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จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ ์ |  บริษัท ททีดีับบลิว จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ทีทีดบับลิว จ  ากัด (มหาชน) จัดท าจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพนัธ์ขึน้เพ่ือเป็นแนวทางใน         
การปฏิบตัิหนา้ท่ีของนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือใหน้ักลงทุนสัมพันธ์มีแนวทาง  หรือกรอบในการปฏิบัติงาน      
ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือประเด็นท่ียากแก่การตดัสินใจ ตามหลกัการพืน้ฐานในเรื่องความถูกต้อง เพียงพอ 
ทันเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซื่อสัตย ์สุจริต และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการก ากับดูแล
กิจการทีด่ ีของบรษิัทฯ  โดยมีแนวทางท่ีนกัลงทนุสมัพนัธพ์งึประพฤตปิฏิบตัิ ดงันี ้

 

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

ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  
(2) ใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น

ความลบัทางการคา้ และขอ้มูลภายใน หรือขอ้มูลท่ีอาจท าใหบ้ริษัทเสียประโยชนใ์นการแข่งขัน
ทางธุรกิจต่อผู้หนึ่งผู้ใดหรือต่อสาธารณชน หากบริษัทยังไม่ได้รายงานสารสนเทศนั้นต่อ           
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(3) กรณีท่ีบรษิัทมีขอ้มลูอ่ืนท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในหลกัทรพัย ์บรษิัทสามารถเปิดเผยขอ้มูลตอ่
สาธารณชนเพิ่มเติมจากสารสนเทศท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ซึ่งต้องมี             

ความชดัเจนและมีรายละเอียดเพียงพอตอ่การท าความเขา้ใจ โดยไมช่กัจงูใหผู้ล้งทนุเกิดการเขา้ใจ
ผิดในการลงทุนในหลกัทรพัยข์องบริษัท เช่น การเพิ่มทนุ การจ่าย/ไม่จ่ายเงินปันผล การควบรวม
กิจการ และการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึ่งทรพัยส์ิน เป็นตน้  

(4) กรณีท่ีมีข่าวลือ หรือข่าวสารท่ีไม่เป็นความจริง ใหร้ีบด าเนินการชีแ้จงขอ้เท็จจริงใหแ้ก่สาธารณชน
ทราบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพ่ือสรา้งความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งและหาก
มีเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีส าคญัประกอบใหร้ะบอุยา่งชดัเจน 

(5) ตอ้งแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้งและปรบัปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัอยู่เสมอ และหากพบว่าขอ้มลูของบรษิัทฯ 
ท่ีเผยแพร่สู่สาธารณชนไปแลว้นัน้ไม่ถูกตอ้ง จะตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวใหถู้กตอ้ง
โดยเรว็ท่ีสดุ  

(6) ก าหนดชอ่งทางการเปิดเผยขอ้มลูหรือแหลง่ขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชข้อ้มลูไดร้บัทราบอย่าง เทา่เทียมกนั ดงันี  ้

1. การเปิดเผยผา่นทางระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2. การจัดท ารายงานขอ้มูลธุรกิจของบริษัท (MD&A) ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานของบริษัทมี    
การเปล่ียนแปลงมากกวา่รอ้ยละ 20 

3. ส่ือสิ่งพิมพต์่างๆ เช่น รายงานประจ าปี รายงานการเติบโตอย่างยั่งยืน รายงานข้อมูลผล      
การด าเนินงานของบรษิัท และ IR Presentation ทกุๆ ไตรมาส 
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4. การประชมุกบันกัวิเคราะห ์หรือนกัลงทนุ ทัง้ในรูปแบบ Physical Meeting และ Virtual Meeting 
5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เชน่ Website, e-mail, Facebook, Instagram, LinkedIn 
6. การจดักิจกรรมเย่ียมชมกิจการ (Site Visit)  
7. การจดัหรือเขา้รว่ม Roadshow ทัง้ภายในประเทศ และตา่งประเทศ 

 

2. การดูแลรักษาข้อมูลภายใน 
(1) ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชนส์่วนตนและผูอ่ื้น เพ่ือใชแ้สวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือแก่

