
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 
 

บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) จัดท ำจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงใน         
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์มีแนวทำง  หรือกรอบในกำรปฏิบัติงำน      
ในกรณีที่มีปัญหำหรือประเด็นที่ยำกแก่กำรตัดสินใจ ตำมหลักกำรพื้นฐำนในเรื่องความถูกต้อง เพียงพอ 
ทันเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ  โดยมีแนวทำงที่นักลงทุนสัมพันธ์พึงประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา 
(1) ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลำ ตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.)  
(2) ใช้วิจำรณญำณในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ อย่ำงระมัดระวังและรอบคอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็น

ควำมลับทำงกำรค้ำ และข้อมูลภำยใน หรือข้อมูลที่อำจท ำให้บริษัทเสียประโยชน์ในกำรแข่งขัน
ทำงธุรกิจต่อผู้หนึ่งผู้ใดหรือต่อสำธำรณชน หำกบริษัทยังไม่ได้รำยงำนสำรสนเทศนั้นต่อตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(3) กรณีที่บริษัทมีข้อมูลอ่ืนที่มีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัทสำมำรถเปิดเผยข้อมูลต่อ
สำธำรณชนเพิ่มเติมจำกสำรสนเทศที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด ซึ่งต้องมีควำม
ชัดเจนและมีรำยละเอียดเพียงพอต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ โดยไม่ชักจูงให้ผู้ลงทุนเกิดกำรเข้ำใจผิดใน
กำรลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น กำรเพิ่มทุน กำรจ่ำย/ไม่จ่ำยเงินปันผล กำรควบรวมกิจกำร 
และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น  

(4) กรณีที่มีข่ำวลือ หรือข่ำวสำรที่ไม่เป็นควำมจริง ให้รีบด ำเนินกำรชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่สำธำรณชน
ทรำบตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและหำก
มีเงื่อนไขอื่นใดที่ส ำคัญประกอบให้ระบุอย่ำงชัดเจน 

(5) ต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และหำกพบว่ำข้อมูลของบริษัทฯ 
ที่เผยแพร่สู่สำธำรณชนไปแล้วนั้นไม่ถูกต้อง จะต้องรีบด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลดังกล่ำวให้ถูกต้อง
โดยเร็วที่สุด  

(6) ก ำหนดช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้รับทรำบอย่ำง เท่ำเทียมกัน ดังนี้ 
1. กำรเปิดเผยผ่ำนทำงระบบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. กำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลธุรกิจของบริษัท (MD&A) ในกรณีที่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทมี   
กำรเปลี่ยนแปลงมำกกว่ำร้อยละ 20 

3. สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน รำยงำนข้อมูลผล      
กำรด ำเนินงำนของบริษัท และ IR Presentation ทุกๆ ไตรมำส 



4. กำรประชุมกับนักวิเครำะห์ หรือนักลงทุน 
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Website, e-mail, Facebook และ Instagram 
6. กำรจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจกำร (Company Visit)  
7. กำรจัดหรือเข้ำร่วม Roadshow ท้ังภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ 

 

2. การดูแลรักษาข้อมูลภายใน 
(1) ไม่ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อ่ืน เพื่อใช้แสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่

บุคคลอื่นโดยมิชอบ 

(2) ก ำหนดและจ ำกัดบุคคลที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลภำยในของบริษัท โดยนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีสิทธิ์
เข้ำถึงข้อมูลภำยในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้บุคคลอ่ืนทรำบจนกว่ำจะมีกำรเปิดเผยข้อมูล
ต่อสำธำรณะตำมเกณฑ์ต่ำงๆ แล้ว 

(3) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องดูแลข้อมูลภำยในและเปิดเผยให้ถูกต้องตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนมี   
กำรเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพำะเจำะจง 

(4) ก ำหนดช่วงเวลำในกำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุน/นักวิเครำะห์ ดังนี้ 
1. ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส ภำยใน 45 วัน หลังวันที่ในงบกำรเงิน 
2. ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ภำยใน 60 วัน หลังวันที่ในงบกำรเงิน 
3. แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (56-1) ภำยใน 3 เดือน หลังวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี 
4. รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ภำยใน 4 เดือน หลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี  

(5) ก ำหนดช่วงเวลำไม่เผยแพร่ข่ำวสำรหรือข้อมูลต่อนักวิเครำะห์ นักลงทุน และสำธำรณชน โดยไม่
พบ/ไม่รับนัดนักวิเครำะห์หรือนักลงทุนสถำบันในช่วง  14 วัน ก่อนที่จะมีกำรประกำศผล              
กำรด ำเนินงำน     

 

3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้ 
(1) กำรเปิดเผยข้อมูลได้มีกำรก ำหนดประเภทข้อมูล ก ำหนดกำรเปิดเผย และแจ้งให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลที่ เท่ำเทียมกันในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัด Company Visit, 
Roadshow, Analyst Meeting, Press conference เพื่อควำมเหมำะสมในแต่ละกลุ่ม โดยไม่ท ำให้
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบ และได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่เท่ำเทียมกันใน    
กำรลงทุน 

