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จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ 

 

 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์การกำกับที่ดี เพื่อให้

การปฏิบัติงานของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย 

ข้อกำหนดของทางการ และระเบียบปฏิบัติของบริษัท จึงได้จัดทำ “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์”เพื่อให้

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ใช้เป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติ

หน้าท่ีของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมหลักการด้านจริยธรรม และเป็นแนวทางในการกำกับ การติดตาม การควบคุม และการดูแล

ของผู ้ที ่ได้รับมอบหมายให้เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ โดยยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที ่บนหลักความ

ระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 

ขอบเขต 

จรรยาบรรณฉบับนี้ใช้สำหรับคณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการ

เปิดเผยข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี ่ยวข้อง ซึ่งจรรยาบรรณฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่ม โดยมิได้

ทดแทนจรรยาบรรณของพนักงาน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และนโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลท่ี

อาจเป็นผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (ซึ่งทั้ง 2 หัวข้อ ได้แสดงไว้ภายใต้นโยบายกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์

ของบริษัท)  

จรรยาบรรณ 

 คณะกรรมการบริหาร ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนที่เกี ่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุน

สัมพันธ์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มีส่วนร่วมและส่งเสริมการประพฤติ ปฏิบัติท่ีเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงการจัดการอย่างเหมาะสมสำหรับความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคลและตามหน้าที่งาน และเปิดเผยต่อกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ

ผู้บริหารสูงสุดของสายสำนักงานตรวจสอบ สำหรับรายการและความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญที่อาจจะ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเร็ว 

2. ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพบนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียม

กัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจ้างใด ๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคล และเอื้อประโยชน์ส่วนตน

มากกว่าผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักลงทุนสัมพันธ์พึงปฏิบัติตาม

นโยบายและจรรยาบรรณพนักงานต่าง ๆ ท่ีบริษัทได้กำหนดไว้  

3. ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี ่ยวข้องทุกกลุ่ม

สามารถเข้าถึง และสอบถามข้อมูลได้ 
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4. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ  และจำเป็นต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เช่น การ

เปิดเผยรายงาน หรือเอกสารที่บริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน

ทางการอ่ืน ๆ หรือการส่ือสารโดยท่ัวไปท่ีดำเนินการโดยบริษัท เป็นต้น  

5. ปฏิบัติตามกฎหมายของราชการ หน่วยงานทางการต่าง ๆ กฎระเบียบ และข้อบังคบัต่าง ๆ และต้องไมใ่ช้

ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้อื่น ในกรณีได้รับทราบว่ามีผู้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์

ส่วนตนและผู้อื ่นให้รายงานทันที (โดยไม่เปิดเผยชื่อหากประสงค์เช่นนั้น) ต่อประธานกรรมการ

ตรวจสอบ อำนาจในการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละระดับช้ัน  ดังนี้  

5.1 กรณีการเปิดเผยข้อมูลเชิงนโยบาย และเข้าข่ายคำนิยามของ “ข้อมูลภายใน” และเป็นไปตามแนว

ทางการเปิดเผยข้อมูลภายในตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ที่ กลต.พษ(ว) 5/2561 ให้การให้ข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญเป็นอำนาจของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ 

5.2 กรณีที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีที่มาชัดเจน ข้อมูลที่มีการ

เปิดเผยในการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์บริษัท เป็น

อำนาจของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดสำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและบริหารการเงิน (CFO) 

5.3 กรณีการเปิดเผยข้อมูลในการลงทุนที่สำคัญ แต่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา

หลักทรัพย์ของบริษัท ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ และ/หรือมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลเป็นคราวๆ ไป โดยมี

หนังสือส่ังการเป็นลายลักษณ์อักษร 

การกำกับและตรวจสอบ   

 บริษัท จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อบังคับใช้จรรยาบรรณนี้ ทั้งนี้กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานท่ี

ฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซ่ึงรวมถึงการไล่ออก การฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้อาจถือเป็นการ

ฝ่าฝืนกฎหมาย และนำไปสู่การลงโทษทางอาญา และทางแพ่งได้ 

 

เอกสารประกอบ 

1. จรรยาบรรณน ักลงท ุนส ัมพ ันธ ์  ตลาดหล ักทร ัพย ์แห ่ งประเทศไทย (ม ิถ ุนายน 2557) 
https://drive.google.com/file/d/1ANgObfzVJR-3A2MXITO4FGjY-Pp8jvOO/view?usp=sharing 

 

2. จรรยาบรรณของกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)   (พฤศจกิายน 2560) 

https://drive.google.com/file/d/1ANgObfzVJR-3A2MXITO4FGjY-Pp8jvOO/view?usp=sharing
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                         จรรยาบรรณของกรรมการ  (Ethical and Responsible of the Board) 

ข้อกำหนดด้านจริยธรรมนี้เป็นบทบัญญัติด้านจริยธรรมสำหรับคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด 

(มหาชน)  กรรมการเด็มโก้ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมที่สูงที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ภายใต้หลักการความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และคุณธรรม การดำเนินธุรกิจส่วนตัว การรักษา

ความลับ การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์ การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย และการไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การเป็น

กรรมการ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังต่อไปนี้ 

1. แสดงความเป็นผู้นำ ริเริ ่ม และใช้ดุลยพินิจในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำพาบริษัท สู่ความสำเร็จอย่าง

ต่อเนื่อง และสร้างผลประโยชน์ สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and 

Responsibilities of the Board)  

2. ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อรักษาสิทธิ และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ด้วย

ความระมัดระวัง (Duty of Care) ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ  มติกรรมการ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Duty 

of Obedience)  

3. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของพนักงาน ลูกค้า คู ่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื ่น รวมทั้งสังคม 

ส่ิงแวดล้อมโดยรวมด้วย (Good Corporate Citizenship)  

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจและการเป็นกรรมการ รวมถึงการละ

เว้นการกระทำที่เป็นการดำเนินธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม   ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ และพันธสัญญาที่ทำไว้ 

(Ethical and Responsible Business)  

5. ยึดมั่นต่อข้อเท็จจริง และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ (Duty of 

Loyalty)  

6. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน หรือนิติบุคคล/บุคคล ที่ตนมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการกระทำหน้าท่ีเพื่อบริษัท ในฐานะกรรมการ 

7. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาในฐานะกรรมการในทางที่ไม่เหมาะสม และไม่เปิดเผย หรืออนุญาตให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท (Duty of Disclosure) กับรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัท (Ensure Disclosure and Financial Integrity)  

8. ระมัดระวัง และไม่กระทำการใด ๆ ท่ีเป็นการทำลายช่ือเสียงกรรมการบริษัท  ไม่กระทำการใด ๆท่ีเป็นผลเสีย

ต่อช่ือเสียง และผลประโยชน์ของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท 

9. ติดตาม ศึกษา และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG 

Code) อยู่เสมอ 

10. ยึดมั่นมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยตระหนัก และยึดมั่นข้อพึงปฏิบัตินี้ ทั้งโดยเจตนารมณ์ และลาย

ลักษณ์อ ักษร ก ับส่งเสริมในกรรมการอื ่น ผ ู ้บร ิหารระดับสูง นำไปปฏิบัต ิด ้วย (Strengthen Board 

Effectiveness) 


