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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 
 
หลักการพืน้ฐานและแนวทางการปฏิบัติ  

บริษัทได้มีการจดัท าและเปิดเผยจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางและกรอบในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของนกัลงทนุอยา่งถกูต้องและเหมาะสม สื่อสารข้อมลูให้แก่นกัวิเคราะห์และผู้ลงทนุในการน าเสนอข้อมลูตอ่
บุคคลภายนอกอย่างเป็นธรรมและการรับรู้ข้อมูลที่เท่าเทียมกันแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อความโปร่งใสและความ
น่าเช่ือถือต่อบริษัทอย่างยัง่ยืน ตามหลกัการพืน้ฐานในเร่ืองความถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม  ซื่อสตัย์
สจุริตและสอดคล้องกบันโยบายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท อนัประกอบไปด้วยหลกัการและแนวทางการ
ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 
หลักการพืน้ฐานของจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 

1. นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัและจ าเป็นตอ่การตดัสนิใจลงทนุอยา่งถกูต้อง เพียงพอและทนัเวลา 
2. นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์สว่นตนและผู้อื่น 
3. นกัลงทุนสมัพนัธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เก่ียวข้องทุกกลุ่ม

สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมลูได้ 
4. นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตในวิชาชีพ บนพืน้ฐานของหลกัการของความเทา่เทียม

ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจ้างใด ๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอือ้ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้อง  

 
แนวปฏิบัติตามหลักการพืน้ฐานของนักลงทุนสัมพันธ์  

1. การเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัและจ าเป็นอยา่งถกูต้อง เพียงพอ และทนัเวลา  
▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง เพียงพอและทนัเวลา โดยปฏิบตัิตามข้อก าหนดของหนว่ยงาน 

ทางการ เช่น ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
▪ นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลต่าง  ๆ  อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ โดยนกัลงทุน

สมัพนัธ์สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมลูได้ หากพิจารณาแล้วเห็นวา่ข้อมลูดงักลา่วเป็นความลบัทางการค้าหรือ
เป็นข้อมลูที่อาจท าให้บริษัทเสยีความสามารถในการแขง่ขนัได้ 

▪ นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรพิจารณาการให้ข้อมลูต่าง ๆ ให้มีความชดัเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการท า
ความเข้าใจ เช่น การชีแ้จงข้อมลูหรือเหตผุลท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทเปลีย่นแปลงมากกวา่ร้อยละ 
20 และ/หรือ ข้อมูลใน MD&A ควรมีค าอธิบายที่ชัดเจน ท าให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและเหตุผลของการ
เปลีย่นแปลงของตวัเลขตา่ง ๆ ได้ 

▪ ในกรณีที่มีขา่วลอืหรือขา่วร่ัว นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรรีบด าเนินการชีแ้จงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะโดยปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 

▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ไมค่วรเปิดเผยข้อมลูที่ไมถ่กูต้องด้วยเจตนารมย์ในการผลกัดนัให้มีการซือ้หุ้นของบริษัท 
▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรก าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมลูหรือแหลง่ข้อมูลให้กบัผู้ใช้ข้อมลูได้รับทราบอยา่งเทา่ 

เทียมกนั 
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2. การดแูลและรักษาข้อมลูภายใน 

▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ีมีสิทธ์ิเข้าถึงข้อมลูภายใน ต้องไม่เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้กบับคุคลอื่นทราบ จนกวา่จะ
มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะตามกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ แล้ว 

▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในให้ถูกต้อง เช่น ข้อมลูที่มี  
นยัส าคญัตอ่ผลการด าเนินงาน ควรมีการเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ ฯ ให้ทราบทัว่กนัก่อนมี
การเปิดเผยให้กบัผู้ลงทนุกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะเจาะจง 

▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องปฎิบตัิตามกฎเกณฑ์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท กลา่วคือ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังาน ซึง่อยูใ่นหนว่ยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายในท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ฯ ในช่วง 1 
เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนและหลงัจากกการเปิดเผยงบการเงินนัน้แล้วอย่างน้อย 24
ชัว่โมง 

▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรก าหนดช่วงเวลางดรับนดัหรือตอบค าถามเก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคต อนัใกล้
ให้แก่ นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุ (Quiet Period) ทัง้นี ้เนื่องจากนกัลงทนุสมัพนัธ์ของแตล่ะบริษัทจะเร่ิมรับรู้
ข้อมลูงบการเงินในช่วงเวลาที่แตกต่างกนั ดงันัน้ นกัลงทนุสมัพนัธ์จึงควรพิจารณาก าหนดช่วงเวลา Quiet 
Period ให้เหมาะสมและใกล้เคียงกบัช่วงเวลาที่เร่ิมรับทราบตวัเลขให้มากที่สดุ เช่น อย่างน้อย 2 สปัดาห์
ก่อนเปิดเผยงบการเงิน 

▪ กรณีมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์ควร
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมดัระวงัในการให้ข้อมลู โดยต้องไมใ่ห้ข้อมลูใด  ๆ  
ทีเ่ป็นข้อมลูที่เป็น Sensitive Information กระทบกระเทือนการเปลีย่นแปลงของร่คาหลกัทรัพย์ 

3. การเปิดเผยข้อมลูอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 
▪ นักลงทุนสมัพันธ์ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้นี ้รูปแบบ

กิจกรรมที่จดัให้บคุคลแตล่ะกลุม่อาจแตกตา่งก่อนได้ตามความเหมาะสม แตข้่อมลูที่ให้ต้องเป็นข้อมลูที่เท่า
เทียมกนัและ ไมท่ าให้ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดเสยีเปรียบหรือเสยีโอกาสในการลงทนุ 

▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสยีติดตอ่และสอบถามข้อสงสยัได้ตามความเหมาะสม โดยไม ่
เลอืกปฏิบตัิที่จะติดตอ่แตเ่ฉพาะบคุคลกลุม่หนึง่กลุม่ใดเป็นพิเศษ 

▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเปิดเผยข้อมลูที่น าเสนอในการประชมุเฉพาะกลุม่ให้สาธารณะรับทราบโดยทัว่กันและ
ทันที ที่สามารท าได้เช่น ควรน า Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มาเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทภายหลงัจากการประชมุเสร็จสิน้โดยเร็ว 

▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรใช้ความระมดัระวงัในการสื่อสารข้อมลูผา่นทางเครือขายทางสงัคม (Social Network) 
โดยนกัลงทุนสมัพนัธ์สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้เข้าใจมุมมองของนกัลงทุนได้แต่หากพบ
ประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและจ าเป็นต้องชีแ้จง นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรแจ้งข้อมลูผ่านทาง
ระบบของตลาดหลกัทรัพย์ ฯ ให้ทกุฝ่ายรับทราบโดยทัว่กนั เพื่อป้องกนัปัญหาการให้ข้อมลูเฉพาะกลุ่มใด
กลุม่หนึง่ 

▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ ดงันี ้
3.1 การปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุ 

- นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรปฏิบตัิต่อนกัลงทนุทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทนุรายใหญ่
หรือรายเลก็ 

- นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้โอกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลได้เข้าถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับ
นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุสถาบนั 
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- นักลงทุนสมัพันธ์ไม่ควรเลือกปฏิบัติในการรับนัดประชุม(One-on-One Meeting) กับนกัลงทุน

สถาบันหรือกลุ่มนักลงทุน หากไม่สามารถรับนัดได้ทุกกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์ ควร ก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการรับนดัที่ชดัเจนและเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

- ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักลงทุน เช่น การเยี่ยมชมกิจการและการพบปะนักลงทุน นักลงทุน
สมัพนัธ์ควรด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทและความคุ้มคา่ของทรัพยากรท่ีจะใช้
เป็นที่ตัง้  

3.2 การปฏิบตัิตอ่นกัวิเคราะห์  
- ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นักลงทุนสมัพันธ์ควรเชิญและเปิดโอกาสให้

