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บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
หลักการพืน้ ฐานและแนวทางการปฏิบัติ
บริ ษัทได้ มีการจัดทาและเปิ ดเผยจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทเพื่อใช้ เป็ นแนวทางและกรอบในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของนักลงทุนอย่างถูกต้ องและเหมาะสม สื่อสารข้ อมูลให้ แก่นกั วิเคราะห์และผู้ลงทุนในการนาเสนอข้ อมูลต่อ
บุคคลภายนอกอย่างเป็ นธรรมและการรั บรู้ ข้ อมูลที่เท่าเทียมกันแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เพื่อความโปร่ งใสและความ
น่าเชื่อถือต่อบริ ษัทอย่างยัง่ ยืน ตามหลักการพื น้ ฐานในเรื่ องความถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็ นธรรม ซื่อสัตย์
สุจริ ตและสอดคล้ องกับนโยบายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท อันประกอบไปด้ วยหลักการและแนวทางการ
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
หลักการพืน้ ฐานของจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
1. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้ อง เพียงพอและทันเวลา
2. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตนและผู้อื่น
3. นักลงทุนสัมพันธ์ ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องทุกกลุ่ม
สามารถเข้ าถึงและสอบถามข้ อมูลได้
4. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตในวิชาชีพ บนพื ้นฐานของหลักการของความเท่าเทียม
ไม่ มี ก ารเลื อ กปฏิ บัติ บ นอามิ ส สิ น จ้ า งใด ๆ ที่ เ ป็ น เหตุจูง ใจส่ว นบุค คลและเอื อ้ ประโยชน์ ส่ว นตนมากกว่า
ผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบัติตามหลักการพืน้ ฐานของนักลงทุนสัมพันธ์
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ นอย่างถูกต้ อง เพียงพอ และทันเวลา
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง เพียงพอและทันเวลา โดยปฏิบตั ิตามข้ อ กาหนดของหน่วยงาน
ทางการ เช่น สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ ควรใช้ วิจารณญาณในการให้ ข้อมูลต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุน
สัมพันธ์สามารถปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้ วเห็นว่าข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความลับทางการค้ าหรือ
เป็ นข้ อมูลที่อาจทาให้ บริ ษัทเสียความสามารถในการแข่งขันได้
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ ควรพิจารณาการให้ ข้อมูลต่าง ๆ ให้ มีความชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทา
ความเข้ าใจ เช่น การชี ้แจงข้ อมูลหรื อเหตุผลทาให้ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทเปลีย่ นแปลงมากกว่าร้ อยละ
20 และ/หรื อ ข้ อ มูลใน MD&A ควรมี ค าอธิ บ ายที่ ชัด เจน ท าให้ เ ข้ า ใจถึ ง ที่ ม าที่ ไปและเหตุผ ลของการ
เปลีย่ นแปลงของตัวเลขต่าง ๆ ได้
▪ ในกรณีที่มีขา่ วลือหรื อข่าวรั่ว นักลงทุนสัมพันธ์ควรรี บดาเนินการชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ แก่สาธารณะโดยปฏิบตั ิ
ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษัทจดทะเบียน
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ องด้ วยเจตนารมย์ในการผลักดันให้ มีการซื ้อหุ้นของบริ ษัท
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ควรกาหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อแหล่งข้ อมูลให้ กบั ผู้ใช้ ข้อมูลได้ รับทราบอย่างเท่า
เทียมกัน
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2. การดูแลและรักษาข้ อมูลภายใน
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ที่มีสิทธิ์เข้ าถึงข้ อมูลภายใน ต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ กบั บุคคลอื่นทราบ จนกว่าจะ
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะตามกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ แล้ ว
