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1.   บทนํา 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย หน่วยงานกํากับดูแลขององค์กร ผู้บริหารและพนักงานขององค์กร       

ได้ให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจตามนโยบายเร่ือง การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance 

Policy) และนโยบายเร่ือง จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics Policy) เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไป

อย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อกําหนดและระเบียบปฏิบติัของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยเน้นให้มีการ

เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และยึดถือผลประโยชน์ของผู้ ถือ

หุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายเป็นสําคญั บริษัทฯ จึงได้จดัทํา “นโยบายเร่ือง จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์” เพ่ือให้

ผู้บริหารและพนกังาน    ท่ีเก่ียวข้องกบังานนักลงทนุสมัพนัธ์ ใช้เป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบติัหน้าท่ีของนัก

ลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ 

2.    วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกํากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลของผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย            

โดยยดึถือเป็นกรอบในการปฏิบติัหน้าท่ีบนหลกัความระมดัระวงั 
2. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 
3. กําหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัฉบบันีอ้ยา่งสม่ําเสมอเป็นประจําทกุปี 

3.   หลักการพืน้ฐานของจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพนัธ์   

1. เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัและจําเป็นตอ่การตดัสนิใจลงทนุอยา่งถกูต้อง เพียงพอ และทนัเวลา 
2. ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์สว่นตนและผู้ อ่ืน 
3. เปิดเผยข้อมลูอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องทกุกลุ่มสามารถเข้าถึง

และสอบถามข้อมลูได้ 
4. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตในวิชาชีพ บนพืน้ฐานของหลกัการของความเทา่เทียมกนั 

4.   แนวปฏบิัตติามจรรยาบรรณนักลงทนุสัมพันธ์ 

1. เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัและจําเป็นอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา อยา่งเท่าเทียมและเป็น

ธรรมแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและ

สอบถามข้อมลูได้ 
2. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถอย่างเตม็ท่ี มีความเป็นมืออาชีพ และหมัน่ศึกษาหาความรู้เพ่ือ

พฒันาประสทิธิภาพในการทํางานอยา่งสม่ําเสมอ 
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3. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต บนพืน้ฐานของหลกัการความเทา่เทียมกนั 
4. ปฏิบติัหน้าท่ีโดยยดึถือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียเป็นท่ีตัง้ 
5. รักษาความลบัของบริษัทฯ ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์สว่นตนและผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 
6. จัดหาช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้กับผู้ ใช้ข้อมูลได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เช่น 

ผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น 
7. ห้ามเปิดเผยข้อมลูท่ียงัไมมี่ผลสรุป หรืออยูร่ะหวา่งการเจรจา ซึง่ยงัมีความไมแ่น่นอน 
8. งดการให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลประกอบการแก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และผู้ มีสว่นได้เสีย เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินสู่สาธารณชนผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
9. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อกําหนด ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตามระเบียบปฏิบัติของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และหน่วยงานกํากบัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
10. สร้างความเช่ือมัน่ เสริมสร้างภาพลกัษณ์ และทศันคติท่ีดีของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 
11. กําหนดให้ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้ จัดการเป็นผู้ กําหนดบุคคลในการให้ข้อมูลแก่          

ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และผู้ มีสว่นได้เสีย 
12. กําหนดให้ผู้บริหารและพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบังานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ตัง้แต่วันท่ีรับทราบงบการเงินของบริษัทฯ จนถึงวันเปิดเผยงบการเงินสู่สาธารณชนผ่านระบบการ

รายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
13. หากมีการฝ่าฝืนหลกัปฏิบติัข้อใดข้อหนึง่ของจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ฉบบันี ้ให้รายงานการฝ่าฝืน

และผลกระทบท่ีเกิดขึน้โดยไม่ชกัช้าต่อกรรมการผู้จดัการ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) 

5.   การทบทวนนโยบาย 

กําหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบบันีอ้ยา่งสม่ําเสมอเป็นประจําทกุปี 
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