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จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 
 บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) ให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกัเกณฑ์กำรก ำกบัท่ีดี เพื่อให้
กำรปฏิบติังำนของนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั เป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส สอดคลอ้งกบักฎหมำย 
ขอ้ก ำหนดของทำงกำร และระเบียบปฏิบติัของบริษทั จึงไดจ้ดัท ำ “จรรยำบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์”เพื่อให้
คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ใชเ้ป็นแนวทำงหรือกรอบในกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีของนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมหลกักำรดำ้นจริยธรรม และเป็นแนวทำงในกำรก ำกบั กำรติดตำม กำรควบคุม และกำรดูแล
ของผูท่ี้ได้รับมอบหมำยให้เป็นนักลงทุนสัมพนัธ์ โดยยึดถือเป็นกรอบในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีบนหลักควำม
ระมดัระวงั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอยำ่งเท่ำเทียม และเป็นธรรม 

ขอบเขต 
จรรยำบรรณฉบบัน้ีใช้ส ำหรับคณะกรรมกำรบริหำร  ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร

เปิดเผยข้อมูลของนักลงทุนสัมพนัธ์ และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจรรยำบรรณฉบบัน้ีเป็นส่วนเพิ่ม โดยมิได้
ทดแทนจรรยำบรรณของพนกังำน บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) และนโยบำยกำรจดักำรขอ้มูลลบั และขอ้มูลท่ี
อำจเป็นผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย ์(ซ่ึงทั้ง 2 หวัขอ้ ไดแ้สดงไวภ้ำยใตน้โยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์
ของบริษทั)  

จรรยาบรรณ 
 คณะกรรมกำรบริหำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุน
สัมพนัธ์ ตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

1. มีส่วนร่วมและส่งเสริมกำรประพฤติ ปฏิบติัท่ีเหมำะสม ซ่ึงรวมถึงกำรจดักำรอยำ่งเหมำะสมส ำหรับควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและตำมหน้ำท่ีงำน และเปิดเผยต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร และ/หรือ
ผูบ้ริหำรสูงสุดของสำยส ำนักงำนตรวจสอบ ส ำหรับรำยกำรและควำมสัมพนัธ์ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีอำจจะ
ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์โดยเร็ว 

2. ปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตในวิชำชีพบนพื้นฐำนของหลกักำรของควำมเท่ำเทียม
กนั ไม่มีกำรเลือกปฏิบติับนอำมิสสินจำ้งใด ๆ ท่ีเป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคล และเอ้ือประโยชน์ส่วนตน
มำกกวำ่ผลประโยชน์ของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงนกัลงทุนสัมพนัธ์พึงปฏิบติัตำม
นโยบำยและจรรยำบรรณพนกังำนต่ำง ๆ ท่ีบริษทัไดก้ ำหนดไว ้ 

3. ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องเท่ำเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกำสให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องทุกกลุ่ม
สำมำรถเขำ้ถึง และสอบถำมขอ้มูลได ้
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4. ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีส ำคญั  และจ ำเป็นต่อกำรตดัสินใจอยำ่งถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลำ เช่น กำรเปิดเผย

รำยงำน หรือเอกสำรท่ีบริษทัและบริษทัในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย(์กลต.)  และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนทำงกำร

อ่ืน ๆ หรือกำรส่ือสำรโดยทัว่ไปท่ีด ำเนินกำรโดยบริษทั เป็นตน้  

5. ปฏิบติัตำมกฎหมำยของรำชกำร หน่วยงำนทำงกำรต่ำง ๆ กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ และตอ้งไม่ใช้
ขอ้มูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตน และผูอ่ื้น ในกรณีไดรั้บทรำบว่ำมีผูใ้ช้ขอ้มูลภำยในเพื่อประโยชน์
ส่วนตนและผูอ่ื้นให้รำยงำนทันที (โดยไม่เปิดเผยช่ือหำกประสงค์เช่นนั้น) ต่อประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ อ ำนำจในกำรเปิดเผยขอ้มูลในแต่ละระดบัชั้น  ดงัน้ี  
5.1 กรณีกำรเปิดเผยขอ้มูลเชิงนโยบำย และเขำ้ข่ำยค ำนิยำมของ “ขอ้มูลภำยใน” และเป็นไปตำมแนว

ทำงกำรเปิดเผยข้อมูลภำยในตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ท่ี กลต.พษ(ว) 5/2561 ให้กำรให้ข้อมูลภำยในท่ีมีนัยส ำคญัเป็นอ ำนำจของประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ/หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร 

5.2 กรณีท่ีเป็นขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัขอ้มูลอุตสำหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงมีท่ีมำชดัเจน ขอ้มูลท่ีมีกำร
เปิดเผยในกำรเปิดเผยขอ้มูลผ่ำนตลำดหลกัทรัพย ์และ/หรือกำรเปิดเผยผ่ำนเว็บไซต์บริษทั เป็น
อ ำนำจของกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้ริหำรสูงสุดส ำนักงำนกรรมกำรผูจ้ดักำรและเลขำนุกำรบริษทั 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนบญัชีและบริหำรกำรเงิน (CFO) 