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลข้ อมูลภายในให้ ถูกต้ อง เช่น ข้ อมูลที่มี
นัยสาคัญต่อผลการดาเนินงาน ควรมีการเปิ ดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้ ทราบทัว่ กันก่อนมี
การเปิ ดเผยให้ กบั ผู้ลงทุนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะเจาะจง
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท กล่าวคือ ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน ซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานที่รับทราบข้ อมูลภายในทาการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯ ในช่วง 1
เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนและหลังจากกการเปิ ดเผยงบการเงิน นันแล้
้ วอย่างน้ อย 24
ชัว่ โมง
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ ควรกาหนดช่วงเวลางดรับนัดหรื อตอบคาถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคต อันใกล้
ให้ แก่ นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period) ทังนี
้ ้ เนื่องจากนักลงทุนสัมพันธ์ของแต่ละบริ ษัทจะเริ่ มรับรู้
ข้ อมูลงบการเงินในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดัง นัน้ นักลงทุนสัมพันธ์ จึงควรพิจารณากาหนดช่วงเวลา Quiet
Period ให้ เหมาะสมและใกล้ เคียงกับช่วงเวลาที่เริ่ มรับทราบตัวเลขให้ มากที่สดุ เช่น อย่างน้ อย 2 สัปดาห์
ก่อนเปิ ดเผยงบการเงิน
▪ กรณี มี ก ารจัด ประชุม นัก วิ เ คราะห์ ก่ อ นประกาศงบการเงิ น (Earnings Preview) นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ค วร
ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังในการให้ ข้อมูล โดยต้ องไม่ให้ ข้อมูลใด ๆ
ทีเ่ ป็ นข้ อมูลที่เป็ น Sensitive Information กระทบกระเทือนการเปลีย่ นแปลงของร่คาหลักทรัพย์
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ ต้องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียมีโอกาสเข้ าถึงข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ นี ้ รู ปแบบ
กิจกรรมที่จดั ให้ บคุ คลแต่ละกลุม่ อาจแตกต่างก่อนได้ ตามความเหมาะสม แต่ข้อมูลที่ให้ ต้องเป็ นข้ อมูลที่เท่า
เทียมกันและ ไม่ทาให้ ฝ่ายหนึง่ ฝ่ ายใดเสียเปรี ยบหรื อเสียโอกาสในการลงทุน
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียติดต่อและสอบถามข้ อสงสัยได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่
เลือกปฏิบตั ิที่จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใดเป็ นพิเศษ
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่นาเสนอในการประชุมเฉพาะกลุม่ ให้ สาธารณะรับทราบโดยทัว่ กันและ
ทัน ที ที่ ส ามารท าได้ เ ช่ น ควรน า Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มาเผยแพร่ บ น
เว็บไซต์ของบริ ษัทภายหลังจากการประชุมเสร็ จสิ ้นโดยเร็ ว
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้ ความระมัดระวังในการสื่อสารข้ อมูลผ่านทางเครื อขายทางสังคม (Social Network)
โดยนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดตามข้ อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้ เข้ าใจมุมมองของนักลงทุนได้ แต่หากพบ
ประเด็นที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลื่อนและจาเป็ นต้ องชี ้แจง นักลงทุนสัมพันธ์ ควรแจ้ งข้ อมูลผ่านทาง
ระบบของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้ ทกุ ฝ่ ายรับทราบโดยทัว่ กัน เพื่อป้องกันปั ญหาการให้ ข้อมูลเฉพาะกลุ่มใด
กลุม่ หนึง่
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ดังนี ้
3.1 การปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุน
- นักลงทุนสัมพันธ์ ควรปฏิบตั ิต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุนรายใหญ่
หรื อรายเล็ก
- นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ควรให้ โอกาสแก่นัก ลงทุน รายบุค คลได้ เ ข้ าถึ งข้ อ มูลในระดับ ที่ เท่าเทียมกับ
นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

