
1 
 

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 
 

บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) จดัทาํจรรยาบรรณนกัลงทุนสัมพนัธ์ ขึ�นเพื�อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัหน้าที�ของนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื�อให้นกัลงทุนสัมพนัธ์มีแนวทางหรือกรอบในการปฏิบติั ใน
กรณีที�มีปัญหาหรือประเด็นที�ยากแก่การตดัสินใจ ตามหลกัการพื�นฐานในเรื�องความถูกตอ้ง เพียงพอ 
ทนัเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซื�อสัตย ์สุจริต และสอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ที�ดีของบริษทั นกัลงทุนสัมพนัธ์พึงประพฤติปฏิบติัดงันี�  

1) เปิดเผยข้อมูลที�สําคัญและจําเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพยีงพอ และทนัเวลา 

(1) ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที�ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 

(2) ใช้วิจารณญาณในการให้ขอ้มูลต่างๆ อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ ไม่เปิดเผยขอ้มูลที�
เป็นความลบัทางการคา้ และขอ้มูลภายใน หรือที�อาจทาํให้บริษทัเสียประโยชน์ในการ

แข่งขันทางธุรกิจต่อผู ้หนึ� งผู ้ใดหรือต่อสาธารณะชน หากบริษัทยงัไม่ได้รายงาน
สารสนเทศนั�นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(3) กรณีที�บริษทัมีข้อมูลอื�นที�มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ บริษทัสามารถ
เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนเพิ�มเติมจากสารสนเทศที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
กาํหนด ซึ� งตอ้งมีความชดัเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทาํความเขา้ใจ โดยไม่ชกั

จูงใหผู้ล้งทุนเกิดการเขา้ใจผดิในการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั 

(4) กรณีที�มีข่าวลือ หรือข่าวรั�ว ให้รีบดําเนินการชี� แจงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อสร้างความเขา้ใจที�ถูกตอ้งและหาก
มีเงื�อนไขอื�นใดที�สาํคญัประกอบใหร้ะบุอยา่งชดัเจน 

(5) กาํหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลหรือแหล่งขอ้มูลให้กบัผูใ้ช้ขอ้มูลได้รับทราบอย่าง     

เท่าเทียมกนั ดงันี�  

1.  การเปิดเผยผา่นทางระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2.  การจดัทาํรายงานขอ้มูลธุรกิจของบริษทั (MD&A) ในกรณีที�ผลการดาํเนินงานของ
บริษทัมีการเปลี�ยนแปลงมากกวา่ร้อยละ 20  

3.  สื�อสิ�งพิมพต่์างๆ เช่น รายงานประจาํปี รายงานการเติบโตอยา่งย ั�งยืน รายงานขอ้มูล

ผลการดาํเนินงานของบริษทั IR   Presentation ทุกๆไตรมาส 

4.  การประชุมกบันกัวเิคราะห์หรือนกัลงทุน 

5.  สื�ออิเล็คโทรนิค เช่น website email Line 
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6.  การจดั Site Visit 

7.  การจดัหรือเขา้ร่วม Roadshow ทั�งในและต่างประเทศ 

2) การดูแลรักษาข้อมูลภายใน  

(1) ไม่ใช้ขอ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วนตนและผูอื้�น เพื�อใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือแก่บุคคลอื�นโดยมิชอบ 

 (2) กาํหนดและจาํกดับุคคลที�สามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายในของบริษทั โดยนกัลงทุนสัมพนัธ์ที�
มีสิทธิ: เขา้ถึงขอ้มูลภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหบุ้คคลอื�นทราบจนกวา่จะมีการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะตามเกณฑต่์างๆ แลว้ 

(3) นกัลงทุนสัมพนัธ์ตอ้งดูแลขอ้มูลภายในและเปิดเผยใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง
ก่อนมีการเปิดเผยใหก้บัผูล้งทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งโดยเฉพาะเจาะจง  

(4) กาํหนดช่วงเวลาในการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่นกัลงทุน/นกัวเิคราะห์ดงันี�  

1.  ผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส ภายใน 45 วนัหลงัวนัที�ในงบการเงิน 

2.  ผลการดาํเนินงานประจาํปี ภายใน 60 วนัหลงัวนัที�ในงบการเงิน 

3) เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที�เกี�ยวข้องทุกกลุ่มสามารถ

เข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้ 

(1)  การเปิดเผยขอ้มูลไดมี้การกาํหนดประเภทขอ้มูล กาํหนดการเปิดเผย และแจง้ให้กบัผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียที�เกี�ยวขอ้งได้รับรู้ขอ้มูลที�เท่าเทียมกนัในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจดั 

Company Visit,  Roadshow, Analyst Meeting, Press conference เพื�อความเหมาะสมใน
แต่ละกลุ่มและ ไม่ทาํใหฝ่้ายใดฝ่ายหนึ�งเสียเปรียบและโอกาสในการลงทุน  

(2)    กาํหนดลกัษณะของเนื�อหาสารสนเทศในการเปิดเผยเพื�อให้นกัลงทุนสัมพนัธ์ถือปฏิบติั
ใหเ้กิดความเขา้ใจแก่ผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันี�  

