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นโยบายการจดัการข้อมูลลบั และข้อมูลที่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ (Market Sensitive Information) 

 คณะกรรมการเด็มโก ้ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั ดว้ยก าหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบติัไวใ้นจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ การปฏิบติัต่อขอ้มูลและทรัพยสิ์น การเปิดเผยขอ้มูล ตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ DEMCO 
Code of Conduct ดงัน้ี 

1. ก าหนดให้บริษทัฯ ให้ความรู้และความเขา้ใจแก่ กรรมการ ผูบ้ริหารของเด็มโก ้เก่ียวกบัการรายงานการถือ
หลกัทรัพย ์และการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ258 แห่ง พ.ร.บ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ประกาศ ก.ล.ต. ท่ี สจ 38/2561 การจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลง
การถือหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูท้  าแผนและผูบ้ริหารแผน 
รวมทั้ง พ.ร.บ.และประกาศท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหลงั โดยก าหนดให้รายงานต่อเลขานุการบริษทัทุกคร้ัง 
เพ่ือแจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป รวมทั้งไดแ้จง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก  าหนด
ดงักล่าว 

2. ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร(ตามนิยามของ ก.ล.ต.)และผูส้อบบญัชี รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้ก าหนด
ของก.ล.ต. มีหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ (DEMCO) คร้ังแรกท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ถือครองของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตาม
มาตรา 59 และ 258 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยฯ์ ต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกคร้ังเพ่ือรับทราบ  

3. ก าหนดใหร้ะบุในสญัญาจา้งพนกังาน รวมถึงขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการท างานมาตรฐานการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารและพนกังาน โดยถือเป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังาน ในการระมดัระวงัรักษาขอ้มูลของ
บริษทัให้เป็นความลบั ไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัฯ  หรือน าขอ้มูลภายในหรือสารสนเทศท่ีมีสาระส าคญั
ซ่ึงไดรั้บระหว่างการปฏิบติังานในบริษทัฯ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 
หรือเปิดเผยกบับุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน และผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือท าใหป้ระโยชน์ของบริษทัฯ ลดลง
หรือกระท าการอนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4. ให้ความส าคัญในการรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม ่าเสมอ โดยไม่น า
สารสนเทศดงักล่าว มาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเป็นสาธารณะ หรือ
ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ในกรณีท่ีบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและ
อยูร่ะหว่างการเจรจา ซ่ึงงานนั้นๆ เขา้ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูลภายใน อนัอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคา
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หลักทรัพย์ของบริษัทฯ (DEMCO) บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องท าสัญญาเก็บข้อมูลรักษาความลบั 
(Confidentiality Agreement) ไวก้บับริษทั จนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. และ กลต. 

6. ก าหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าดว้ยการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ
ควบคุมและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ และ/หรือ ป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัฯจาก
บุคคลภายนอก และการก าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ใหก้บัผูบ้ริหารและพนักงานในระดบัต่างๆ 
ใหเ้หมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

7. ก าหนดบทลงโทษตามระเบียบของบริษทัฯ หากพบว่าผูบ้ริหารหรือพนักงาน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ชข้อ้มูล
ภายใน หรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเส่ือมเสียและความเสียหาย 

8. รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส กรณีท่ีมีการใชข้อ้มูลภายในหรือมีความ
ประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเส่ือมเสียและความเสียหาย  

9. ก าหนดให้ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูม้ี
อ  านาจในการเผยแพร่สารสนเทศของบริษทัและใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 
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แนวปฏิบัตติามนโยบายการจดัการข้อมูลลบัและข้อมูลที่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ 

 เด็มโก้ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการขอ้มูลลบัและข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์โดย
กรรมการ ผูบ้ริหารทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษทัฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ก  าหนดให้
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งไม่น าขอ้มูลภายในบริษทัฯ หรือคู่คา้ทางธุรกิจ ไปซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือ 
หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือคู่คา้ทาง
ธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตน หรือบุคคลอ่ืน หรือท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง แมว้่าบริษทัอาจไม่
เสียประโยชน์ก็ตาม และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด ซ่ึงกรรมการ และผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีตอ้ง
ปฏิบติั ดงัน้ี 

1. รายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  กรณีกรรมการ และผูบ้ริหารรายท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ และยงัไม่มี
รายช่ือแสดงในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์แจง้กบั  ก.ล.ต. ให้
รายงานภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน  และบริษทัไดแ้จง้รายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามวิธีการท่ี ก.ล.ต.ก  าหนดแลว้  และรายงานการเปล่ียนแปลงถือหลกัทรัพย ์ซ่ึงนับรวมถึงคู่สมรส
หรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยาและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535และประกาศท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหลงั 
ภายใน 3 วนัท าการ นับจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อส านักงาน กลต.รวมทั้งห้ามซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะชน 

2. จดัส่งส าเนารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อส านักงาน กลต.ให้แก่บริษทัฯ ในวนัเดียวกับท่ี
รายงานต่อส านกังาน กลต. 

3. เมื่อไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีมีสาระส าคญัท่ีอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้ นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และหา้มเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

4. เลขานุการบริษทัฯ ท าหนงัสือภายใน 7  วนัก่อนวนัปิดงบการเงินประจ าไตรมาส/ ปีการเงิน เพื่อแจง้กรรมการ 
ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน ไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มี
หน้าท่ีเก่ียวข้อง และห้ามซ้ือขาย หลกัทรัพยข์องบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  
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ผลติภัณฑ์ทางการเงินที่ต้องรายงาน 

1. หลกัทรัพย ์ : หุ้น / ใบส าคัญแสดงสิทธิ(Warrant) / ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย(Non Voting  Depository Receipt :NVDR) / ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้น
เ พ่ิมทุน ท่ีโอนสิทธิ (Transferable Subscription Right :TSR )/ ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
(Derivative Warrants :  DW)  ท่ีมีหลกัทรัพยข์อง บริษทัเป็นปัจจยัอา้งอิง (ไม่รวม DW ท่ีมีดชันี
หลกัทรัยพเ์ป็นปัจจยัอา้งอิง) / หุน้กูแ้ปลงสภาพ / หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธแ์ฝง 

2. สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นปัจจัยอา้งอิง และซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ : single stock futures 

หมายเหตุ  เพ่ือใหมี้ขอ้มูลในการติดตามการใชข้อ้มูลภายในท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จึงก  าหนดใหมี้การรายงาน
ในกรณีดงัน้ีดว้ย 

(1) เมื่อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(DW) หมดอายตุราสาร และ 
(2) เม่ือมีการโอนหรือรับโอนหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าซ่ึงกระท ากบัผูถื้อหลกัทรัพยแ์ทนผูมี้

หนา้ท่ีรายงานเพ่ือความสะดวกคล่องตวัในการซ้ือขายหลกัทรัพย(์nominee) ท่ีมิใช่ Custodian 


