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จรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 

 บริษัท บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด (“บริษัท”) ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

(Investor Relations Department) เพ่ือท าหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

อ่ืนๆ เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา และเป็นศูนย์กลางใน

การเปิดเผยข้อมูลส าคัญต่อนักลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เพ่ือแสดงถึงผลการ

ด าเนินงานและแนวโน้มทางด้านรายได้และการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดย

สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

เปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจลงทุนอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลำ 

- เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาตาม

ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดย 

นักลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ

ทางการค้าหรือเป็นข้อมูลที่อาจท าให้บริษัท เสียความสามารถในการแข่งขัน 

- ละเว้นการเผยแพร่น าเสนอข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจจะกระทบต่อการ

ตัดสินใจลงทุน หรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ก่อนการน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

- นักลงทุนสัมพันธ์ควรพิจารณาให้ข้อมูลต่างๆ ให้มีความชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการท า

ความเข้าใจ เช่น การชี้แจงข้อมูลหรือเหตุผลที่ท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทเปล่ียนแปลงมากกว่า

ร้อยละ 20 และ/หรือ ข้อมูลในค าอธิบายและการวิ เคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis) ควรมีค าอธิบายที่ชัดเจน ท าให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและเหตุผลของการ

เปล่ียนแปลงของตัวเลขต่างๆ ได้  

- กรณีที่มีข่าวลือ หรือข่าวรั่วไหล ควรรีบด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะตามข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและหากมีเง่ือนไขอ่ืนใดที่ส าคัญ

ประกอบให้ระบุอย่างชัดเจน 

- ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซ่ึงมีความไม่แน่นอน 

หรือการคาดคะเนเกินจริง ด้วยเจตนารมณ์ในการผลักดันให้มีการซ้ือขายหุ้นบริษัท 

- ละเว้นการใช้ถ้อยค า หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรืออาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดจากหลักทรัพย์ของ

บริษัท เช่น พูดล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เป็นต้น 

- ละเว้นการใช้ถ้อยค า หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรืออาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดจากหลักทรัพย์ของ

บริษัท เช่น พูดล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เป็นต้น 
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- นักลงทุนสัมพันธ์ควรก าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้รับทราบ

อย่างเท่าเทียมกัน 

กำรดูแลรักษำข้อมูลภำยใน 

- บริษัทจะก าหนดแนวทางในการดูแลข้อมูลภายใน โดยจะจ ากัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของ

บริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอ่ืนทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผย

ข้อมูลต่อสาธารณะตามกฎเกณฑ์ต่างๆ แล้ว 

- นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในอย่างถูกต้อง เช่น 

ข้อมูลที่มีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงาน ควรมีการเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ให้ทราบทั่วถึงก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 

- นักลงทุนสัมพันธ์ควรก าหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบค าถามเก่ียวกับผลประกอบการในอนาคตอัน

ใกล้ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period) โดยก าหนดช่วงเวลา Quiet Period ให้

เหมาะสมและใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เริ่มทราบตัวเลขให้มากที่สุด โดยอาจงดรับนัดหรือให้ข้อมูลแก่

นักวิเคราะห์เก่ียวกับผลประกอบการ 1 เดือนก่อนการอนุมัติงบการเงิน 

เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 

- มีการน าเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนเป็นระยะๆ อย่างสม ่าเสมอ 

- ต้องน าเสนอข้อมูลบริษัท ข่าวสาร และรายการเปล่ียนแปลง อย่างโปร่งใส ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา 

โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก และโดยสุจริต 

- เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายบุคคล และนักลงทุนสถาบัน สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้อย่างเท่า

เทียมกันและเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติที่จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษ 

- ก าหนดลักษณะของเนื้อหาสารสนเทศในการเปิดเผยเพ่ือให้นักลงทุนสัมพันธ์ถือปฏิบัติให้เกิดความ

เข้าใจแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน 

- กรณีพบประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน และจ าเป็นต้องชี้แจงให้นักลงทุนสัมพันธ์แจ้ง

ข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ทุกฝ่ายรับทราบโดยทั่วกัน เพ่ือป้องกัน

ปัญหาการให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

- สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัท พร้อมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสีย 

- การปฏิบัติงาน และเปิดเผยข้อมูล ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบข้อก าหนด ข้อกฎหมาย

ของหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง  
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- กรณีมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์

ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบค าถามและควรระมัดระวังในการให้ข้อมูล

โดยต้องไม่ให้ข้อมูลใดๆ ที่มีก าหนดห้ามเอาไว้ 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

- ปฏิบัติตามข้อบังคับการท างานของบริษัท นโยบาย และจรรยาบรรณพนักงานอย่างเคร่งครัด

หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูล

ของบริษัท และความสัมพันธ์จากการท าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

- ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ อย่างเชี่ยวชาญตามหลักวิชาชีพอย่างสม ่าเสมอต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ เที่ยงธรรม ขยันขันแข็ง และด้วยความรับผิดชอบ 

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก 

 

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งที่ 2/2565 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

 

 

 

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ำกัด  

 

       

       (นำยอัฒฑวุฒิ  หิรัญบูรณะ) 

           ประธำนกรรมกำรบริษัท 
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