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1.   บทน ำ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย หน่วยงานก ากับดูแลขององคก์ร ผู้บริหารและพนักงานขององคก์ร       
ไดใ้หค้วามส าคญักับการด าเนินธุรกิจตามนโยบายเรื่อง การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance 
Policy) และนโยบายเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics Policy) เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานขององคก์รเป็นไป
อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส สอดคลอ้งกับกฎหมาย ขอ้ก าหนดและระเบียบปฏิบตัิของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต) และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยเน้นให้มีการ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั และยึดถือผลประโยชนข์องผูถื้อ
หุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นส าคญั บริษัทฯ จึงไดจ้ดัท า “นโยบายเรื่อง จรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ์” เพื่อให้
ผูบ้ริหารและพนักงาน    ที่เก่ียวขอ้งกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใชเ้ป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติหนา้ที่ของนกั
ลงทนุสมัพนัธข์องบรษิัทฯ 

2.    วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก ากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมาย             
โดยยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบตัิหนา้ที่บนหลกัความระมดัระวงั 

2. เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

3. ก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิฉบบันีอ้ย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทกุปี 

3.   หลักกำรพืน้ฐำนของจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ ์  

1. เปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทนุอย่างถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 
2. ไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนส่์วนตนและผูอ้ื่น 

3. เปิดเผยขอ้มลูอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสใหบุ้คคลที่เก่ียวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึง
และสอบถามขอ้มลูได ้

4. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติในวิชาชีพ บนพืน้ฐานของหลกัการของความเท่าเทียมกนั 

4.   แนวปฏิบัติตำมจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ ์

1. เปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัและจ าเป็นอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา อย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พรอ้มเปิดโอกาสให้บุคคลที่เก่ียวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและ
สอบถามขอ้มลูได ้

2. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่ มีความเป็นมืออาชีพ และหมั่นศึกษาหาความรูเ้พื่อ
พฒันาประสิทธิภาพในการท างานอย่างสม ่าเสมอ 
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หนา้ที่ 3 ของ 4 

3. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ บนพืน้ฐานของหลกัการความเท่าเทียมกนั 

4. ปฏิบตัิหนา้ที่โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นท่ีตัง้ 
5. รกัษาความลบัของบรษิัทฯ ไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนส่์วนตนและผูอ้ื่นโดยมิชอบ 

6. จัดหาช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลหรือแหล่งขอ้มูลใหก้ับผูใ้ชข้อ้มูลไดร้บัทราบอย่างเท่าเทียมกัน เช่น 
ผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ เว็บไซตข์องบรษิัทฯ เป็นตน้ 

7. หา้มเปิดเผยขอ้มลูที่ยงัไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งยงัมีความไม่แน่นอน 

8. งดการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลประกอบการแก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์และผูม้ีส่วนไดเ้สีย เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินสู่สาธารณชนผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9. ปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับกฎระเบียบ ขอ้ก าหนด ขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ตามระเบียบปฏิบัติของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และหน่วยงานก ากบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

10. สรา้งความเชื่อมั่น เสรมิสรา้งภาพลกัษณ ์และทศันคติที่ดีของบรษิัทฯ ตลอดจนสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

11. ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ก าหนดบุคคลในการให้ข้อมูลแก่           
ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

12. ก าหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานที่เก่ียวขอ้งกบังานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ โดยหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 
ตั้งแต่วันที่รับทราบงบการเงินของบริษัทฯ จนถึงวันเปิดเผยงบการเงินสู่สาธารณชนผ่านระบบการ
รายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

13. หากมีการฝ่าฝืนหลกัปฏิบตัิขอ้ใดขอ้หน่ึงของจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธฉ์บบันี ้ใหร้ายงานการฝ่าฝืน
และผลกระทบที่เกิดขึน้โดยไม่ชกัชา้ต่อกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือ 
คณะกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ (แลว้แต่กรณี) 

5.   กำรทบทวนนโยบำย 

ก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายฉบบันีอ้ย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทกุปี 
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บันทกึประวัติกำรแก้ไข 

  

เลขที่
เอกสำร 

  

ฉบับที ่(แก้ไข / 
ทบทวน) 

  

วันที ่
  

ส่วนทีแ่ก้ไข / 
ทบทวน 

  

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 

  

ก ำหนด 

วันทีย่กเลิก 

OMD 
2561/12 

1.0 19 พ.ย. 2561 จดัท าใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน
ก ากบัและการปฏบิตัิงานในปัจจบุนั 

8 พ.ย. 2562 

OMD 
2562/23 

2.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน
ก ากบัและการปฏบิตัิงานในปัจจบุนั 

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 
64-018 

3.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน
ก ากบัและการปฏบิตัิงานในปัจจบุนั 
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