Golden Land Property Development PLC.
36th Floor, Sathorn Square Office Tower
98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak
Bangkok 10500, Thailand
T. +66 2 764 6200 F. +66 2 764 6222
www.goldenlandplc.co.th

หน้ า 3

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

-

3.2

3.3

3.4

3.5

นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรเลือกปฏิบัติในการรั บนัดประชุม(One-on-One Meeting) กับนักลงทุน
สถาบัน หรื อ กลุ่ม นัก ลงทุน หากไม่ ส ามารถรั บ นัด ได้ ทุก กลุ่ม นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ควร ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการรับนัดที่ชดั เจนและเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
- ในการจัดกิ จกรรมให้ แก่นักลงทุน เช่น การเยี่ยมชมกิ จการและการพบปะนักลงทุน นักลงทุน
สัมพันธ์ ควรดาเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริ ษัทและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่จะใช้
เป็ นที่ตงั ้
การปฏิบตั ิตอ่ นักวิเคราะห์
- ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นักลงทุนสัมพันธ์ ควรเชิญและเปิ ดโอกาสให้
นักวิเคราะห์จากทุกบริ ษัทหลักทรัพย์ ได้ เข้ าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
- นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควร ส่งของตอบแทนหรื อของขวัญแก่นกั วิเคราะห์เพื่อจูงใจหรื อโน้ มน้ าวให้
เขียนบทวิเคราะห์ให้ แก่บริ ษัท และ/หรื อ ให้ เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านัน้
การปฏิบตั ิตอ่ สือ่ มวลชน
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ ข้อมูลและเปิ ดโอกาสให้ สอื่ มวลชนได้ รับทราบข้ อมูลตามความเหมาะสม
- นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรใช้ เงื่อนไขในการทาธุรกิจกับสื่อมวลชน เช่น การลงโฆษณาในสื่อเพื่อให้
สือ่ มวลชนนาเสนอข่าวหรื อให้ ความเห็นในเชิงบวกแก่บริ ษัท
- นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรส่งของตอบแทนหรื อของขวัญแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจ หรื อโน้ มน้ าวให้
สือ่ มวลชนเขียนบทความ หรื อข่าวให้ แก่บริ ษัทในเชิงสร้ างข่าวที่ไม่เป็ นจริ ง
การปฏิบตั ิตอ่ หน่วยงานทางการ
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลแก่หน่วยงานทางการตามที่ถกู ร้ องขอ
- นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรให้ ของขวัญแก่เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานทางการ เพื่อให้ ความช่วยเหลือใด
ๆ เป็ นกรณี พิเศษ
การปฏิบตั ิตอ่ บุคคลภายในองค์กร
- นักลงทุนสัมพันธ์ ควรประสานงานให้ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท ได้ พบปะกับผู้มีส่วนได้ เสียต่าง ๆ ตาม
โอกาสที่สมควร
- นักลงทุนสัมพันธ์ ควรรายงานให้ คณะกรรมการและผู้บริ หาร ได้ รับทราบถึงข้ อมูลต่าง ๆ ที่จะช่วย
สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่องค์ กร เช่น ผลการดาเนินกิ จกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจาก
นักวิเคราะห์และนักลงทุนและข้ อมูลความเคลือ่ นไหวในตลาดทุน เป็ นต้ น
- นักลงทุนสัมพันธ์ ควรเป็ นสื่อกลางของบริ ษัทในการสื่อสารให้ พนักงานในองค์กรได้ รับทราบถึง
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ พนักงานได้ มีสว่ นรวมในการปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับนักลงทุน
สัมพันธ์ เช่น เรื่ องการดูแลและรักษาข้ อมูลภายใน เป็ นต้ น
3.6 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ๆ เช่น สถาบันการเงินและบริ ษัท Credit Rating
- นักลงทุนสัมพันธ์ ควรให้ ข้อมูลแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียอื่ น ๆ ในระดับที่เท่าเทียมกัน ยกเว้ นแต่มีความ
จาเป็ นอื่นใดในการดาเนินธุรกิจ เช่น ต้ องให้ ข้อมูลภายในประกอบการขอสินเชื่อโครงการจาก
สถาบันการเงิน ในกรณี นี ้นักลงทุนสัมพันธ์ ต้องดาเนินการด้ วยความระมัดระวังและต้ องขอให้ ผ้ ทู ี่
ได้ รับข้ อมูลภายในลงนามในสัญญารักษาความลับไว้ ด้วย
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จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

4. การปฎิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
▪ นัก ลงทุน สัมพัน ธ์ ค วรหลีกเลี่ย งการกระท าใด ๆ อัน เป็ น การขัดต่อผลประโยชน์ ของบริ ษัท เช่ น การใช้
ทรัพย์สนิ หรื อข้ อมูลของบริ ษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตน
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จากความสัมพันธ์และข้ อมูลที่ได้ จากการทาหน้ าที่นกั
ลงทุนสัมพันธ์ให้ แก่บริ ษัท
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์สว่ นตนไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบใด ในการเลือกดาเนินกิจกรรม
หรื อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกับ หน่ว ยงานภายนอก เช่ น การเลื อ กเข้ า ร่ ว ม Roadshow กับ เฉพาะบางบริ ษั ท
หลักทรัพย์ที่ให้ สทิ ธิประโยชน์พิเศษบางอย่าง เป็ นต้ น
▪ นักลงทุนสัมพันธ์พงึ ปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงานตามที่บริ ษัท ฯ ได้ กาหนดไว้
5. เรื่ องอื่นๆ
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ควรแต่งกายให้ เหมาะสมกับสถานที่และกิจกรรมที่เข้ าร่วม
▪ นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ ข้อมูลในเชิงลบหรื อให้ ร้ายแก่บริ ษัทคูแ่ ข่งหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ
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