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จรรยำบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์  

 
 
 บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท าจรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธข์ึน้เพื่อใหน้ักลงทุนสมัพนัธย์ดึถอืเป็น
กรอบแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมหีลกัการพืน้ฐานในเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญั 
การรกัษาขอ้มลูภายใน การปฏบิตัติ่อกลุ่มผู้มส่ีวนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรมรวมทัง้การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
ซื่อสตัย์สุจรติ ซึ่งสอดคล้องกบัหลกับรรษทัภบิาลของบรษิทั อนัจะท าใหเ้กดิการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บับรษิทัและสรา้งความ
มัน่ใจให้กบัผู้ถือหุ้น นักลงุทน สาธารณชน และผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่ม จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์ประกอบด้วยแนว
ปฏบิตั ิ4 ประการหลกั ดงันี้  

1. การเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุน อย่างถูกตอ้ง เพยีงพอ และทนัเวลา  
2. การดแูลและรกัษาขอ้มลูภายใน  
3. การเปิดเผยขอ้มลูอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 
4. การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์สุจรติในวชิาชพี  

 
1. กำรเปิดเผยข้อมูลท่ีส ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรตดัสินใจลงทุน อย่ำงถกูต้อง เพียงพอ และทนัเวลำ  

1.1 เปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพยีงพอ และทนัเวลา ตามหลกัเกณฑ์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

1.2 ใช้วจิารณญาณในการใหข้อ้มูลต่างๆ อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ ปฏิเสธการใหข้อ้มูลทีเ่ป็นความลบัทาง
การคา้หรอืเป็นขอ้มลูทีอ่าจท าใหบ้รษิทัเสยีความสามารถในการแขง่ขยัได ้ 

1.3 เปิดเผยข้อมูลอย่างสม ่าเสมอ มีความชดัเจน ระมดัระวงัไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการตีความผิด ให้
ขอ้เทจ็จรงิทัง้เชงิบวกและลบ มรีายละเอยีดเพยีงพอต่อการท าใหค้วามเขา้ใจและตระหนักเสมอว่าการเปิดเผย
ข้อมูลที่สมบรูณ์จะช่วยให้ประมาณการและความคาดหวงัต่อผลประกอบการของบรษิัททัง้ในปัจจุบนัและ
อนาคตของผูไ้ดร้บัขอ้มลูมคีวามใกลเ้คยีงกบัความจรงิมากขึน้  

1.4 ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิใหแ้ก่สาธารณะภายในเวลาทีเ่หมาะสทตามขอ้ก าหdนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ในกรณีทีม่ขี่าวลอื ข่าวรัว่ ความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนของผูส่้วนไดเ้สยี หรอืไดร้บั
ทราบขอ้มูลใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทที่อาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการตดัสนิใจลงทุน หรอืส่งผล
กระทบต่อราคาหรอืมลูค่าของหลกัทรพัย ์ 

1.5 ไม่เปิดเผยขอ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรอืขอ้มลูทีเ่ป็นการประมาณการหรอืคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะดว้ย
วาจาหรอืเอกสารก่อนทีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะ เพื่อผลกัดนัใหม้กีารซื้อหุน้ของบรษิทั 

1.6 ไม่ใหข้อ้มลูในเชงิลบหรอืใหร้า้ยแก่บรษิทัคู่แขง่หรอืผู้มส่ีวนไดเ้สยีต่างๆ  
1.7 ก าหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูหรอืแหล่งขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชข้อ้มลูไดร้บัทราบอย่างเท่าเทยีมกนั  
 

2. กำรดแูลและรกัษำข้อมูลภำยใน 
2.1 ไม่ใชข้อ้มลูภายในทีเ่ป็นขอ้มลูส าคญัทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูอ้ื่น และไม่

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหบุ้คคลอื่นทราบจนกว่าจะมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะตามกฎเกณฑต์่างๆ แลว้  
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2.2 ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืนโยบายของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลขอ้มูลภายในใหถู้กตอ้ง โดย
ขอ้มลูทีม่นีัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานควรเปิดเผยในช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก่อนเปิดเผยใหผู้ล้งทุน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง  

2.3 ก าหนดช่วงเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเปิดเผยงบการเงินเพื่องดให้ข้อมูลหรือตอบค าถามเกี่ยวกับผล
ประกอบการในอนาคตอนัใกลใ้หแ้ก่นักวเิคราะหแ์ละนักลงทุน (Quiet Period)  

 
3. กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม  
 3.1 จดัให้มกีิจกรรมส าหรบัผู้มส่ีวนได้เสยีกลุ่มต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสใหบุ้คคลแต่ละกลุ่มได้

เขา้ถงึขอ้มลูอย่างเท่าเทยีมกนั และเป็นธรรม ไม่ท าใหฝ่้ายหนึ่งฝ่ายใดเสยีเปรยีบหรอืเสยีโอกาสในการลงทุน  
 3.2 จดัใหม้ชี่องทางทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีตดิต่อและสอบถามขอ้สงสยัไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่เลอืก

