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นโยบายบริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 

เร่ือง จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทั น ้ ำตำลบุรีรัมย ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบติัหน้ำท่ีของนักลงทุนสัมพนัธ์ เน่ืองจำก

นักลงทุนสัมพนัธ์มีหน้ำท่ีหลกัในกำรติดต่อส่ือสำรและประชำสัมพนัธ์กบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร  

ซ่ึงรวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักิจกำรและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุนทั้งรำยบุคคลและสถำบนั 

นกัวิเครำะห์ และผูส่ื้อข่ำว ตลอดจนประชำชนทัว่ไป อยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเวลำ รวมถึงกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่และ

เสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร ดังนั้ น คณะกรรมกำรบริษทัจึงได้จดัให้มีจรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ขึ้น  

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและช่วยส่งเสริมให้กำรด ำ เนินงำนของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เป็นไปตำม 

คู่มือจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ พ.ศ. 2557 และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยเน้นให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและ 

กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด และยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย  

เป็นส ำคญั 

นกัลงทุนสัมพนัธ์ กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 

ตอ้งปฏิบติัตำมจรรยำบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์อยำ่งเคร่งครัด ซ่ึงมีหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ี มีควำมรับผิดชอบ และเป็นมืออำชีพ ตลอดจนมีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต
ในวิชำชีพ และด ำรงตนอยูบ่นพื้นฐำนของหลกัควำมถูกตอ้งและควำมเท่ำเทียมกนัโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบติั หรือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

2. ปฏิบติัตำมกฎหมำย ประกำศ กฎระเบียบ และแนวปฏิบติัต่ำง ๆ ของหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงขอ้บงัคบัและ
นโยบำยของบริษทัและบริษทัในเครืออยำ่งเคร่งครัด 

3. เปิดเผยขอ้มูลท่ีส ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรตดัสินใจลงทุนอย่ำงถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลำ โดยใช้ควำมระมดัระวงั 
เพื่อหลีกเล่ียงควำมเขำ้ใจผิดหรือกำรตีควำมผิด และปฏิเสธกำรเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงเป็นควำมลบัทำงกำรคำ้หรือขอ้มูลลบั
ท่ีอำจท ำใหบ้ริษทัและบริษทัในเครือเสียเปรียบหรือสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

4. เปิดโอกำสใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มสำมำรถเขำ้ถึงและสอบถำมขอ้มูลได้ โดยตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเท่ำเทียมและ
เป็นธรรม 
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5. รักษำควำมลับ ไม่ เปิดเผย และไม่ใช้ข้อมูลภำยในใด ๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือ ซ่ึงย ังไม่ได้เปิดเผย 
ต่อสำธำรณชน เพื่อแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรือ บุคคลอ่ืนโดยมิชอบ รวมทั้งกำรปฏิบติัตำมนโยบำย
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และกำรรักษำขอ้มูลอนัเป็นควำมลบัของคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณ
ธุรกิจ 

6. งดเว้นกำรจัดประชุมหรือช้ีแจงข้อมูลให้กับนักลงทุนและนักวิเครำะห์เป็นระยะเวลำ 14 วัน (Quiet Period)  
ก่อนเปิดเผยงบกำรเงิน โดยควรระมดัระวงัในกำรให้ขอ้มูล ซ่ึงตอ้งไม่ให้ขอ้มูลใด ๆ ท่ีมีขอ้ก ำหนดห้ำมเอำไว ้เช่น 
ตวัเลขประมำณกำรรำยได ้และก ำไรของงวดกำรเงินนั้น ๆ 

7. ก ำหนดให้ระงบักำรซ้ือ, กำรขำย, กำรรับ และ/หรือกำรโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั (Blackout Period) ในช่วง 1 เดือน
ก่อนท่ีบริษทัจะมีกำรเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน และ 1 วนันับจำกวนัท่ีบริษทัได้
เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน  หรือข้อมูลข่ำวสำรท่ีเป็นสำระส ำคัญ ซ่ึงมีผลต่อ 
กำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย ์ 

8. กรณีฝ่ำฝืนจรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ฉบบัน้ี ให้รำยงำนกำรฝ่ำฝืนและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ชกัช้ำต่อ
ผูจ้ดักำรฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์ และ/หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร (แลว้แต่กรณี) 

จรรยำบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์ฉบบัน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณ
ธุรกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ 

จรรยำบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์ฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยำยน 2564 เป็นตน้ไป  

ประกำศ ณ วนัท่ี 27 กนัยำยน 2564 
 

 

 ________________________ 
 (นำยศิริชยั สมบติัศิริ) 
 ประธำนกรรมกำรบริษทั 
  


