จรรยาบรรณนักลงทุนสั มพันธ์
บริษัท ช.การช่ าง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ช.การช่ าง จํากัด (มหาชน) จัดทําจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ขึนเพือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บตั ิหน้าทีของนักลงทุนสัมพันธ์ เพือให้นกั ลงทุนสัมพันธ์มีแนวทางหรื อกรอบในการปฏิบตั ิ ใน
กรณี ทีมีปัญหาหรื อประเด็นทียากแก่การตัดสิ นใจ ตามหลักการพืนฐานในเรื องความถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เท่าเทียม เป็ นธรรม ซื อสัตย์ สุ จริ ต และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีดีของบริ ษทั นักลงทุนสัมพันธ์พึงประพฤติปฏิบตั ิดงั นี
1)

เปิ ดเผยข้ อมูลทีส ํ าคัญและจําเป็ นต่ อการตัดสิ นใจลงทุนอย่ างถูกต้ อง เพียงพอ และทันเวลา
(1) ต้องเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
(2) ใช้วิจารณญาณในการให้ขอ้ มูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที
เป็ นความลับทางการค้า และข้อมูลภายใน หรื อทีอาจทําให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ในการ
แข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ ต่ อ ผู ้ห นึ งผู ้ใ ดหรื อ ต่ อ สาธารณะชน หากบริ ษ ัท ยัง ไม่ ไ ด้ร ายงาน
สารสนเทศนันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) กรณี ที บ ริ ษ ทั มี ข ้อ มู ล อื น ที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น ในหลัก ทรั พย์ บริ ษ ทั สามารถ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเพิมเติมจากสารสนเทศทีตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กําหนด ซึ งต้องมีความชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทําความเข้าใจ โดยไม่ชกั
จูงให้ผลู ้ งทุนเกิดการเข้าใจผิดในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(4) กรณี ที มี ข่ า วลื อ หรื อ ข่ า วรั ว ให้ รีบ ดํา เนิ น การชี แจงข้อ เท็ จ จริ ง ให้ แ ก่ ส าธารณะตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือสร้างความเข้าใจทีถูกต้องและหาก
มีเงือนไขอืนใดทีสาํ คัญประกอบให้ระบุอย่างชัดเจน
(5) กําหนดช่ องทางการเปิ ดเผยข้อมูลหรื อแหล่ งข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้ขอ้ มูลได้รับทราบอย่า ง
เท่าเทียมกัน ดังนี
1. การเปิ ดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การจัดทํารายงานข้อมูลธุ รกิจของบริ ษทั (MD&A) ในกรณี ทีผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั มีการเปลียนแปลงมากกว่าร้อยละ 20
3. สื อสิ งพิมพ์ต่างๆ เช่น รายงานประจําปี รายงานการเติบโตอย่างยัง ยืน รายงานข้อมูล
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั IR Presentation ทุกๆไตรมาส
4. การประชุมกับนักวิเคราะห์หรื อนักลงทุน
5. สื ออิเล็คโทรนิค เช่น website email Line
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6. การจัด Site Visit
7. การจัดหรื อเข้าร่ วม Roadshow ทังในและต่างประเทศ
2)

การดูแลรักษาข้ อมูลภายใน
(1) ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ส่วนตนและผูอ้ ื น เพือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่
ตนเองหรื อแก่บุคคลอืนโดยมิชอบ
(2) กําหนดและจํากัดบุคคลทีสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริ ษทั โดยนักลงทุนสัมพันธ์ที
มีสิทธิ: เข้าถึงข้อมูลภายในต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอืนทราบจนกว่าจะมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามเกณฑ์ต่างๆ แล้ว
(3) นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งดูแลข้อมูลภายในและเปิ ดเผยให้ถูกต้องตามกฎระเบียบทีเกียวข้อง
ก่อนมีการเปิ ดเผยให้กบั ผูล้ งทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึงโดยเฉพาะเจาะจง
(4) กําหนดช่วงเวลาในการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่นกั ลงทุน/นักวิเคราะห์ดงั นี
1. ผลการดําเนินงานประจําไตรมาส ภายใน 45 วันหลังวันทีในงบการเงิน
2. ผลการดําเนินงานประจําปี ภายใน 60 วันหลังวันทีในงบการเงิน

3)

เปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างเท่ าเทียมและเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้ บุคคลทีเกียวข้ องทุกกลุ่มสามารถ
เข้ าถึงและสอบถามข้ อมูลได้
(1) การเปิ ดเผยข้อมูลได้มีการกําหนดประเภทข้อมูล กําหนดการเปิ ดเผย และแจ้งให้กบั ผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยที เกี ยวข้องได้รับรู ้ ขอ้ มูลทีเท่าเที ยมกันในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัด
Company Visit, Roadshow, Analyst Meeting, Press conference เพือความเหมาะสมใน
แต่ละกลุ่มและ ไม่ทาํ ให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึงเสี ยเปรี ยบและโอกาสในการลงทุน
(2) กําหนดลักษณะของเนือหาสารสนเทศในการเปิ ดเผยเพือให้นกั ลงทุนสัมพันธ์ถือปฏิบตั ิ
ให้เกิดความเข้าใจแก่ผทู ้ ีเกียวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี
1. ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ชัดเจน
2. มีขอ้ มูลทางการเงิ นและข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องอย่างเพียงพอ เพือให้ผลู ้ งทุนสามารถ
ประเมินความสําคัญได้
3. ใช้ภาษาทีทาํ ให้บุคคลทัว ไปเข้าใจได้ง่ายมากทีสุด
(3) ข้อมูลทีเปิ ดเผยสู่ สาธารณชนแล้วไม่ว่าจะเป็ นเอกสารเผยแพร่ หรื อทางวาจา นักลงทุ น
สัมพันธ์สามารถตอบคําถามหรื อให้ขอ้ มูลเพิมเติมแก่ผสู ้ นใจเป็ นส่ วนตัวหรื อเฉพาะกลุ่ม
ได้ ทังนีตอ้ งดําเนินการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกกลุ่ม
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(4) การเปิ ดเผยข้อมูลทีแตกต่าง นักลงทุนสัมพันธ์สามารถให้ขอ้ มูลเชิงลึกแก่ผทู ้ ีตอ้ งการตาม
วัตถุ ป ระสงค์ของการนําไปใช้ โดยมี รายละเอี ยดในระดับที แตกต่างกันได้ ขึน อยู่กับ
วัตถุประสงค์และความเหมาะสมของความต้องการใช้ขอ้ มูลของผูล้ งทุนแต่ละราย
(5) เปิ ดเผยข้อมูลทีนาํ เสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยทัว กัน ได้แก่
การเปิ ดเผย Roadshow Presentation และ Analyst Presentation บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
ภายหลังจากการประชุมเสร็ จสิ นโดยเร็ ว
(6) เข้าร่ วมกิ จกรรมซึ งจัดโดยหน่ วยงานที เกี ยวข้อง ทังนี เพือเป็ นช่ องทางในการเปิ ดเผย
ข้อมูล ทําให้สามารถพบปะ และรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูล้ งทุ นได้โดยตรงตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์ทีดีต่อผูล้ งทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ
(7) การสื อสารข้อมูล กรณี พบประเด็นทีก่อให้เกิ ดความเข้าใจคลาดเคลื อน และจําเป็ นต้อง
ชี แจง ให้นักลงทุ นสัมพันธ์แจ้งข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทุกฝ่ าย
รับทราบโดยทัว กัน เพือป้ องกันปั ญหาการให้ขอ้ มูลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึง
การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
นักลงทุน

ข้อปฏิบตั ิ
1. ปฏิบตั ิต่อนักลงทุนทังรายใหญ่และรายเล็กอย่างเท่า
เทียมกัน
2. ให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนรายบุคคลในระดับทีเท่าเทียม
กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

นักวิเคราะห์และกองทุน

1. เชิญและเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน
หรื อผูแ้ ทนจากทุกบริ ษทั หลักทรัพย์ เข้าร่ วมการจัด
ประชุ มนักวิเคราะห์ (Analyst meeting) อย่างเท่ า
เทียมกัน
2. เคารพผลงานและความเห็ น ของนัก วิ เ คราะห์ แต่
สามารถชี แจงข้อเท็จจริ งที ถูกต้องได้ หากเห็ นว่ามี
การใช้หรื อให้ขอ้ มูลทีคลาดเคลือน

สื อมวลชน

1. เชิ ญและเปิ ดโอกาสให้สือมวลชนจากทุกสํานัก เข้า
ร่ วม Press conference อย่างเท่าเที ยมกัน และให้
ข้อมูลตามความเหมาะสม
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การปฏิ บตั ิต่อหน่ วยงาน
ทางการ

1. ให้ ค วามร่ วมมื อ ในการให้ ข ้ อ มู ล แก่ ห น่ ว ยงาน
ทางการตามทีถูกร้องขอ

ก า ร ป ฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค ค ล
ภายในองค์กร

1. ประสานงานให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ได้พบปะกับผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยต่างๆ ตามโอกาสทีสมควร
2. รายงานให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้รับทราบ
ข้อมูลต่างๆ ทีจะช่วยสร้างมูลค่าเพิมให้แก่บริ ษทั
3. สื อสารให้ พ นั ก งานในองค์ ก รได้ รั บ ทราบถึ ง
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพือให้พนักงานได้มี
ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บ ัติ เ ช่ น เดี ย วกัน กับ นัก ลงทุ น
สัมพันธ์

การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยอืนๆ

4)

1. ให้ขอ้ มูลแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยอืนๆ ในระดับทีเท่าเทียม
กัน เว้นแต่มีความจําเป็ นอืนใดในการดําเนินธุ รกิจ

ปฏิบัติหน้ าทีด ้ วยความซือสั ตย์ สุจริตในวิชาชี พ บนพืน/ ฐานของหลักการของความเท่ าเทียมกัน
ไม่ มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสิ นจ้ างใดๆ ทีเป็ นเหตุจูงใจส่ วนบุคคลและเอือ/ ประโยชน์ ส่วนตน
มากกว่ าผลประโยชน์ ของบริษัทและผู้มีส่วนได้ เสี ยทีเ กีย วข้ อง
(1) ปฏิ บตั ิ ตามข้อ บัง คับ การทํา งานของบริ ษทั นโยบาย และจรรยาบรรณพนัก งานอย่า ง
เคร่ งครัด หลีกเลียงการกระทําใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั เช่นการใช้
ทรัพย์สิน ข้อมูล และความสัมพันธ์ จากการทําหน้าที นกั ลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษทั เพือ
ประโยชน์ส่วนตน
(2)

ประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต ามจรรยาบรรณของนัก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ ใ นฐานะที ป ฏิ บ ัติ หน้า ที ใ น
ตําแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์
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