นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
(Market Sensitive Information)
ของ

บริ ษัท เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
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นโยบายการจัดการข้ อมูลลับ และข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information)
คณะกรรมการเด็มโก้ ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่ งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้
เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยกาหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิไว้ในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ การปฏิบตั ิต่อข้อมูลและทรัพย์สิน การเปิ ดเผยข้อมูล ตามคู่มือการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ DEMCO
Code of Conduct ดังนี้
1. กาหนดให้บริ ษทั ฯ ให้ความรู ้และความเข้าใจแก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารของเด็มโก้ เกี่ยวกับการรายงานการถือ
หลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ258 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ 38/2561 การจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ผูท้ าแผนและผูบ้ ริ หารแผน
รวมทั้ง พ.ร.บ.และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง โดยกาหนดให้รายงานต่อเลขานุ การบริ ษทั ทุกครั้ง
เพื่อแจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป รวมทั้งได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ดังกล่าว
2. กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร(ตามนิยามของ ก.ล.ต.)และผูส้ อบบัญชี รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อกาหนด
ของก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ (DEMCO) ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง
และทุ ก ครั้งที่ มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งรวมถึงจ านวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่ มีความเกี่ยวข้องตาม
มาตรา 59 และ 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้งเพื่อรับทราบ
3. กาหนดให้ระบุในสัญญาจ้างพนักงาน รวมถึงข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการทางานมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยถือเป็ นจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ในการระมัดระวังรักษาข้อมูลของ
บริ ษทั ให้เป็ นความลับ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในบริ ษทั ฯ หรื อนาข้อมูลภายในหรื อสารสนเทศที่มีสาระสาคัญ
ซึ่งได้รับระหว่างการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ฯ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ
หรื อเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน และผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อทาให้ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ลดลง
หรื อกระทาการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ให้ค วามส าคัญในการรั ก ษาสารสนเทศที่ เ ป็ นความลับ ของลู ก ค้า อย่า งจริ ง จังและสม่ าเสมอ โดยไม่น า
สารสนเทศดังกล่าว มาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นข้อมูล ที่เป็ นสาธารณะ หรื อ
ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ในกรณี ที่บุคคลภายนอก มีส่วนร่ วมในการทางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและ
อยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคา
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6.

7.
8.
9.

หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษัท ฯ (DEMCO) บุ ค คลภายนอกเหล่ า นั้น จะต้อ งท าสัญ ญาเก็บ ข้อ มู ล รั ก ษาความลับ
(Confidentiality Agreement) ไว้กบั บริ ษทั จนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท. และ กลต.
กาหนดจริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
ควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ และ/หรื อ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั ฯจาก
บุคคลภายนอก และการกาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานในระดับต่างๆ
ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
กาหนดบทลงโทษตามระเบียบของบริ ษทั ฯ หากพบว่าผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ใช้ขอ้ มูล
ภายใน หรื อมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส กรณี ที่มีการใช้ขอ้ มูลภายในหรื อมีความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย
กาหนดให้ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ การบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูม้ ี
อานาจในการเผยแพร่ สารสนเทศของบริ ษทั และให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
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แนวปฏิบัตติ ามนโยบายการจัดการข้ อมูลลับและข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
เด็ มโก้ ได้ปฏิบัติ ต ามนโยบายการจัด การข้อมูลลับและข้อมูลที่ อาจมีผลกระทบต่ อราคาหลัก ทรั พย์ โดย
กรรมการ ผูบ้ ริ หารทุ กคน รวมทั้งพนักงานในบริ ษทั ฯ บริ ษ ัทย่อย บริ ษ ัทร่ วม ถือปฏิบัติ อย่างเคร่ งครัด ก าหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ต้องไม่นาข้อมูลภายในบริ ษทั ฯ หรื อคู่คา้ ทางธุรกิจ ไปซื้อหรื อขายหรื อเสนอซื้อ
หรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรื อขาย หรื อเสนอซื้อ หรื อเสนอขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อคู่คา้ ทาง
ธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตน หรื อบุคคลอื่น หรื อทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษทั หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แม้ว่าบริ ษทั อาจไม่
เสี ยประโยชน์ก็ตาม และต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด ซึ่งกรรมการ และผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ กรณี กรรมการ และผูบ้ ริ หารรายที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และยังไม่มี
รายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ที่แจ้งกับ ก.ล.ต. ให้
รายงานภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่มีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอน และบริ ษทั ได้แจ้งรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามวิธีการที่ ก.ล.ต.กาหนดแล้ว และรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรส
หรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59
แห่ งพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ พ.ศ.2535และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติ มภายหลัง
ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรื อรับโอน ต่อสานักงาน กลต.รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงินต่อสาธารณะชน
2. จัดส่ งสาเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรั พย์ต่ อสานัก งาน กลต.ให้แก่บริ ษทั ฯ ในวันเดียวกับที่
รายงานต่อสานักงาน กลต.
3. เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีสาระสาคัญที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการ
ซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษัท ฯ ในช่ ว ง 1 เดื อ น ก่ อ นที่ ง บการเงิ น หรื อข้อ มู ล ภายในนั้น จะเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน และห้ามเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. เลขานุการบริ ษทั ฯ ทาหนังสือภายใน 7 วันก่อนวันปิ ดงบการเงินประจาไตรมาส/ ปี การเงิน เพื่อแจ้งกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มี
หน้าที่ เกี่ ยวข้อง และห้ามซื้ อขาย หลัก ทรั พย์ข องบริ ษ ัท ในช่ ว ง 1 เดื อนก่ อนที่ งบการเงิ น จะเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน
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ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ต้องรายงาน
1.

หลัก ทรั พย์ : หุ ้น / ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ( Warrant) / ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ ที่เกิ ด จาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงไทย(Non Voting Depository Receipt :NVDR) / ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อ หุ ้น
เพิ่ ม ทุ น ที่ โ อนสิ ทธิ (Transferable Subscription Right :TSR )/ ใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ อ นุ พ ัน ธ์
(Derivative Warrants : DW) ที่มีหลักทรัพย์ของ บริ ษทั เป็ นปั จจัยอ้างอิง (ไม่รวม DW ที่มีดชั นี
หลักทรัยพ์เป็ นปัจจัยอ้างอิง) / หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ / หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง

2. สัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้าที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นปั จ จัยอ้างอิง และซื้ อขายในศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า : single stock futures
หมายเหตุ เพื่อให้มีขอ้ มูลในการติดตามการใช้ขอ้ มูลภายในที่มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น จึงกาหนดให้มีการรายงาน
ในกรณี ดงั นี้ดว้ ย
(1) เมื่อใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW) หมดอายุตราสาร และ
(2) เมื่อมีการโอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระทากับผูถ้ ือหลักทรัพย์แทนผูม้ ี
หน้าที่รายงานเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการซื้อขายหลักทรัพย์(nominee) ที่มิใช่ Custodian
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