ปฏบิตัทิีจ่ะตดิต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพเิศษ  
 3.3 เปิดเผยขอ้มลูทีน่ าเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น Roadshow Presentation และ Analyst Presentation 

บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัและผ่านชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหส้าธารณะรบัทราบทัว่กนัโดยเรว็  
 3.4 ปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มตามแนวทางดงันี้  
  (1) การปฏบิตัติ่อนักลงทุน  
   - ปฏบิตัติ่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรอืรายเลก็ 
  - ให้โอกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลได้เขา้ถึงขอ้มูลในระดบัที่เท่าเทียมกับนักวเิคราะห์และนักลงทุน

สถาบนั  
  - ไม่เลอืกปฏบิตัใินการรบันัดประชุม (One on One Meeting) กบันักลงทุนสถาบนัหรอืกลุ่มนักลงทุน 
  (2) การปฏบิตัติ่อนักวเิคราะห ์ 
   - เชญิและเปิดโอกาสใหน้ักวเิคราะห์จากทุกบรษิทัหลกัทรพัย์ได้เขา้ร่วมประชุมนักวเิคราะห์ (Analyst 

Meeting) 
   - ไม่ใหส้ิง่ของตอบแทนหรอืของขวญัแก่นักวเิคราะห์เพื่อจูงใจหรอืโน้มน้าวใหเ้ขยีนบทวเิคราะหใ์หแ้ก่

บรษิทั และ/หรอื ใหเ้ขยีนบทวเิคราะหใ์นเชงิบวกเท่านัน้  
   - เคารพในผลงานและความเหน็ของนักวเิคราะห ์โดยสามารถชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิทีถู่กตอ้งไดห้ากเหน็วา่มี

การใชห้รอืใหข้อ้มลูทีค่ลาดเคลื่อน  
  (3) การปฏบิตัติ่อสื่อมวลชน  
   - เปิดโอกาสใหส้ื่อมวลชนไดร้บัทราบขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ชดัเจน และตรงประเดน็อย่างเท่าเทยีมกนั 
   - ไม่ใหข้อ้มลูขา่วสารทีก่ าลงัจะเปิดเผยต่อสาธารณาชนหรอืสื่อมวลชนรายใดรายหนึ่งก่อนเป็นพเิศษ  
   - ไม่ใหส้ิง่ของตอบแทนหรอืของขวญัแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจหรอืโน้มน้าวใหส้ื่อมวลชนเขยีนบทความ

หรอืขา่วใหแ้ก่บรษิทัในเชงิสรา้งขา่วทีไ่ม่เป็นจรงิ  
  (4) การปฏบิตัติ่อหน่วยงานทางการ 
   - ใหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นและเหมาะสมแก่หน่วยงานทางการตามทีถู่กรอ้งขอ 
   - ไม่ใหข้องขวญัแก่เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทางการเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืใดๆ เป็นกรณีพเิศษ  
  (5) การปฏบิตัติ่อบุคคลภายในองคก์ร  
   - จดักจิกรรมเพื่อใหผู้บ้รหิารของบรษิทัไดพ้บปะกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ตามโอกาสทีส่มควร 
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   - รายงานใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารไดร้บัทราบถงึขอ้มลูต่างๆ ทีจ่ะช่วยสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่องค์กร 
เช่นผลการด าเนินกจิกรรมดา้นนักลงทุนสมัพนัธ์ความเหน็จากนักวเิคราะห์และนักลงทุน และขอ้มูล
ความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็นตน้  

   - สื่อสารใหพ้นักงานในองค์กรได้รบัทราบถงึจรรยาบรรณนี้เพื่อใหม้แีนวทางในการปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั
กบันักลงทุนสมัพนัธ ์ 

  (6) การปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่นๆ  
   - เปิดเผยขอ้มูลแก่ผู้มส่ีวนได้เสยีอื่นๆ อย่างถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนั ในกรณีทีม่ี

ความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อการด าเนินธุรกิจต้องด าเนินการด้วยความระมดั ระวงัภายใต้
เงือ่นไขการรกัษาความลบั  

 
4. กำรปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสตัยส์ุจริตในวิชำชีพ  
 4.1 ไม่เลอืกปฏบิตับินอามสิสนิจา้งใดๆ ทีเ่ป็นเหตุจงูใจส่วนบุคคลและเอือ้ประโยชน์ส่วนตน  
 4.2 หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั เช่น การใชท้รพัยส์นิหรอืขอ้มลูของบรษิทั

เพื่อประโยชน์ส่วนตน  
 4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสมัพนัธแ์ละขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการท าหน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธ์ 
 4.4 ปฏิบตัิตามนโยบายและจรรยาบรรณที่ได้ก าหนดไว ้และรายงานต่อผู้บงัคบับญัชาทนัทหีากเกิดกรณีฝ่าฝืน

จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ ์ 
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