บคุคลอ่ืนโดยมิชอบ 

(2) ก าหนดและจ ากัดบุคคลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายในของบริษัท โดยนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีมีสิทธ์ิ
เขา้ถึงขอ้มลูภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหบ้คุคลอ่ืนทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มูล
ตอ่สาธารณะตามเกณฑต์า่งๆ แลว้ 

(3) นกัลงทุนสมัพนัธต์อ้งดูแลขอ้มูลภายในและเปิดเผยใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก่อนมี   

การเปิดเผยใหก้บัผูล้งทนุกลุม่ใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 

(4) ก าหนดชว่งเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่นกัลงทนุ/นกัวิเคราะห ์ดงันี ้

1. ผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส ภายใน 45 วนั หลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
2. ผลการด าเนินงานประจ าปี ภายใน 60 วนั หลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
3. แบบ 56-1 One Report ภายใน 3 เดือน หลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

(5) ก าหนดช่วงเวลาไม่เผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่อนักวิเคราะห ์นักลงทุน และสาธารณชน โดย      
ไม่พบ/ไม่รบันดันกัวิเคราะหห์รือนกัลงทุนสถาบนัในช่วง 14 วนั (ปฏิทิน) ก่อนท่ีจะมีการประกาศ                
ผลการด าเนินงาน     

(6) หา้มไม่ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ซือ้หรือขายหุน้ของ
บริษัท 1 เดือน (ปฏิทิน) ก่อนวนัประกาศผลประกอบการ จนถึง 1 วนั (ปฏิทิน) หลงัวนัประกาศผล
ประกอบการ 

 

3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถงึและสอบถามข้อมูลได้ 
(1) การเปิดเผยขอ้มลูไดมี้การก าหนดประเภทขอ้มลู ก าหนดการเปิดเผย และแจง้ใหก้ับผูมี้สว่นไดส้่วน

เสียท่ีเก่ียวขอ้งไดร้บัรูข้อ้มูลท่ีเท่าเทียมกันในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การจดั Site Visit, Roadshow, 
Analyst Meeting, การประชมุผูถื้อหุน้, Press conference เพ่ือความเหมาะสมในแตล่ะกลุ่ม โดย
ไม่ท าใหฝ่้ายใดฝ่ายหนึ่งไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบ และไดร้บัโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเท่าเทียม
กนัในการลงทนุ 
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(2) ก าหนดลักษณะของเนือ้หาสารสนเทศในการเปิดเผยเพ่ือให้นักลงทุนสัมพันธ์ถือปฏิบัติให้เกิด
ความเขา้ใจแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุกลุม่อยา่งเทา่เทียมกนั ดงันี ้
1. ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ ชดัเจน 
2. มีขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ เพ่ือใหผู้ล้งทนุสามารถประเมิน

ความส าคญัได ้
3. ใชภ้าษาท่ีท าใหบ้คุคลทั่วไปเขา้ใจไดง้่ายมากท่ีสดุ 

(3) ขอ้มูลท่ีเปิดเผยสู่สาธารณชนแลว้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเผยแพร่หรือทางวาจา นักลงทุนสัมพันธ์
สามารถตอบค าถามหรือใหข้อ้มูลเพิ่มเติมแก่ผูส้นใจเป็นการส่วนตวัหรือเฉพาะกลุ่มได ้ทัง้นีต้อ้ง
ด าเนินการอยา่งเทา่เทียมกนั ไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

(4) การเปิดเผยข้อมูลท่ีแตกต่าง นักลงทุนสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ท่ีต้องการตาม
วตัถุประสงคข์องการน าไปใช้ โดยมีรายละเอียดในระดบัท่ีแตกต่างกันได ้ขึน้อยู่กับวตัถุประสงค์
และความเหมาะสมของความตอ้งการใชข้อ้มลูของผูล้งทนุแตล่ะราย 

(5) เปิดเผยข้อมูลท่ีน าเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยทั่ วกัน ได้แก่              
การเปิดเผย Roadshow Presentation, Analyst Presentation และการประชมุผูถื้อหุน้ บนเว็บไซต์
และ/หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ื์นๆ ของบรษิัทภายหลงัจากการประชมุเสรจ็สิน้โดยเรว็ 

