
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ ์
 

บริษัท ทีทีดบับลิว จ  ำกัด (มหำชน) จัดท ำจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพนัธ์ขึน้เพ่ือเป็นแนวทำงใน         
กำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีของนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือใหน้ักลงทุนสัมพันธ์มีแนวทำง  หรือกรอบในกำรปฏิบัติงำน      
ในกรณีท่ีมีปัญหำหรือประเด็นท่ียำกแก่กำรตดัสินใจ ตำมหลกักำรพืน้ฐำนในเรื่องความถูกต้อง เพียงพอ 
ทันเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซื่อสัตย ์สุจริต และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการก ากับดูแล
กิจการทีด่ ีของบรษิัทฯ  โดยมีแนวทำงท่ีนกัลงทนุสมัพนัธพ์งึประพฤตปิฏิบตัิ ดงันี ้

 

1. เปิดเผยข้อมูลทีส่ าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพยีงพอ และทันเวลา 
(1) ตอ้งเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทันเวลำ ตำมหลักเกณฑข์องตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง -

ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(กลต.)  
(2) ใช้วิจำรณญำณในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ อย่ำงระมัดระวังและรอบคอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น

ควำมลบัทำงกำรคำ้ และขอ้มูลภำยใน หรือขอ้มูลท่ีอำจท ำใหบ้ริษัทเสียประโยชนใ์นกำรแข่งขัน
ทำงธุรกิจต่อผู้หนึ่งผู้ใดหรือต่อสำธำรณชน หำกบริษัทยังไม่ได้รำยงำนสำรสนเทศนั้นต่อ           
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(3) กรณีท่ีบรษิัทมีขอ้มลูอ่ืนท่ีมีผลตอ่กำรตดัสินใจลงทนุในหลกัทรพัย ์บรษิัทสำมำรถเปิดเผยขอ้มูลตอ่
สำธำรณชนเพิ่มเติมจำกสำรสนเทศท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด ซึ่งต้องมี             

ควำมชดัเจนและมีรำยละเอียดเพียงพอตอ่กำรท ำควำมเขำ้ใจ โดยไมช่กัจงูใหผู้ล้งทนุเกิดกำรเขำ้ใจ
ผิดในกำรลงทุนในหลกัทรพัยข์องบริษัท เช่น กำรเพิ่มทนุ กำรจ่ำย/ไม่จ่ำยเงินปันผล กำรควบรวม
กิจกำร และกำรไดม้ำหรือจ ำหนำ่ยไปซึ่งทรพัยส์ิน เป็นตน้  

(4) กรณีท่ีมีข่ำวลือ หรือข่ำวสำรท่ีไม่เป็นควำมจริง ใหร้ีบด ำเนินกำรชีแ้จงขอ้เท็จจริงใหแ้ก่สำธำรณชน
ทรำบตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพ่ือสรำ้งควำมเขำ้ใจท่ีถกูตอ้งและหำก
มีเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีส ำคญัประกอบใหร้ะบอุยำ่งชดัเจน 

(5) ตอ้งแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้งและปรบัปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัอยู่เสมอ และหำกพบว่ำขอ้มลูของบรษิัทฯ 
ท่ีเผยแพร่สู่สำธำรณชนไปแลว้นัน้ไม่ถูกตอ้ง จะตอ้งรีบด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลดงักล่ำวใหถู้กตอ้ง
โดยเรว็ท่ีสดุ  

(6) ก ำหนดชอ่งทำงกำรเปิดเผยขอ้มลูหรือแหลง่ขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชข้อ้มลูไดร้บัทรำบอย่ำง เทำ่เทียมกนั ดงันี ้

1. กำรเปิดเผยผำ่นทำงระบบของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2. กำรจัดท ำรำยงำนขอ้มูลธุรกิจของบริษัท (MD&A) ในกรณีท่ีผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทมี    
กำรเปล่ียนแปลงมำกกวำ่รอ้ยละ 20 

3. ส่ือสิ่งพิมพต์่ำงๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรเติบโตอย่ำงยั่ งยืน รำยงำนข้อมูลผล      
กำรด ำเนินงำนของบรษิัท และ IR Presentation ทกุๆ ไตรมำส 



4. กำรประชมุกบันกัวิเครำะห ์หรือนกัลงทนุ 
5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เชน่ Website, e-mail, Facebook, Instagram, LinkedIn 
6. กำรจดักิจกรรมเย่ียมชมกิจกำร (Company Visit)  
7. กำรจดัหรือเขำ้รว่ม Roadshow ทัง้ภำยในประเทศ และตำ่งประเทศ 

 

2. การดูแลรักษาข้อมูลภายใน 
(1) ไม่ใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือประโยชนส์่วนตนและผูอ่ื้น เพ่ือใชแ้สวงหำผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือแก่