5.3 กรณีกำรเปิดเผยข้อมูลในกำรลงทุนท่ีส ำคญั แต่อำจมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงของรำคำ
หลกัทรัพยข์องบริษทั ให้เป็นอ ำนำจของประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ
กรรมกำรผูจ้ดักำร และ/หรือมอบหมำยใหผู้รั้บมอบอ ำนำจในกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นครำวๆ ไป โดยมี
หนงัสือสั่งกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

การก ากบัและตรวจสอบ   
 บริษทั จะด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นเพื่อบงัคบัใชจ้รรยำบรรณน้ี ทั้งน้ีกรรมกำรบริหำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ี
ฝ่ำฝืนจรรยำบรรณน้ีจะถูกพิจำรณำลงโทษทำงวนิยั ซ่ึงรวมถึงกำรไล่ออก กำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณน้ีอำจถือเป็นกำร
ฝ่ำฝืนกฎหมำย และน ำไปสู่กำรลงโทษทำงอำญำ และทำงแพง่ได ้
เอกสำรประกอบ 

1. จรรยำบรรณนกัลงทุนสัมพนัธ์ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (มิถุนำยน 2557)  
https://drive.google.com/file/d/1ANgObfzVJR-3A2MXITO4FGjY-Pp8jvOO/view?usp=sharing 

 
 
 
 
 

2. จรรยำบรรณของกรรมกำร บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)   (พฤศจิกำยน 2560) 

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

ขอ้ก ำหนดด้ำนจริยธรรมน้ีเป็นบทบญัญติัด้ำนจริยธรรมส ำหรับคณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก้ จ  ำกดั 
(มหำชน)  กรรมกำรเด็มโก ้มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตำมมำตรฐำนดำ้นจริยธรรมท่ีสูงท่ีสุด เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ภำยใตห้ลกักำรควำมซ่ือสัตย ์ยุติธรรม และคุณธรรม กำรด ำเนินธุรกิจส่วนตวั กำรรักษำ
ควำมลบั กำรเปิดเผยเร่ืองผลประโยชน์ กำรยึดถือปฏิบติัตำมกฎหมำย และกำรไม่ใช้ต  ำแหน่งหน้ำท่ีกำรเป็น
กรรมกำร เพื่อหำผลประโยชน์ส่วนตน ดงัต่อไปน้ี 
1. แสดงควำมเป็นผูน้ ำ ริเร่ิม และใช้ดุลยพินิจในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อน ำพำบริษทั สู่ควำมส ำเร็จอย่ำง

ต่อเน่ือง และสร้ำงผลประโยชน์ สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงย ัง่ยืน (Establish Clear Leadership Role and 
Responsibilities of the Board)  

2. ปฏิบติัหนำ้ท่ีเพื่อรักษำสิทธิ และผลประโยชน์อนัชอบธรรมของผูถื้อหุ้นของบริษทั ดว้ยควำมรับผดิชอบ ดว้ย
ควำมระมดัระวงั (Duty of Care) ปฏิบติัตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั  มติกรรมกำร มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Duty 
of Obedience)  

3. ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของพนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ และผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืน รวมทั้ งสังคม 
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวมดว้ย (Good Corporate Citizenship)  

4. ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรเป็นกรรมกำร รวมถึงกำรละ
เวน้กำรกระท ำท่ีเป็นกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงไม่เป็นธรรม   ปฏิบติัตำมภำระหน้ำท่ี และพนัธสัญญำท่ีท ำไว ้
(Ethical and Responsible Business)  

5. ยึดมัน่ต่อขอ้เท็จจริง และควำมซ่ือสัตยใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำร (Duty of 
Loyalty)  

6. หลีกเล่ียงควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน หรือนิติบุคคล/บุคคล ท่ีตนมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำหนำ้ท่ีเพื่อบริษทั ในฐำนะกรรมกำร 

7. ไม่ใช้ขอ้มูลท่ีได้มำในฐำนะกรรมกำรในทำงท่ีไม่เหมำะสม และไม่เปิดเผย หรืออนุญำตให้มีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของบริษทั (Duty of Disclosure) กบัรักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผย
ขอ้มูลของบริษทั (Ensure Disclosure and Financial Integrity)  

8. ระมดัระวงั และไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรท ำลำยช่ือเสียงกรรมกำรบริษทั  ไม่กระท ำกำรใด ๆท่ีเป็นผลเสีย
ต่อช่ือเสียง และผลประโยชน์ของบริษทั หรือคณะกรรมกำรบริษทั 

9. ติดตำม ศึกษำ และพฒันำควำมรู้เก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีของกรรมกำร และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (CG 
Code) อยูเ่สมอ 

10. ยึดมัน่มำตรฐำนสูงสุดในกำรปฏิบติังำน โดยตระหนกั และยึดมัน่ขอ้พึงปฏิบติัน้ี ทั้งโดยเจตนำรมณ์ และลำย
ลักษณ์อักษร กับส่งเสริมในกรรมกำรอ่ืน ผู ้บ ริหำรระดับสูง น ำไปปฏิบัติด้วย (Strengthen Board 
Effectiveness) 


