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จรรยาบรรณของนักลงทนุสัมพันธ ์

Investor Relations Code of Conduct 

 บริษัทใหค้วามสาํคญักับ นกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) ของบริษัทในการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลภายนอก 

และบริษัท โดยเป็นการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) กับผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท เช่น 

ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์นกัลงทุน คู่คา้ธุรกิจ หน่วยงานกาํกับดแูล และส่ือมวลชน เป็นตน้ ใหม้ีความเขา้ใจและเป็นประโยชน ์ซึ่ง

เมื่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทมีความเขา้ใจขอ้มลูของบริษัทอย่างถูกตอ้งและตรงกันแลว้ ทาํใหเ้กิดการสะทอ้นถึงมลูค่าท่ี

แทจ้รงิ (Fair value) ของบรษิัทไดด้ีขึน้และถกูตอ้ง 

 บริษัทมีกลไกสามารถช่วยใหก้ารส่ือสารขอ้มลูออกไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และดูแลใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มลูท่ีเปิดเผยต่อ

นกัลงทนุถกูตอ้งไม่ทาํใหส้าํคญัผิด และเพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุ โดยบรษิัทจดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

(Investor Relations) เพ่ือทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการเผยแพร่

และส่ือสารขอ้มลูของบรษิัท ขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูทั่วไปของบรษิัทรบัทราบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 บริษัทจัดทาํจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธซึ์่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ประการหลัก ดังนี ้ 

1. การเปิดเผยขอ้มลูท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการตดัสินใจลงทนุอย่างถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 

2. การดแูลและการใชข้อ้มลูภายใน 

3. การเปิดเผยขอ้มลูอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

4. การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติในวิชาชีพ 

1. การเปิดเผยข้อมูลทีส่าํคัญและจาํเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา 

1.1 ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) และเว็บไซตบ์รษิัท 

1.2 ใชว้ิจารณญาณในการใหข้อ้มลูต่าง ๆ อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ ปฏิเสธการใหข้อ้มลูท่ีเป็นความลบัทางการคา้ 

หรือเป็นขอ้มลูท่ีทาํใหบ้รษิัทเสียความสามารถในการแข่งขนัได ้

1.3 เปิดเผยขอ้มลูอย่างสมํ่าเสมอ มีความชดัเจน ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือตีความผิด ใหข้อ้มลูท่ีเป็น

ขอ้เท็จจริงทัง้เชิงบวกเชิงลบ มีรายละเอียดเพียงพอต่อการทาํความเขา้ใจ และตระหนกัเสมอว่ามีการเปิดเผยท่ี

ครบถว้นจะช่วยใหป้ระมาณการและความคาดหวงัต่อผลประกอบการของบริษัททัง้ในปัจจบุนัและอนาคตของ 

ผูท่ี้ไดร้บัขอ้มลูมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจรงิมากขึน้ 



3 

 

1.4 ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิใหแ้ก่สาธารณะภายในเวลาท่ีเหมาะสมตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีบริษัทมีข่าวลือ ข่าวรั่ว ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย หรือ

ไดร้บัทราบขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อการตัดสินใจลงทุน หรือ

ส่งผลกระทบต่อราคาหรือมลูค่าของหลกัทรพัย ์ 

1.5 ไม่เปิดเผยขอ้มลูท่ีไม่ถกูตอ้ง หรือขอ้มูลท่ีเป็นการประมาณการหรือคาดคะเนเหตุการณล่์วงหนา้ไดไ้ม่ว่าดว้ย

วาจาหรือเอกสารก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะ เพ่ือผลกัดนัใหม้ีการซือ้หุน้ของบรษิัท 

1.6 ไม่ใหข้อ้มลูเชิงลบ หรือใหร้า้ยแก่บรษิัทคู่แข่งหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียต่าง ๆ  

1.7 กาํหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชข้อ้มลูไดอ้ย่างถกูตอ้งสามารถรบัทราบไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั 

2. การดูแลและการใช้ข้อมูลภายใน 

2.1 ไม่ใชข้อ้มลูภายในท่ีเป็นขอ้มลูสาํคญัท่ียงัไม่ไดม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นประโยชนข์องตนเองและผูอ่ื้น และ

ไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหบ้คุคลอ่ืนทราบ จนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะตามกฎเกณฑต์่าง ๆ เป็น

ท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

2.2 ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้มลูสาํคญัท่ีมีนยัสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานควรเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย กอ่นเปิดเผยใหน้กัลงทนุกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง 

2.3 กาํหนดช่วงเวลาอย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์ก่อนเปิดเผยงบการเงินเพ่ืองดใหข้อ้มลู งดการพบปะ / ประชุม หรือตอบ

คาํถามเก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคตอนัใกลใ้หแ้ก่นกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ  

3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 

3.1 การเปิดเผยขอ้มลู โดยกาํหนดประเภทของขอ้มลู ช่องทาง วิธีการ รูปแบบ และปริมาณขอ้มลูท่ีเปิดเผย ใหก้ับ 

ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัด Company Visit,  

Site Visit, Analyst Meeting, Roadshow, Press Conference รวมถึงกิจกรรมอ่ืนในอนาคต เป็นตน้ ซึ่งมีความรู ้

ความเขา้ใจอย่างดใีนขอ้มลูท่ีจะเปิดเผย และรูว้่าขอ้มลูอะไรบา้งท่ีสามารถเปิดเผย เพ่ือความเหมาะสมในแต่ละ