บคุคลอ่ืนโดยมิชอบ 

(2) ก ำหนดและจ ำกัดบุคคลท่ีสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลภำยในของบริษัท โดยนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีมีสิทธ์ิ
เขำ้ถึงขอ้มลูภำยในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหบ้คุคลอ่ืนทรำบจนกว่ำจะมีกำรเปิดเผยขอ้มูล
ตอ่สำธำรณะตำมเกณฑต์ำ่งๆ แลว้ 

(3) นกัลงทุนสมัพนัธต์อ้งดูแลขอ้มูลภำยในและเปิดเผยใหถู้กตอ้งตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก่อนมี   

กำรเปิดเผยใหก้บัผูล้งทนุกลุม่ใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพำะเจำะจง 

(4) ก ำหนดชว่งเวลำในกำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่นกัลงทนุ/นกัวิเครำะห ์ดงันี ้

1. ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส ภำยใน 45 วนั หลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 
2. ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ภำยใน 60 วนั หลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 
3. แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (56-1) ภำยใน 3 เดือน หลงัวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี 
4. รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ภำยใน 4 เดือน หลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี  

(5) ก ำหนดช่วงเวลำไม่เผยแพร่ข่ำวสำรหรือข้อมูลต่อนักวิเครำะห ์นักลงทุน และสำธำรณชน โดย      
ไม่พบ/ไม่รับนัดนักวิเครำะห์หรือนักลงทุนสถำบันในช่วง  14 วัน ก่อนท่ีจะมีกำรประกำศผล              
กำรด ำเนินงำน     

 

3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถงึและสอบถามข้อมูลได้ 
(1) กำรเปิดเผยขอ้มลูไดมี้กำรก ำหนดประเภทขอ้มลู ก ำหนดกำรเปิดเผย และแจง้ใหก้บัผูมี้สว่นไดส้่วน

เสียท่ีเ ก่ียวข้องได้รับรู ้ข้อมูลท่ีเท่ำเทียมกันในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัด Company Visit, 
Roadshow, Analyst Meeting, กำรประชมุผูถื้อหุน้, Press conference เพ่ือควำมเหมำะสมในแต่
ละกลุม่ โดยไมท่ ำใหฝ่้ำยใดฝ่ำยหนึ่งไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบ และไดร้บัโอกำสในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูท่ี
เทำ่เทียมกนัในกำรลงทนุ 

 
 



(2) ก ำหนดลักษณะของเนือ้หำสำรสนเทศในกำรเปิดเผยเพ่ือให้นักลงทุนสัมพันธ์ถือปฏิบัติให้เกิด
ควำมเขำ้ใจแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุกลุม่อยำ่งเทำ่เทียมกนั ดงันี ้
1. ถกูตอ้งตำมควำมเป็นจรงิ ชดัเจน 
2. มีขอ้มลูทำงกำรเงินและขอ้มลูส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเพียงพอ เพ่ือใหผู้ล้งทนุสำมำรถประเมิน

ควำมส ำคญัได ้
3. ใชภ้ำษำท่ีท ำใหบ้คุคลทั่วไปเขำ้ใจไดง้่ำยมำกท่ีสดุ 

(3) ขอ้มูลท่ีเปิดเผยสู่สำธำรณชนแลว้ไม่ว่ำจะเป็นเอกสำรเผยแพร่หรือทำงวำจำ นักลงทุนสัมพันธ์
สำมำรถตอบค ำถำมหรือใหข้อ้มูลเพิ่มเติมแก่ผูส้นใจเป็นกำรส่วนตวัหรือเฉพำะกลุ่มได ้ทัง้นีต้อ้ง
ด ำเนินกำรอยำ่งเทำ่เทียมกนั ไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

(4) กำรเปิดเผยข้อมูลท่ีแตกต่ำง นักลงทุนสัมพันธ์สำมำรถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ท่ีต้องกำรตำม
วตัถุประสงคข์องกำรน ำไปใช ้โดยมีรำยละเอียดในระดบัท่ีแตกต่ำงกันได ้ขึน้อยู่กับวตัถุประสงค์
และควำมเหมำะสมของควำมตอ้งกำรใชข้อ้มลูของผูล้งทนุแตล่ะรำย 

(5) เปิดเผยข้อมูลท่ีน ำเสนอในกำรประชุมเฉพำะกลุ่มให้สำธำรณะรับทรำบโดยทั่ วกัน ได้แก่              
กำรเปิดเผย Roadshow Presentation, Analyst Presentation และกำรประชมุผูถื้อหุน้ บนเว็บไซต์
ของบรษิัทภำยหลงัจำกกำรประชมุเสรจ็สิน้โดยเรว็ 

(6) เขำ้รว่มกิจกรรมซึ่งจดัโดยหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรเปิดเผยขอ้มลู ท ำให้
สำมำรถพบปะ และรบัฟังควำมคิดเห็นของผูล้งทนุไดโ้ดยตรงตลอดจนสรำ้งควำมสมัพนัธท่ี์ดีตอ่ผู้
ลงทนุผำ่นกิจกรรมตำ่งๆ 