(2) ก ำหนดลักษณะของเนื้อหำสำรสนเทศในกำรเปิดเผยเพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ถือปฏิบัติให้เกิด
ควำมเข้ำใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนี้ 
1. ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ชัดเจน 



2. มีข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลส ำคัญที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ เพื่อให้ผู้ลงทุนสำมำรถประเมิน
ควำมส ำคัญได้ 

3. ใช้ภำษำที่ท ำให้บุคคลทั่วไปเข้ำใจได้ง่ำยมำกที่สุด 
(3) ข้อมูลที่เปิดเผยสู่สำธำรณชนแล้วไม่ว่ำจะเป็นเอกสำรเผยแพร่หรือทำงวำจำ นักลงทุนสัมพันธ์

สำมำรถตอบค ำถำมหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้สนใจเป็นกำรส่วนตัวหรือเฉพำะกลุ่มได้ ทั้งนี้ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 

(4) กำรเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่ำง นักลงทุนสัมพันธ์สำมำรถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ที่ ต้องกำรตำม
วัตถุประสงค์ของกำรน ำไปใช้ โดยมีรำยละเอียดในระดับที่แตกต่ำงกันได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
และควำมเหมำะสมของควำมต้องกำรใช้ข้อมูลของผู้ลงทุนแต่ละรำย 

(5) เปิดเผยข้อมูลที่น ำเสนอในกำรประชุมเฉพำะกลุ่มให้สำธำรณะรับทรำบโดยทั่วกัน ได้แก่  กำร
เปิดเผย Roadshow Presentation และ Analyst Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทภำยหลังจำก
กำรประชุมเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

(6) เข้ำร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทำงในกำรเปิดเผยข้อมูล ท ำให้
สำมำรถพบปะ และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ลงทุนได้โดยตรงตลอดจนสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้
ลงทุนผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ 

(7) กำรสื่อสำรข้อมูล กรณีพบประเด็นที่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน และจ ำเป็นต้องชี้แจง ให้
นักลงทุนสัมพันธ์แจ้งข้อมูลผ่ำนทำงระบบของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้ทุกฝ่ำยรับทรำบโดยทั่วกัน เพื่อ
ป้องกันปัญหำกำรให้ข้อมูลเฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อปฏิบัติ 

นักลงทุน 1. ปฏิบัติต่อนักลงทุนทั้งรำยใหญ่และรำยย่อยอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
2. ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนรำยบุคคลในระดับที่เท่ำเทียมกับนักวิเครำะห์และนัก

ลงทุนสถำบัน 
นักวิเครำะห์และ
กองทุน 

1. เชิญและเปิดโอกำสให้นักวิเครำะห์ ผู้จัดกำรกองทุน หรือผู้แทนจำกทุกบริษัท
หลักทรัพย์ เข้ำร่วมกำรจัดประชุมนักวิเครำะห์ (Analyst meeting) อย่ำงเท่ำ
เทียมกัน  

2. เคำรพผลงำนและควำมเห็นของนักวิเครำะห์ แต่สำมำรถชี้แจงข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องได้ หำกเห็นว่ำมีกำรใช้หรือให้ข้อมูลที่คลำดเคลื่อน 



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อปฏิบัติ 

สื่อมวลชน เชิญและเปิดโอกำสให้สื่อมวลชนจำกทุกส ำนัก เข้ำร่วม Press conference 
อย่ำงเท่ำเทียมกัน และให้ข้อมูลตำมควำมเหมำะสม 

กำรปฏิบัติต่อ
หน่วยงำนทำงกำร 

ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลแก่หน่วยงำนทำงกำรตำมที่ถูกร้องขอ 

กำรปฏิบัติต่อบุคคล
ภำยในองค์กร 

1. ประสำนงำนให้ผู้บริหำรของบริษัทได้พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ตำม
โอกำสที่สมควร 

2. รำยงำนให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้รับทรำบข้อมูลต่ำงๆ ที่จะช่วยสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้แก่บริษัท 

3. สื่อสำรให้พนักงำนในองค์กรได้รับทรำบถึงจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 
เพื่อให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์ 

กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นๆ 

ให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ในระดับที่เท่ำเทียมกัน เว้นแต่มีควำมจ ำเป็น
อ่ืนใดในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 

4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน 
ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจ้างใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
(1) ปฏิบัติตำมข้อบังคับกำรท ำงำนของบริษัทฯ นโยบำย และจรรยำบรรณพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด 

หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ อันเป็นกำรขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่นกำรใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล 
และควำมสัมพันธ์จำกกำรท ำหน้ำที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

(2) ประพฤติปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ในฐำนะที่ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งนักลงทุน
สัมพันธ์ 