กลุ่ม และไม่ทาํใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงเสียเปรียบและเสียโอกาสในการลงทนุ 

3.2 การจดัเตรียมขอ้มลู การใหค้าํแนะนาํ รวบรวมและเก็บรกัษาขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ  ทัง้หมดของบรษิัทท่ีไดเ้ปิดเผย 

โดยนักลงทุนสัมพนัธ์จะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีใหข้อ้มูลต่าง ๆ เป็นประจาํเพ่ือป้องกันการเปิดเผยขอ้มูลท่ีผิดพลาด 

สรา้งความน่าเชื่อถือใหแ้ก่บริษัท โดยการรายงานขอ้มลูท่ีเป็นจริง ถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น และมีการเปิดเผย

ขอ้มลูท่ีต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ 
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3.3 เปิดเผยขอ้มูลท่ีนาํเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น Analyst Presentation และกิจกรรมอ่ืนในอนาคต บน

เว็บไซตข์องบรษิัท หรือช่องทางอ่ืนใหส้าธารณะรบัทราบโดยทั่วกนัภายหลงัการประชมุเสรจ็สิน้โดยเรว็ 

3.4 การจดัใหม้ีช่องทางท่ีเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มติดต่อสอบถามขอ้สงสยัไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่

เลือกปฏิบตัิท่ีจะติดต่อเฉพาะบคุคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ 

3.5 ปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มตามแนวทางดงันี ้ 

• กลุ่มนกัลงทนุ 

ปฏิบตัิต่อนกัลงทนุทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัไมว่่าจะเป็นนกัลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก รวมถึงเปิดโอกาสใหแ้ก่

นกัลงทนุรายบคุคลไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูในระดบัท่ีเท่าเทียมกบันกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุสถาบนั โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

• กลุ่มนกัวิเคราะห ์

เชิญและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst 

Meeting) อย่างเท่าเทียมกนั ไม่มีการใหส่ิ้งของตอบแทน หรือของขวญัแก่นกัวิเคราะหเ์พ่ือจงูใจ หรือโนม้นา้ว

ใหเ้ขียนบทวิเคราะหใ์หแ้ก่บริษัท และ/หรือ ใหเ้ขียนบทวิเคราะหใ์นเชิงบวกเท่านัน้ เปิดโอกาสรบัฟังความ

คิดเห็น และเคารพในผลงานและความเห็นของนกัวิเคราะหโ์ดยสามารถชีแ้จงขอ้เท็จจริงท่ีถกูตอ้งได ้หาก

เห็นว่ามีการใชข้อ้มลูท่ีคลาดเคล่ือน 

• กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ 

- เปิดเผยขอ้มลูแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ในกรณีท่ีมี

ความจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเพ่ือการดาํเนินธุรกิจตอ้งดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงัภายใตเ้งื่อนไข

การรกัษาความลบั 

- เปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนไดร้ับทราบข้อมูลท่ีถูกตอ้ง ชัดเจน และตรงประเด็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่

เปิดเผยต่อส่ือมวลชนรายใดรายหน่ึงก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ใหส่ิ้งของตอบแทนหรือ

ของขวญัเพ่ือจงูใจ โนม้นา้วใหส่ื้อมวลชนเขียนบทความหรือข่าวใหแ้ก่บรษิัทในเชิงสรา้งข่าวท่ีไม่เป็นจรงิ 

- เปิดเผยขอ้มลูท่ีจาํเป็นและเหมาะสมแก่หน่วยงานทางราชการตามท่ีขอใหม้ีการใหค้วามร่วมมือ และ

ไม่ใหข้องขวญัแก่เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานทางราชการเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือใดเป็นกรณีพิเศษ 

- รายงานใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารไดร้บัทราบถึงขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีจะช่วยสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์ร 

เช่น ผลการดาํเนินการกิจกรรมดา้นนักลงทุนสัมพันธ ์ความเห็นจากนกัวิเคราะห ์และนกัลงทุน และ

ขอ้มลูความเคล่ือนไหวในตลาดทนุ รว่มทัง้ส่ือสารใหพ้นกังานภายในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนกัลงทนุ

สัมพันธ์ ไดร้ับทราบถึงจรรยาบรรณนี ้เพ่ือให้มีแนวทางในการปฏิบัติตามเช่นเดียวกันกับนักลงทุน

สมัพนัธ ์
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4. การปฏิบัติหน้าทีด่้วยความซื่อสัตยสุ์จริตในวิชาชีพ 

4.1 ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตในวิชาชีพ บนพืน้ฐานของหลักการของความเท่าเทียมกันไม่มีการเลือก

ปฏิบัติบนอามิสสินจา้งใด ๆ ท่ีเป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคล และเอือ้ประโยชนส่์วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของ

บรษิัทและผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 หลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชนข์องบริษัท เช่น การใชท้รพัยสิ์นหรือขอ้มลูของบริษัท 

และความสมัพนัธจ์ากการทาํหนา้ท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพ่ือแสวงหาประโยชนส่์วนตน 

4.3 ปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัจรรยาบรรณท่ีไดก้าํหนดไว ้และรายงานต่อคณะกรรมการทนัทีหากเกิดกรณีฝ่าฝืน

จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ ์

จรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธนี์ใ้หม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

**************************************************** 

 


