาในการ
จัดซื้ อ/จัดจ้าง/จ้างที่ ปรึ กษากับ กลุ่มธุ รกิ จเด็ม โก้ หรื อเป็ นลู กค้าของกลุ่ มธุ รกิ จเด็ม โก้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ถ้ ามี)
ชื่อ .................................................................................. เกี่ยวข้องเป็ น..................................................
บริ ษทั ........................................................................................................................................ .............
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานฉบับนี้และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ ามี) เป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ............................................................
วันที่ ................................... ....................
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
แบบ CoI 2

แบบรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของพนักงานระดับ Staff 3 จนถึง AVP
ทีไ่ ม่ ได้ ดํารงตําแหน่ งผู้จัดการหน่ วยงาน

ข้าพเจ้า...................................................ตําแหน่ง...............................สังกัด...........................................
ข้าพเจ้าขอเปิ ดเผยว่า  ข้าพเจ้าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ
 ข้าพเจ้ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้น้ ีเป็ นความจริ งทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ...................................................
(
)
วันที่.........................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ทราบ และ สําหรับผูท้ ี่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
 งดออกเสี ยงในวาระที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ถอนตัวจากการมีส่วนร่ วมในการนั้น
 อื่นๆ ..................................................................................................................................
ลงชื่ อ................................................
(
)
ตํา แหน่ง..................................
วันที่.........................................
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
แบบ CoI 3
หนังสือรับรองของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(Certificate of Related and Conflict Person)
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)
I, (Mr. / Mrs. / Miss)
(ชื่อ-สกุลเดิม) (นาย / นาง / นางสาว) (ถ้ามี)
Former Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss) (If applicable)

ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งของบริษทั
Position
ชื่อบริษทั (“บริษทั ฯ”)
Company
วันทีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารของบริษทั ครัง้ แรก 1/

Date
ถือหุน้ ในบริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )
Number of Share Held (Share)
คิดเป็ นร้อยละของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ)
Percentage of Registered Capital (%)
1/

กรุณาระบุวนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ตําแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริหารทุกตําแหน่ งครัง้ แรก เช่น นาย/นาง/นางสาว ก. ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นรอง
กรรมการผูจ้ ดั การ เมือ่ วันที่ XX /YY/ ZZZ เป็ นกรรมการบริหารเมือ่ วันที่ XX /YY/ ZZZ และเป็ นกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ XX /YY/ ZZZ
เป็ นต้น

ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดังต่อไปนี้
I Would Like to Inform and Certify for My Personal Detail as Follows;
1. ข้อมูลส่วนตัว (Personal Detail)
1.1. ชื่อของคู่สมรส (รวมถึงคูส่ มรสทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนสมรส แต่เป็ นทีเ่ ปิ ดเผยต่อสังคม)
Spouse’s Name (Including an Unofficial Spouse who is Social Recognized)
ชื่อ-สกุล (นาย / นาง / นางสาว)
วัน/เดือน/ปี เกิด
Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

(Day/Month/Year)

ชื่อ-สกุลเดิมของคู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Former Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)
Number of Share Held (Share)

Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั

Identification Card Number / Company's Registration
Number

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
1.2. บุตร (Children)
1.2.1. บุตรคนที่ 1
ชื่อ-สกุล (นาย / นาง / นางสาว)

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง / นางสาว)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

Former Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั

Identification Card Number / Company's Registration
Number

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิมของคู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Spouse’s Name (Mr. / Mrs. / Miss)

Former Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั
Identification Card Number / Company's Registration
Number

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

คู่มอื ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ทบทวน กันยายน 2564
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

1.2.2. บุตรคนที่ 2
ชื่อ-สกุล (นาย / นาง / นางสาว)

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง / นางสาว)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ

Number of Share Held (Share)

ทุนจดทะเบียน (%)

Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

Former Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั

Identification Card Number / Company's Registration
Number

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิมของคู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Spouse’s Name (Mr. / Mrs. / Miss)

Former Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั

Identification Card Number / Company's Registration
Number

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

คู่มอื ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ทบทวน กันยายน 2564
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
1.2.3 บุตรคนที่ 3
ชื่อ-สกุล (นาย / นาง / นางสาว)
Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง / นางสาว)

Former Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

Number of Share Held (Share)

วัน/เดือน/ปี เกิด
(Day/Month/Year)
อายุ (ปี )
Age (Year)

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั

Identification Card Number / Company's Registration
Number

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิมของคู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Spouse’s Name (Mr. / Mrs. / Miss)

Former Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั

Identification Card Number / Company's Registration
Number

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

หมายเหตุ ถ้ามีเพิ่ ม ให้ใช้ใบต่อ

คู่มอื ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ทบทวน กันยายน 2564
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
1.3. บิ ดา (Father)
ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน
(%)

Name-Surname
Former Name-Surname (If applicable)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั

Identification Card Number / Company's Registration
Number

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

1.4. มารดา (Mother)
ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน
(%)

Name-Surname
Former Name-Surname (If applicable)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั
Identification Card Number / Company's Registration
Number

