จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จัดทำจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึน้ ให้เป็ นกรอบหรือแนวปฏิบตั ิแก่
กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และบุคคลที่ได้รับมอบหมำยเป็ นนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อให้กำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรและตอบข้อสอบถำมที่เกี่ ยวข้องกับ บริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัท”) แก่ผู้ถือหุน้ นักลงทุน
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและอยู่บนพืน้ ฐำนของหลักกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
อันได้แก่ เปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรสำคัญของกลุ่มบริษัทอย่ำงถูกต้องตำมข้อเท็จจริง ครบถ้วนในประเด็นสำคัญ ทันเวลำ ผ่ำน
ช่องทำงที่ผมู้ ีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงเท่ำเทียม และเป็ นไปตำมเกณฑ์ของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร นักลงทุนสัมพันธ์ และพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ต้องปฏิบตั ิตำม
จรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1. เปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็ นต่อกำรตัดสินใจลงทุนอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลำ
1.1 เปิ ดเผยข้อมูลที่ ถูกต้อง เพี ยงพอ และทันเวลำ ตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลำด
หลักทรัพย์ฯ”) สำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) และ
หน่วยงำนทำงกำรที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิจำรณญำณในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ อย่ำงระมัดระวังและรอบคอบ ทัง้ นี ้
บริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์สำมำรถปฏิ เสธที่จะให้ข้อมูลได้ หำกพิ จำรณำแล้วเห็ นว่ ำข้อมูลดังกล่ำวเป็ น
ควำมลับทำงกำรค้ำหรือเป็ นข้อมูลที่อำจทำให้กลุม่ บริษัทเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้
1.2 กำรให้ขอ้ มูลต่ำงๆ ต้องมีควำมชัดเจนและมีรำยละเอียดเพียงพอต่อกำรทำควำมเข้ำใจ โดยนักลงทุนสัมพันธ์
ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รวมทัง้ ละเว้นกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ยงั ไม่มีควำมแน่นอน หรือกำรคำดคะเน
เกินจริง ซึ่งอำจเป็ นกำรชักจูงให้ผลู้ งทุนเกิดกำรเข้ำใจผิดในกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท
1.3 กรณีเกิดข่ำวลือที่ไม่มีมูลควำมจริง หรือกรณีขอ้ มูล สำคัญของกลุ่มบริษัทถูกเผยแพร่ โดยมิได้มำจำกกำร
เปิ ดเผยโดยตรงอย่ำงเป็ นทำงกำรของบริษัท หรือกรณีพบข้อมูลหรือประเด็นข่ำวที่อำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
คลำดเคลื่อนอย่ำงมีนยั สำคัญ นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งดำเนินกำรชีแ้ จงข้อเท็จจริง โดยเร็วตำมข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย์ฯ
ให้ทกุ ฝ่ ำยรับทรำบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันมิให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียเกิดควำมเข้ำใจผิดต่อกำรบริหำรจัดกำร หรือกำร
ประกอบธุ ร กิ จ หรื อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนิ น งำนของกลุ่มบริษัท ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อรำคำ
หลักทรัพย์ของบริษัท
1.4 บริษัทกำหนดช่องทำงกำรเปิ ดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล เพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รับทรำบและสำมำรถ
เข้ำถึงอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยรูปแบบกำรให้ขอ้ มูลและกิจกรรมอำจแตกต่ำงกันตำมควำมเหมำะสม ได้แก่
o เว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำน ก.ล.ต.
o เว็บไซต์และสื่อเผยแพร่ต่ำงๆ ของบริษัท เช่น รำยงำนประจำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
o กิจกรรมด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) กำรประชุม
กับนักวิเครำะห์หรือนักลงทุน (Analyst & Investor Meeting) กำรเยี่ยมชมกิจกำร (Company Visit)
o ข่ำวของกลุ่มบริษัทที่ได้รบั กำรเผยแพร่จำกสื่อมวลชน ซึ่งมีแหล่งที่มำจำกข่ำวประชำสัมพันธ์ (Press
Release) ของบริษัท หรือบริษัทเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่สื่อมวลชนผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น แถลงข่ำว (Press
Conference) กำรให้สมั ภำษณ์ (Press Interview)
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2. กำรดูแลรักษำข้อมูลภำยใน
2.1 นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อประโยชน์สว่ นตนและผูอ้ ่นื
2.2 บริษัทกำหนดและจำกัดบุคคลที่ส ำมำรถเข้ำถึ งข้อมูล ภำยใน โดยข้อมูลภำยในส ำคัญที่ยังไม่เปิ ดเผยต่ อ
สำธำรณะหรือข้อมูลที่ผลกระทบต่ อกำรด ำเนินธุรกิ จหรือรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท จำกัดให้รับรู ไ้ ด้เฉพำะ
กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงที่เกี่ ยวข้องเท่ ำนั้น โดยนักลงทุนสัมพันธ์ท่ี มีสิทธิ์ เข้ำถึ งข้อมูลภำยใน ต้องไม่