1.  ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ชดัเจน  

2.  มีขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลสําคญัที�เกี�ยวขอ้งอย่างเพียงพอ เพื�อให้ผูล้งทุนสามารถ
ประเมินความสาํคญัได ้

3.  ใชภ้าษาที�ทาํใหบุ้คคลทั�วไปเขา้ใจไดง่้ายมากที�สุด 

 (3) ขอ้มูลที�เปิดเผยสู่สาธารณชนแลว้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเผยแพร่หรือทางวาจา นกัลงทุน
สัมพนัธ์สามารถตอบคาํถามหรือใหข้อ้มูลเพิ�มเติมแก่ผูส้นใจเป็นส่วนตวัหรือเฉพาะกลุ่ม
ได ้ทั�งนี�ตอ้งดาํเนินการอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่เลือกกลุ่ม  



3 
 

(4)  การเปิดเผยขอ้มูลที�แตกต่าง นกัลงทุนสัมพนัธ์สามารถใหข้อ้มูลเชิงลึกแก่ผูที้�ตอ้งการตาม
วตัถุประสงค์ของการนาํไปใช้ โดยมีรายละเอียดในระดับที�แตกต่างกนัได้ ขึ�นอยู่กับ
วตัถุประสงคแ์ละความเหมาะสมของความตอ้งการใชข้อ้มูลของผูล้งทุนแต่ละราย 

(5) เปิดเผยขอ้มูลที�นาํเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มใหส้าธารณะรับทราบโดยทั�วกนั ไดแ้ก่

การเปิดเผย Roadshow Presentation และ Analyst Presentation บนเวบ็ไซตข์องบริษทั

ภายหลงัจากการประชุมเสร็จสิ�นโดยเร็ว 

(6) เขา้ร่วมกิจกรรมซึ� งจดัโดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี�  เพื�อเป็นช่องทางในการเปิดเผย

ขอ้มูล ทาํให้สามารถพบปะ และรับฟังความคิดเห็นของผูล้งทุนได้โดยตรงตลอดจน

สร้างความสัมพนัธ์ที�ดีต่อผูล้งทุนผา่นกิจกรรมต่างๆ 

(7) การสื�อสารขอ้มูล กรณีพบประเด็นที�ก่อให้เกิดความเขา้ใจคลาดเคลื�อน และจาํเป็นตอ้ง
ชี� แจง ให้นักลงทุนสัมพนัธ์แจง้ขอ้มูลผ่านทางระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้ทุกฝ่าย

รับทราบโดยทั�วกนั เพื�อป้องกนัปัญหาการใหข้อ้มูลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง 

การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ขอ้ปฏิบติั 

นกัลงทุน 1. ปฏิบติัต่อนกัลงทุนทั�งรายใหญ่และรายเล็กอยา่งเท่า
เทียมกนั 

2. ให้ขอ้มูลแก่นกัลงทุนรายบุคคลในระดบัที�เท่าเทียม
กบันกัวเิคราะห์และนกัลงทุนสถาบนั  

นกัวเิคราะห์และกองทุน 1. เชิญและเปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน 

หรือผูแ้ทนจากทุกบริษทัหลกัทรัพย ์เขา้ร่วมการจดั

ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst meeting) อย่างเท่า

เทียมกนั  

2. เคารพผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์ แต่

สามารถชี� แจงขอ้เท็จจริงที�ถูกตอ้งได ้หากเห็นว่ามี
การใชห้รือใหข้อ้มูลที�คลาดเคลื�อน 

สื�อมวลชน 1. เชิญและเปิดโอกาสให้สื�อมวลชนจากทุกสํานกั เขา้

ร่วม Press conference อย่างเท่าเทียมกนั และให้

ขอ้มูลตามความเหมาะสม 
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4) ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความซื�อสัตย์สุจริตในวชิาชีพ บนพื/นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน 

ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจ้างใดๆ ที�เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื/อประโยชน์ส่วนตน

มากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที�เกี�ยวข้อง 

(1) ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั นโยบาย และจรรยาบรรณพนักงานอย่าง

เคร่งครัด หลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั เช่นการใช้
ทรัพยสิ์น ขอ้มูล และความสัมพนัธ์จากการทาํหน้าที�นกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัเพื�อ
ประโยชน์ส่วนตน  

(2)     ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ในฐานะที�ปฏิบัติหน้าที�ใน
ตาํแหน่งนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

 

  

การปฏิบติัต่อหน่วยงาน

ทางการ 

1. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงาน

ทางการตามที�ถูกร้องขอ 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค ค ล

ภายในองคก์ร 

1. ประสานงานให้ผูบ้ริหารของบริษทัไดพ้บปะกบัผูมี้

ส่วนไดเ้สียต่างๆ ตามโอกาสที�สมควร 

2. รายงานให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดรั้บทราบ

ขอ้มูลต่างๆ ที�จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ�มใหแ้ก่บริษทั 

3. สื� อสารให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบถึง
จรรยาบรรณนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื�อให้พนกังานไดมี้
ส่วนร่วมในการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนักลงทุน

สัมพนัธ์ 

การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้

เสียอื�นๆ 

1. ใหข้อ้มูลแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�นๆ ในระดบัที�เท่าเทียม
กนั เวน้แต่มีความจาํเป็นอื�นใดในการดาํเนินธุรกิจ  

 