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
(Workplace)

คู่มอื ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ทบทวน กันยายน 2564
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1.5. พี่น้อง (Siblings)
1.5.1. พีน่ ้องคนที่ 1
ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Name-Surname
Former Name-Surname (If applicable)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั
Identification Card Number / Company's Registration
Number

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)
Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

วัน/เดือน/ปี เกิด

(Day/Month/Year)

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

1.5.2. พีน่ ้องคนที่ 2
ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Name-Surname
Former Name-Surname (If applicable)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั
Identification Card Number / Company's Registration
Number

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)
Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

วัน/เดือน/ปี เกิด

(Day/Month/Year)

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

คู่มอื ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ทบทวน กันยายน 2564
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1.5.3. พีน่ ้องคนที่ 3
ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Name-Surname
Former Name-Surname (If applicable)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั
Identification Card Number / Company's Registration
Number

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)
Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

วัน/เดือน/ปี เกิด

(Day/Month/Year)

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

ถ้ถ้าม
หมายเหตุ ถ้ามีเพิ่ ม ให้ใช้ใบต่อ
2. ข้อมูลคูส่ มรส (Spouse’s Detail)
2.1. บิ ดาของคู่สมรส (Spouse’s Father)
ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Name-Surname

Former Name-Surname (If applicable)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั
Identification Card Number / Company's
Registration Number

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

คู่มอื ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ทบทวน กันยายน 2564
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2.2. มารดาของคู่สมรส (Spouse’s mother)
ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Name-Surname

Former Name-Surname (If applicable)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั

Identification Card Number / Company's Registration
Number

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

2.3. พีน่ ้ องของคู่สมรส (Spouse’s siblings)
2.3.1. พีน่ ้องคนที่ 1
ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Name-Surname

Former Name-Surname (If applicable)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั

Identification Card Number / Company's Registration
Number

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)
Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

วัน/เดือน/ปี เกิด

(Day/Month/Year)

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

คู่มอื ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ทบทวน กันยายน 2564
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2.3.2

พีน่ ้องคนที่ 2

ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)

อายุ (ปี )
Age (Year)
คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Name-Surname
Former Name-Surname (If applicable)

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั

Identification Card Number / Company's Registration
Number

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)
Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

วัน/เดือน/ปี เกิด

(Day/Month/Year)

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

หมายเหตุ : ถ้ามีเพิ่มให้ใช้ใบต่อ
บุตรของคู่สมรส (กรณี ที่แตกต่างจากข้อ 1.2 บุตร)
Spouse’s child (Other Than the Detail Indicated in 1.2)

1.1. บุตรของคู่สมรส
ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Name-Surname

Former Name-Surname (If applicable)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั
Identification Card Number / Company's Registration
Number

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)
Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

วัน/เดือน/ปี เกิด

(Day/Month/Year)

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

คู่มอื ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ทบทวน กันยายน 2564
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1.2. บุตรของคู่สมรส
ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Name-Surname

Former Name-Surname (If applicable)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั
Identification Card Number / Company's
Registration Number

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)
Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

วัน/เดือน/ปี เกิด

(Day/Month/Year)

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

หมายเหตุ : ถ้ามีเพิ่มให้ใช้ใบต่อ

3 ข้อมูลการถือหุ้น/ดํารงตําแหน่ งในบริษทั /ห้างหุ้นส่วนจํากัด อื่น ๆ
3.1 จํานวนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั /ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อื่น ๆ (ทุกรายการ) ณ วันที…
่ …………….…..
จํานวนหุน้ ทีถ่ อื
คิดเป็ นร้อยละของ
บริษทั
(หุน้ )
ทุนจดทะเบียน
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
(ทัง้ นี้ให้รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี ่ กีย่ วข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยอนุ โลมด้วย ซึง่ ได้แก่
1) คู่สมรส 2) บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ 3) ห้างหุน้ ส่วนจํากัด บริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัดทีบ่ ุคคล (ผูไ้ ด้มาหรือจําหน่ ายหุน้ ) คู่
สมรสหรือบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ถือหุน้ รวมกันมากกว่า 30% ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั นัน้
หรือ 4) นิตบิ ุคคลทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการ)
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3.2 ข้อมูลการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั /ห้างหุน้ ส่วน อื่นๆ ณ วันที…
่ …………….…..
ช่วงปี พ.ศ.