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้บคุ คลอื่นทรำบ จนกว่ำจะมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ แล้ว
2.3 ในระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเผยแพร่งบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี บริษัทกำหนดให้
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และนักลงทุนสัมพันธ์งดเว้นกำรเปิ ดเผยข้อมูล กำรนัดหมำย กำรจัดประชุม หรือกำรตอบ
ข้อซักถำมใดๆ ที่เกี่ยวกับผลประกอบกำรให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน
2.4 ห้ำมมิให้กรรมกำรและผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสัมพันธ์หรือพนักงำนที่ได้ล่วงรู ถ้ ึงข้อมูล
ภำยในที่สำคัญของบริษัท ซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนกำรประกำศงบกำรเงิน 1 เดือน และภำยหลังจำกที่
ประชำชนได้รบั ทรำบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง นอกจำกนี ้ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัทมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อเลขำนุกำรบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน ก่อนทำรำยกำร และ
ยื่นรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วนั ที่มีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
ผ่ำนช่องทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้เลขำนุกำรบริษัทจัดทำสรุปรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทและเปิ ดเผยข้อมูลในรำยงำนประจำปี
3. เปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม
3.1 บริษัทกำหนดประเภทข้อมูล กำหนดกำรเปิ ดเผย และช่องทำงกำรเปิ ดเผย เพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ได้รบั รู แ้ ละเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยรู ปแบบกิจกรรมที่จดั ให้บุคคลแต่ละกลุ่มอำจแตกต่ำงกันตำม
ควำมเหมำะสม อย่ำงไรก็ดี ข้อมูลที่เปิ ดเผยดังกล่ำวเป็ นข้อมูลที่เท่ำเทียมกันและไม่ทำให้ฝ่ำยหนึ่งฝ่ ำยใด
เสียเปรียบหรือเสียโอกำสในกำรลงทุน
3.2 เนือ้ หำของข้อมูลต้องใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย ชัดเจน ถูกต้องตำมข้อเท็จจริง และมีขอ้ มูลทำงกำรเงินและข้อมูล
สำคัญที่เกี่ยวข้องเพียงพอต่อกำรพิจำรณำ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจแก่ผทู้ ่เี กี่ยวข้องทุกกลุม่ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
3.3 นักลงทุนสัมพันธ์เปิ ดโอกำสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียติดต่อและสอบถำมข้อสงสัยได้ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิท่ีจะติดต่อกับ
บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็ นพิเศษ รวมทัง้ จะเปิ ดเผยข้อมูลที่นำเสนอในกำรประชุมเฉพำะกลุ่มให้สำธำรณชน
ได้รบั ทรำบทั่วกันโดยทันทีท่ีสำมำรถทำได้ เช่น เผยแพร่ Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทภำยหลังเสร็จสิน้
กำรประชุมกับนักวิเครำะห์หรือนักลงทุน (Analyst & Investor Meeting) หรือกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ
นักลงทุน (Opportunity Day)
3.4 กำหนดมิให้นกั ลงทุนสัมพันธ์ให้ของขวัญหรือสิ่งตอบแทนใดๆ แก่นกั วิเครำะห์หลักทรัพย์หรือสื่อมวลชน เพื่อ
จูงใจหรือโน้มน้ำวให้นำเสนอข้อมูล หรือข่ำว หรือควำมเห็นต่อบริษัทในเชิงบวก อย่ำงไรก็ดี นักลงทุนสัมพันธ์
สำมำรถชีแ้ จงข้อเท็จจริงที่ถกู ต้องได้ หำกพบกำรใช้ขอ้ มูลที่คลำดเคลื่อนจำกข้อเท็จจริง
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4. ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรูค้ วำมสำมำรถในวิชำชีพและซื่อสัตย์สจุ ริต
4.1 นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งปฏิบัติหน้ำที่ดว้ ยควำมรู ค้ วำมสำมำรถในวิชำชีพและซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ มีมนุษย
สัมพันธ์ท่ดี ีต่อบุคลำกรในองค์กรและหน่วยงำนภำยนอก
4.2 นักลงทุนสัมพันธ์มีหน้ำที่รำยงำนข้อมูลต่ำงๆ ที่จะช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่บริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ
ผูบ้ ริหำร เช่น ควำมเห็นจำกนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ หรือนักลงทุน หรือผูถ้ ือหุน้ และข้อมูลควำมเคลื่อนไหวใน
ตลำดทุน เป็ นต้น ตลอดจนมีหน้ำที่ประสำนงำนให้ผูบ้ ริหำรของบริษัท ได้พบปะกับผูม้ ีส่วนได้เสียต่ำงๆ ตำม
โอกำสที่สมควร
4.3 นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจของกลุม่ บริษัทอย่ำงเคร่งครัด
โดยต้องไม่ กำรกระท ำใดๆ ที่ ขัดต่ อผลประโยชน์ของบริ ษั ท รวมทั้งไม่ แสวงหำผลประโยชน์ส่ วนตนจำก
ควำมสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้รบั จำกกำรทำหน้ำที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริษัท
4.4 นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งให้ควำมระมัดระวังในกำรให้ขอ้ มูลที่อำจเกี่ยวข้องกับคู่แข่งหรือผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น
จรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ฉบับนีใ้ ห้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท
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