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จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท พลังงานบริ สุทธิ์ จากัด (มหาชน)
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ทังในส่
้ วนของข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงิน เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ได้ แก่ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ และผู้มีสว่ นได้
เสียอื่นๆ ได้ มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพียงพอ และเป็ นประโยชน์ตอ่ การนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน หรื อดาเนิน
ธุรกรรมต่างๆ กับบริ ษัทฯ
ในการนี ้ จึงกาหนดให้ ฝ่ายสื่อสารองค์กรทาหน้ าที่ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยปฏิบตั หิ น้ าที่ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในบริ ษัทฯ เพื่อทาการสื่อสาร และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแผนงานและพัฒนาการต่างๆ ของ
บริ ษัทฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้ งสารสนเทศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย การเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ การแถลงผลประกอบการประจาไตรมาส การแถลงแผนงานใน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ การจัดประชุมนักวิเคราะห์ การร่วมกิจกรรมนาเสนอข้ อมูลทังต่
้ อสาธารณชน และ
เฉพาะกลุม่ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ การให้ ข้อมูลทางโทรศัพท์ หรื ออีเมลล์ เป็ นต้ น
เพื่อให้ มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดีอย่างชัดเจนและโปร่ งใส ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ เห็นควรกาหนด
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทฯ กาหนดไว้ ดงั นี ้
1. เปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา ชัดเจน และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
2. ไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตนและผู้อื่น โดยกาหนดเป็ นข้ อพึงปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
o ไม่ใช้ ข้อมูลภายใน หรื อให้ ข้อมูลภายใน แก่บคุ คลภายนอกอื่น หรื อใช้ สารสนเทศที่สาคัญที่ยงั มิได้ เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์สว่ นตน หรื อผู้อื่น
o หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรื อสื่อมวลชน ในเรื่ องหรื อข้ อมูลของบริ ษัทฯ ซึง่ ยังไม่มี
นโยบายหรื อแนวทางในการดาเนินการในเรื่ องนัน้ ๆ อย่างชัดเจน หรื อเรื่ องอื่นใด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
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o ไม่นาข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งที่ได้ มาระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าที่ ไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตนโดยมิชอบ
ด้ วยกฎหมาย
o ปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยเคร่ งครัด กล่าวคือ การงดเว้ นการ
ซือ้ -ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจาปี และอย่างน้ อย 1 วัน หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว อีกทังในกรณี
้
ที่ทราบข้ อมูลใดๆ
ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต้ องไม่ซือ้ -ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์
ของบริ ษัทฯจนกว่าจะได้ เปิ ดเผยสูส่ าธารณะทังหมดแล้
้
ว
o งดเว้ นการประชุม และ/หรื อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทแก่บคุ คลภายนอกอย่างน้ อย 2
สัปดาห์ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินของบริ ษัทอย่างเป็ นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องทุกกลุม่ สามารถเข้ าถึง และ
สอบถามข้ อมูลได้ พร้ อมทังน
้ าเอกสารที่ใช้ นาเสนอต่อที่ประชุมนักวิเคราะห์ หรื อ การนาเสนอเฉพาะกลุม่ ขึ ้นเผยแพร่
ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทในช่วงเวลาเดียวกัน
4. ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตในวิชาชีพ บนพื ้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือก
ปฏิบตั ิบนอามิสสินจ้ างใดๆ ที่เป็ นเหตุจงู ใจส่วนบุคคลและเอื ้อประโยชน์สว่ นตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริ ษัทและ
ผู้มีสว่ นได้ เสียเกี่ยวข้ อง
5. ละเว้ นการให้ ความเห็นเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์และการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
6. จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ตอ่ เลขานุการบริ ษัททุกครัง้ ภายใน 3 วันทาการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
7. ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมทังในส่
้ วนที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โครงการในอนาคต กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้ อง
พัฒนาการในด้ านต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
8. สร้ างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์
สื่อมวลชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น โดยเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลทุกกลุม่ สามารถเข้ าถึง และสอบถามข้ อมูลได้ อย่าง
เท่าเทียมกัน ทังนี
้ ้ ข้ อมูลดังกล่าว ต้ องเป็ นข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว
9. ปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ สอดคล้ องกับ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อกาหนด รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแล
อย่างเคร่ งครัด
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