(7) กำรส่ือสำรขอ้มูล กรณีพบประเด็นท่ีก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจคลำดเคล่ือน และจ ำเป็นตอ้งชีแ้จง ให้
นักลงทุนสัมพันธ์แจง้ขอ้มูลผ่ำนทำงระบบของตลำดหลักทรพัยฯ์ ใหทุ้กฝ่ำยรบัทรำบโดยทั่วกัน   
เพ่ือปอ้งกนัปัญหำกำรใหข้อ้มลูเฉพำะกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 

 

การปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 

ข้อปฏิบัต ิ

นกัลงทนุ 1. ปฏิบตัติอ่นกัลงทนุทัง้รำยใหญ่และรำยย่อยอยำ่งเทำ่เทียมกนั 
2. ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนรำยบุคคลในระดับท่ีเท่ำเทียมกับนักวิเครำะห์และ           
นกัลงทนุสถำบนั 

นกัวิเครำะหแ์ละ
กองทนุ 

1. เชิญและเปิดโอกำสใหน้กัวิเครำะห ์ผูจ้ดักำรกองทุน หรือผูแ้ทนจำกทุกบริษัท
หลักทรัพย์ เข้ำร่วมกำรจัดประชุมนักวิเครำะห์ (Analyst meeting) อย่ำง       
เทำ่เทียมกนั  



ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 

ข้อปฏิบัต ิ

2. เคำรพผลงำนและควำมเห็นของนักวิเครำะห ์ แต่สำมำรถชีแ้จงขอ้เท็จจริงท่ี
ถกูตอ้งได ้หำกเห็นวำ่มีกำรใชห้รือใหข้อ้มลูท่ีคลำดเคล่ือน 

3. สง่เสรมิใหน้กัลงทนุสถำบนัเขำ้รว่มกำรประชมุผูถื้อหุน้ โดยหนว่ยงำนนกัลงทุน
สมัพนัธป์ระสำนไปยงันกัลงทนุสถำบนัใหจ้ดัสง่เอกสำรลงทะเบียนใหก้บับริษัท
7-14 วนัล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม เพ่ือใหบ้ริษัทไดต้รวจสอบควำมถูกตอ้งของ
เอกสำร หรือขอเอกสำรเพิ่มเติมในกรณีท่ี ย่ืนเอกสำรไม่ครบถ้วน เพ่ือเป็น      
กำรอ ำนวยควำมสะดวกและลดระยะเวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรในวัน
ประชมุจรงิ 

ส่ือมวลชน เชิญและเปิดโอกำสใหส่ื้อมวลชนจำกทุกส ำนัก เขำ้ร่วม Press conference 
อยำ่งเทำ่เทียมกนั และใหข้อ้มลูตำมควำมเหมำะสม 

กำรปฏิบตัิตอ่
หนว่ยงำนทำงกำร 

ใหค้วำมรว่มมือในกำรใหข้อ้มลูแก่หนว่ยงำนทำงกำรตำมท่ีถกูรอ้งขอ 

กำรปฏิบตัิตอ่
บคุคลภำยใน
องคก์ร 

1. ประสำนงำนให้ผู้บริหำรของบริษัทได้พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ตำม
โอกำสท่ีสมควร 

2. รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรไดร้บัทรำบขอ้มลูต่ำงๆ ท่ีจะช่วยสรำ้ง
มลูคำ่เพิ่มใหแ้ก่บรษิัท 

3. ส่ือสำรให้พนักงำนในองคก์รไดร้ับทรำบถึงจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 
เพ่ือใหพ้นกังำนไดมี้สว่นรว่มในกำรปฏิบตัเิชน่เดียวกนักบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 

กำรปฏิบตัิตอ่ผูมี้
สว่นไดเ้สียอ่ืนๆ 

ใหข้อ้มูลแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ในระดบัท่ีเท่ำเทียมกัน เวน้แต่มีควำมจ ำเป็น
อ่ืนใดในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 

4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตยสุ์จริตในวิชาชีพ บนพืน้ฐานของหลักการของความเท่าเทยีมกัน 
ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจ้างใดๆ ทีเ่ป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอือ้ประโยชนส่์วนตน
มากกว่าผลประโยชนข์องบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทีเ่กี่ยวข้อง 
(1) ปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษัทฯ นโยบำย และจรรยำบรรณพนักงำนอย่ำงเคร่งครดั 

หลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชนข์องบริษัทฯ เช่นกำรใชท้รพัยส์ิน ขอ้มูล 
และควำมสมัพนัธจ์ำกกำรท ำหนำ้ท่ีนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิัทฯ เพ่ือประโยชนส์ว่นตน 

(2) ประพฤติปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ในฐำนะท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่ง              
นกัลงทนุสมัพนัธ ์