(6) เขา้รว่มกิจกรรมซึ่งจดัโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้เพ่ือเป็นช่องทางในการเปิดเผยขอ้มลู ท าให้
สามารถพบปะ และรบัฟังความคิดเห็นของผูล้งทุนไดโ้ดยตรงตลอดจนสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่ผู้
ลงทนุผา่นกิจกรรมตา่งๆ 

(7) การส่ือสารข้อมูล กรณีพบประเด็นท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน และจ าเป็นตอ้งชีแ้จง       
ใหน้กัลงทนุสมัพนัธแ์จง้ขอ้มลูผ่านทางระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหท้กุฝ่ายรบัทราบโดยทั่วกัน   
เพ่ือปอ้งกนัปัญหาการใหข้อ้มลูเฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 

 

การปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 

ข้อปฏิบัต ิ

นกัลงทนุ 1. ปฏิบตัติอ่นกัลงทนุทัง้รายใหญ่และรายย่อยอยา่งเทา่เทียมกนั 
2. ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนรายบุคคลในระดับท่ี เท่าเ ทียมกับนักวิ เคราะห์และ                 
นกัลงทนุสถาบนั 

นกัวิเคราะห์
และกองทนุ 

1. เชิญและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห ์ผู้จัดการกองทุน หรือผู้แทนจากทุกบริษัท
หลักทรัพย์ เข้าร่วมการจัดประชุมนักวิ เคราะห์ (Analyst meeting) อย่าง              
เทา่เทียมกนั  
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ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 

ข้อปฏิบัต ิ

2. เคารพผลงานและความเห็นของนกัวิเคราะห ์แตส่ามารถชีแ้จงขอ้เท็จจรงิท่ีถกูตอ้ง
ได ้หากเห็นวา่มีการใชห้รือใหข้อ้มลูท่ีคลาดเคล่ือน 

3. ส่งเสริมใหน้กัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ โดยหน่วยงานนกัลงทุน -
สมัพนัธป์ระสานไปยงันกัลงทุนสถาบนัใหจ้ัดส่งเอกสารลงทะเบียนใหก้ับบริษัท      
7-14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพ่ือให้บริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร หรือขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีท่ีย่ืนเอกสารไม่ครบถ้วน เพ่ือเป็น           
การอ านวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุจรงิ 

ส่ือมวลชน เชิญและเปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนจากทกุส านกั เขา้รว่ม Press conference อยา่ง
เทา่เทียมกนั และใหข้อ้มลูตามความเหมาะสม 

การปฏิบตัิตอ่
หนว่ยงาน
ทางการ 

ใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลูแก่หนว่ยงานทางการตามท่ีถกูรอ้งขอ 

การปฏิบตัิตอ่
บคุคลภายใน
องคก์ร 

1. ประสานงานใหผู้บ้ริหารของบริษัทไดพ้บปะกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียตา่งๆ ตามโอกาสท่ี
สมควร 

2. รายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหารไดร้ับทราบข้อมูลต่างๆ ท่ีจะช่วยสรา้ง
มลูคา่เพิ่มใหแ้ก่บรษิัท 

3. ส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รไดร้บัทราบถึงจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพ่ือให้
พนกังานไดมี้สว่นรว่มในการปฏิบตัเิชน่เดียวกนักบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 

การปฏิบตัิตอ่ผู้
มีสว่นไดเ้สีย
อ่ืนๆ 

ใหข้อ้มลูแก่ผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืนๆ ในระดบัท่ีเทา่เทียมกนั เวน้แตมี่ความจ าเป็นอ่ืนใด
ในการด าเนินธุรกิจ 

 

4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตยสุ์จริตในวิชาชีพ บนพืน้ฐานของหลักการของความเท่าเทยีมกัน 
ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจ้างใดๆ ทีเ่ป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอือ้ประโยชนส่์วนตน
มากกว่าผลประโยชนข์องบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทีเ่กี่ยวข้อง 
(1) ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัการท างานของบริษัทฯ นโยบาย และจรรยาบรรณพนักงานอย่างเคร่งครดั 

หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชนข์องบริษัทฯ เช่น การใชท้รพัยส์ิน ขอ้มูล 
และความสมัพนัธจ์ากการท าหนา้ท่ีนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิัทฯ เพ่ือประโยชนส์ว่นตน 

(2) ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ในฐานะท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง              
นกัลงทนุสมัพนัธ ์


