วัตถุประสงค์
จุดประสงค์ของจรรยาบรรณนี้เพื่อส่ งเสริ มหลักการด้านจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
สาหรับผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ในด้านการเปิ ดเผยและการรักษา
ความลับของงบการเงิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขต
จรรยาบรรณฉบับนี้เป็ นส่ วนเพิ่มเติม โดยมิได้ใช้ทดแทนจรรยาบรรณของพนักงานบริ ษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน) และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่ งใส (ซึ่ งทั้ง 2 หัวข้อได้แสดงไว้ภายใต้ นโยบายการ
กากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์) จรรยาบรรณฉบับนี้ใช้สาหรับคณะกรรมการบริ หารทุกท่าน และผูบ้ ริ หารท่าน
อื่นๆ และพนักงานบริ ษทั การบินไทย จากัด(มหาชน) ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลของนักลงทุน
สัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณ
 ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งปฏิบตั ิดงั นี้
 มีส่วนร่ วมและส่ งเสริ มการประพฤติปฏิบตั ิที่เหมาะสม ซึ่ งรวมถึงการจัดการอย่างเหมาะสมสาหรับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคล และตามหน้าที่งาน และเปิ ดเผยต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
และ/หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานกากับและตรวจสอบสาหรับรายการและความสัมพันธ์ที่มี
นัยสาคัญที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเร็ ว
 ปฏิบตั ิหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตในวิชาชี พ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียม
กัน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิบนอามิสสิ นจ้างใดๆ ที่เป็ นเหตุจูงใจส่ วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักลงทุนสัมพันธ์พึงปฏิบตั ิตาม
นโยบายและจรรยาบรรณพนักงานต่างๆ ที่บริ ษทั จดทะเบียนได้กาหนดไว้
 ต้องเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

 ต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสิ นใจ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เช่น การ
เปิ ดเผยรายงานหรื อเอกสารที่ธนาคารและบริ ษทั ในเครื อจัดส่ งให้สานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานทางการอื่นๆ หรื อการสื่ อสารโดยทัว่ ไปที่ดาเนินการโดย
บริ ษทั ฯ เป็ นต้น
 ปฏิบตั ิตามกฎหมายของราชการ หน่วยงานทางการต่างๆ กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
 รักษาความลับของบริ ษทั และต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผูอ้ ื่น
 รายงานทันที (โดยไม่เปิ ดเผยชื่อหากประสงค์เช่นนั้น) ต่อประธานกรรมการตรวจสอบสาหรับการฝ่ าฝื น
จรรยาบรรณ หรื อเรื่ องที่อาจจะส่ งผลต่อความถูกต้องของงบการเงินบริ ษทั ฯ
 ในกรณี การเปิ ดเผยข้อมูลแก่นกั วิเคราะห์ หากเป็ น
1) ในกรณี การเปิ ดเผยข้อมูลเชิงนโยบาย และเข้าข่าย คานิยายของ “ข้อมูลภายใน” และเป็ นไปตาม
แนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลภายในตาม หนังสื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ กลต. พษ(ว) 5/2561 ให้การให้ขอ้ มูลภายในที่มีนยั สาคัญสาคัญเป็ นอานาจของรอง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินการบัญชี
2) ในกรณี ที่เป็ นข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับข้อมูลอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ งมีที่มาชัดเจน ข้อมูลที่มี
การเปิ ดเผยในการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อการเปิ ดเผยผ่านเว็บไซด์ตนเอง เป็ น
อานาจของ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินการบัญชี ผูอ้ านวยการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
และบริ หารกลาง และผูจ้ ดั การกองนักลงทุนสัมพันธ์
3) การกรณี การเปิ ดเผยข้อมูลในการลงทุนที่สาคัญ แต่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ นั้นให้เป็ นอานาจของกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เลขาบริ ษทั ฯ และ
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่ อสารองค์กร และ/หรื อ มอบหมายให้ผรู ้ ับมอบอานาจในการ
เปิ ดเผยข้อมูลเป็ นคราวๆ ไป โดยมีหนังสื อสั่งการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ไม่ให้พนักงานในฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และบริ หารกลาง และ/หรื อพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
ข้อมูลทางการเงินและการบัญชี และ/หรื อ พนักงานอื่นรวมทั้งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซื้ อ/ขายหุน้ ของ
บริ ษทั 45 วันในกรณี ปิดบัญชีในไตรมาส 1,2, และ 3 หรื อ 60 วันในกรณี ปิดบัญชีสิ้นปี (ปฎิทิน) ก่อน
วันประกาศผลประกอบการ จนถึง 3 วัน (ปฎิทิน) หลังวันประกาศผลประกอบการ

 หมัน่ ศึกษาหาความรู ้เพือ่ พัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางาน
การกากับและตรวจสอบ
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อบังคับใช้จรรยาบรรณนี้ ทั้งนี้ พนักงานที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณนี้ จะถูกพิจารณา
ลงโทษทางวินยั ซึ่ งรวมถึงการไล่ออก การฝ่ าฝื นจรรยาบรรณนี้ อาจถือเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย และนาไปสู่ การ
ลงโทษทางอาญาและทางแพ่งได้