นกัวิเคราะห์จากทกุบริษัทหลกัทรัพย์ ได้เข้าร่วมอยา่งเทา่เทียมกนั 
- นกัลงทุนสมัพนัธ์ไม่ควร ส่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่นกัวิเคราะห์เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้

เขียนบทวิเคราะห์ให้แก่บริษัท และ/หรือ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเทา่นัน้  
3.3 การปฏิบตัิตอ่สือ่มวลชน 

- นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้ข้อมลูและเปิดโอกาสให้สือ่มวลชนได้รับทราบข้อมลูตามความเหมาะสม 
- นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรใช้เง่ือนไขในการท าธุรกิจกบัสื่อมวลชน เช่น การลงโฆษณาในสื่อเพื่อให้

สือ่มวลชนน าเสนอขา่วหรือให้ความเห็นในเชิงบวกแก่บริษัท 
- นักลงทุนสมัพันธ์ไม่ควรส่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจ หรือโน้มน้าวให้

สือ่มวลชนเขียนบทความ หรือขา่วให้แก่บริษัทในเชิงสร้างขา่วที่ไมเ่ป็นจริง  
3.4 การปฏิบตัิตอ่หนว่ยงานทางการ  

- นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูแก่หนว่ยงานทางการตามที่ถกูร้องขอ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ์ไมค่วรให้ของขวญัแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางการ  เพื่อให้ความช่วยเหลอืใด 

ๆ เป็นกรณี พิเศษ 
3.5 การปฏิบตัิตอ่บคุคลภายในองค์กร  

- นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรประสานงานให้ผู้บริหารของบริษัท  ได้พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง  ๆ  ตาม
โอกาสที่สมควร  

- นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรรายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ได้รับทราบถึงข้อมลูต่าง ๆ ที่จะช่วย 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เช่น ผลการด าเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสมัพันธ์ ความเห็นจาก
นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุและข้อมลูความเคลือ่นไหวในตลาดทนุ เป็นต้น 

- นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรเป็นสื่อกลางของบริษัทในการสื่อสารให้พนกังานในองค์กรได้รับทราบถึง
จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อให้พนกังานได้มีสว่นรวมในการปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบันกัลงทนุ
สมัพนัธ์ เช่น เร่ืองการดแูลและรักษาข้อมลูภายใน เป็นต้น  

3.6 การปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอื่น ๆ เช่น สถาบนัการเงินและบริษัท Credit Rating  
- นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในระดบัที่เท่าเทียมกัน ยกเว้นแต่มีความ

จ าเป็นอื่นใดในการด าเนินธุรกิจ เช่น ต้องให้ข้อมูลภายในประกอบการขอสินเช่ือโครงการจาก
สถาบนัการเงิน ในกรณีนีน้กัลงทนุสมัพนัธ์ต้องด าเนินการด้วยความระมดัระวงัและต้องขอให้ผู้ที่
ได้รับข้อมลูภายในลงนามในสญัญารักษาความลบัไว้ด้วย 
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4. การปฎิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

▪ นักลงทุนสัมพันธ์ควรหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้
ทรัพย์สนิหรือข้อมลูของบริษัทเพื่อประโยชน์สว่นตน 

▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ไมค่วรแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จากความสมัพนัธ์และข้อมลูที่ได้จากการท าหน้าที่นกั
ลงทนุสมัพนัธ์ให้แก่บริษัท 

▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์สว่นตนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ในการเลือกด าเนินกิจกรรม
หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก  เช่น การเลือกเข้าร่วม Roadshow กับเฉพาะบางบริษัท
หลกัทรัพย์ที่ให้สทิธิประโยชน์พิเศษบางอยา่ง เป็นต้น 

▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์พงึปฏิบตัิตามนโยบายและจรรยาบรรณพนกังานตามที่บริษัท ฯ ได้ก าหนดไว้ 
5. เร่ืองอื่นๆ 

▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรแตง่กายให้เหมาะสมกบัสถานท่ีและกิจกรรมที่เข้าร่วม 
▪ นกัลงทนุสมัพนัธ์ไมค่วรให้ข้อมลูในเชิงลบหรือให้ร้ายแก่บริษัทคูแ่ขง่หรือผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ 


