บริ ษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน)
จรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ได้จดั ทาจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขน้ึ เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ยดึ ถือเป็ น
กรอบแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีหลักการพืน้ ฐานในเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญ
การรักษาข้อมูลภายใน การปฏิบตั ติ ่อกลุ่มผู้มสี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมรวมทัง้ การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลของบริษทั อันจะทาให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษทั และสร้างความ
มั ่นใจให้กบั ผู้ถือหุ้น นักลงุทน สาธารณชน และผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบด้วยแนว
ปฏิบตั ิ 4 ประการหลัก ดังนี้
1. การเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญและจาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
3. การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
4. การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ
1.

กำรเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็ นต่อกำรตัดสิ นใจลงทุน อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลำ
1.1 เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญและจาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์
ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 ใช้วจิ ารณญาณในการให้ขอ้ มูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ปฏิเสธการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความลับทาง
การค้าหรือเป็ นข้อมูลทีอ่ าจทาให้บริษทั เสียความสามารถในการแข่งขัยได้
1.3 เปิ ดเผยข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ มีความชัดเจน ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการตีความผิด ให้
ข้อเท็จจริงทัง้ เชิงบวกและลบ มีรายละเอียดเพียงพอต่อการทาให้ความเข้าใจและตระหนักเสมอว่าการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่สมบรูณ์จะช่วยให้ประมาณการและความคาดหวังต่อผลประกอบการของบริษัททัง้ ในปั จจุบนั และ
อนาคตของผูไ้ ด้รบั ข้อมูลมีความใกล้เคียงกับความจริงมากขึน้
1.4 ชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะภายในเวลาทีเ่ หมาะสทตามข้อกาหdนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ในกรณีทม่ี ขี ่าวลือ ข่าวรั ่ว ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนของผูส้ ่วนได้เสีย หรือได้รบั
ทราบข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการตัดสินใจลงทุน หรือส่งผล
กระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์
1.5 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือข้อมูลทีเ่ ป็ นการประมาณการหรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะด้วย
วาจาหรือเอกสารก่อนทีจ่ ะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อผลักดันให้มกี ารซื้อหุน้ ของบริษทั
1.6 ไม่ให้ขอ้ มูลในเชิงลบหรือให้รา้ ยแก่บริษทั คู่แข่งหรือผู้มสี ่วนได้เสียต่างๆ
1.7 กาหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้ขอ้ มูลได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน

2.

กำรดูแลและรักษำข้อมูลภำยใน
2.1 ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในทีเ่ ป็ นข้อมูลสาคัญทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ่นื และไม่
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามกฎเกณฑ์ต่างๆ แล้ว
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2.2 ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลข้อมูลภายในให้ถูกต้อง โดย
ข้อมูลทีม่ นี ัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานควรเปิ ดเผยในช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเปิ ดเผยให้ผลู้ งทุน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
2.3 ก าหนดช่ ว งเวลาอย่า งน้ อ ย 30 วัน ก่ อ นเปิ ด เผยงบการเงิน เพื่องดให้ข้อ มูล หรือ ตอบค าถามเกี่ย วกับผล
ประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period)
3.

กำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม
3.1 จัดให้มกี ิจกรรมสาหรับผู้มสี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคคลแต่ละกลุ่มได้
เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม ไม่ทาให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทุน
3.2 จัดให้มชี ่องทางทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ่วนได้เสียติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสมโดยไม่เลือก
ปฏิบตั ทิ จ่ี ะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็ นพิเศษ
3.3 เปิ ดเผยข้อมูลทีน่ าเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น Roadshow Presentation และ Analyst Presentation
บนเว็บไซต์ของบริษทั และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สาธารณะรับทราบทัวกั
่ นโดยเร็ว
3.4 ปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามแนวทางดังนี้
(1) การปฏิบตั ติ ่อนักลงทุน
- ปฏิบตั ติ ่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก
- ให้โอกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลได้เข้าถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเที ยมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน
สถาบัน
- ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการรับนัดประชุม (One on One Meeting) กับนักลงทุนสถาบันหรือกลุ่มนักลงทุน
(2) การปฏิบตั ติ ่อนักวิเคราะห์
- เชิญและเปิ ดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากทุกบริษทั หลักทรัพย์ได้เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst
Meeting)
- ไม่ให้สงิ่ ของตอบแทนหรือของขวัญแก่นักวิเคราะห์เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้เขียนบทวิเคราะห์ให้แก่
บริษทั และ/หรือ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านัน้
- เคารพในผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์ โดยสามารถชีแ้ จงข้อเท็จจริงทีถ่ ูกต้องได้หากเห็นว่ามี
การใช้หรือให้ขอ้ มูลทีค่ ลาดเคลื่อน
(3) การปฏิบตั ติ ่อสื่อมวลชน
- เปิ ดโอกาสให้ส่อื มวลชนได้รบั ทราบข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็นอย่างเท่าเทียมกัน
- ไม่ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีก่ าลังจะเปิ ดเผยต่อสาธารณาชนหรือสื่อมวลชนรายใดรายหนึ่งก่อนเป็ นพิเศษ
- ไม่ให้สงิ่ ของตอบแทนหรือของขวัญแก่ส่อื มวลชนเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้ส่อื มวลชนเขียนบทความ
หรือข่าวให้แก่บริษทั ในเชิงสร้างข่าวทีไ่ ม่เป็ นจริง
(4) การปฏิบตั ติ ่อหน่วยงานทางการ
- ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นและเหมาะสมแก่หน่ วยงานทางการตามทีถ่ ูกร้องขอ
- ไม่ให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือใดๆ เป็ นกรณีพเิ ศษ
(5) การปฏิบตั ติ ่อบุคคลภายในองค์กร
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ผบู้ ริหารของบริษทั ได้พบปะกับผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามโอกาสทีส่ มควร
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- รายงานให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้รบั ทราบถึงข้อมูลต่างๆ ทีจ่ ะช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่องค์กร
เช่นผลการดาเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูล
ความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้น
- สื่อสารให้พนักงานในองค์กรได้รบั ทราบถึงจรรยาบรรณนี้เพื่อให้มแี นวทางในการปฏิบตั เิ ช่นเดียวกัน
กับนักลงทุนสัมพันธ์
(6) การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ
- เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผู้มสี ่วนได้เสียอื่นๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ในกรณีทม่ี ี
ความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อการดาเนินธุรกิจต้องดาเนินการด้วยความระมัด ระวังภายใต้
เงือ่ นไขการรักษาความลับ
4.

กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริตในวิ ชำชีพ
4.1 ไม่เลือกปฏิบตั บิ นอามิสสินจ้างใดๆ ทีเ่ ป็ นเหตุจงู ใจส่วนบุคคลและเอือ้ ประโยชน์ส่วนตน
4.2 หลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษทั เช่น การใช้ทรัพย์สนิ หรือข้อมูลของบริษทั
เพื่อประโยชน์ส่วนตน
4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลทีไ่ ด้จากการทาหน้าทีน่ ักลงทุนสัมพันธ์
4.4 ปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณที่ได้กาหนดไว้ และรายงานต่ อผู้บงั คับบัญชาทันทีหากเกิดกรณีฝ่า ฝื น
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายนี้ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการ
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