บริษทั

ประเภทธุรกิจ

ตําแหน่ง

4 บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า รวมถึง (1) สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร และ (2) ผูร้ ่วมงาน
ใกล้ชดิ ได้แก่ (2.1) บุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นผูร้ ่วมงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นๆ และ (2.2) บุคคลธรรมดาซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ อันเนื่องมาจากการสร้างหรือดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 ไม่เป็ น (am not )

 เป็ น (am)

บุคคลทีด่ ํารงตําแหน่ งระดับสูง และมีอํานาจหน้าที่สําคัญในฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ ฝ่ ายบริหาร หรือฝ่ ายตุลาการ
หรือพ้นจากตําแหน่ งมาแล้วไม่เกิน 1 ปี หรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตําแหน่ งดังกล่าวแม้จะพ้นจากตําแหน่ ง
มาแล้วเกิน 1 ปี ก็ตาม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า รวมถึง (1) สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร และ (2) ผูร้ ่วมงาน
ใกล้ชดิ ได้แก่ (2.1) บุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นผูร้ ่วมงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นๆ และ (2.2) บุคคลธรรมดาซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ อันเนื่องมาจากการสร้างหรือดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 ไม่เป็ น (am not )

 เป็ น (am)

บุคคลทีด่ าํ รงตําแหน่งระดับสูง และมีอาํ นาจหน้าทีส่ าํ คัญในการควบคุมและบริหารในราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่เกิน 1 ปี หรือยังคงมีบทบาท
เกีย่ วข้องกับตําแหน่งดังกล่าวแม้จะพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเกิน 1 ปี ก็ตาม
……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า รวมถึง (1) สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร และ (2) ผูร้ ่วมงาน
ใกล้ชดิ ได้แก่ (2.1) บุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นผูร้ ่วมงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นๆ และ (2.2) บุคคลธรรมดาซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ อันเนื่องมาจากการสร้างหรือดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 ไม่เป็ น (am not )

 เป็ น (am)
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บุคคลทีด่ ํารงตําแหน่ งระดับสูง และมีอํานาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ ายทหารหรือฝ่ ายตํารวจ หรือพ้น
จากตําแหน่งมาแล้วไม่เกิน 1 ปี หรือยังคงมีบทบาทเกีย่ วข้องกับตําแหน่งดังกล่าวแม้จะพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเกิน 1
ปี ก็ตาม
……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า รวมถึง (1) สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร และ (2) ผูร้ ่วมงาน
ใกล้ชดิ ได้แก่ (2.1) บุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นผูร้ ่วมงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นๆ และ (2.2) บุคคลธรรมดาซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ อันเนื่องมาจากการสร้างหรือดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 ไม่เป็ น (am not )

 เป็ น (am)

บุคคลที่ดํารงตําแหน่ งระดับสูง และมีอํานาจหน้าที่สาํ คัญหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือพ้น
จากตําแหน่งมาแล้วไม่เกิน 1 ปี หรือยังคงมีบทบาทเกีย่ วข้องกับตําแหน่งดังกล่าวแม้จะพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเกิน 1
ปี ก็ตาม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า
I certified that, I
 ไม่มี (Do Not Have)

 มี (Have)

ส่วนได้เสียในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ํานาจควบคุมในนิติบุคคลใด ๆ ที่มลี กั ษณะการประกอบธุรกิจที่
แข่งขันกับธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (ในกรณีทม่ี ี โปรดระบุสว่ นได้เสียและลักษณะของธุรกิจ)

Conflict of interest as a major shareholder, an authority of any corporation which its business may compete with the
company and its subsidiaries (If applicable, please specify the conflict of interest and the characteristic of the business).

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...........................…............…………..…..……….............
ในฐานะผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ ข้าพเจ้า
As the Company’s Shareholder, I am
 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ท้จริง (Ultimate Shareholders)
 เป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ (Nominee)
(ในกรณีเป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ โปรดระบุผถู้ อื หุน้ ทีแ่ ท้จริงและธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ท้จริง)

(In case of a nominee, please indicate an ultimate shareholder)

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...........................…............…………..…..……….............
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ในฐานะผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ ข้าพเจ้า
As the Company’s Shareholder, I am
 ไม่มี (Do Not Have)

 มี (Have)

การจัดทําข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ (Shareholders’ Agreement)
(ในกรณีทม่ี ี โปรดระบุสาระสําคัญของสัญญา) (If applicable, please indicate the main point of the agreement)
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...........................…............…………..…..……….............
คํารับรองและประวัตขิ องข้าพเจ้านี้ให้ไว้เมื่อวันที่ ...…………….....................
This Certification and profile was given on (date) ...………............……...

ลงชื่อ (Signature) ...............................................……
(………...........................................)
ตําแหน่ง (Position).......................................................
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ใบต่อ

บุตรคนที่ /พีน่ ้อง /บุตรคู่สมรส คนที.่ ......................
ชื่อ-สกุล (นาย / นาง / นางสาว)

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง / นางสาว)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

Former Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั
Identification Card Number / Company's
Registration Number

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อ-สกุลเดิมของคู่สมรส (นาย / นาง / นางสาว)

อายุ (ปี )

ถือหุน้ บริษทั ฯ จํานวน (หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)

Spouse’s Name (Mr. / Mrs. / Miss)

Former Name-Surname (Mr. / Mrs. / Miss)
Number of Share Held (Share)

(Day/Month/Year)
Age (Year)

เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั
Identification Card Number / Company's
Registration Number

อาชีพ / ตําแหน่ง

Occupation / Position

สถานทีท่ าํ งาน
Workplace
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