จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
กลุ่มบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน) “CHG”
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน) “CHG” ได้ จดั ทาจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ นี ้ ขึ ้น
เพื่อ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ นักลงทุนสัมพันธ์ มี กรอบในการปฏิบัติ
หน้ าที่ ตามหลักการพื ้นฐานในเรื่ องความถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็ นธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และ
สอดคล้ อ งกับนโยบายและหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษัท นักลงทุนสัมพันธ์ พึงประพฤติปฏิบัติ
ดังนี ้
1.
เปิ ดเผยข้ อ มูล ที่ส าคัญ และจ าเป็ นต่ อการตั ดสิ น ใจลงทุ น อย่ างถู กต้ อ ง เพี ย งพอ และ
ทันเวลา
(1) ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกต้ อง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
(2) ใช้ วิจารณญาณในการให้ ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุนสัมพันธ์
สามารถปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้ วเห็นว่า ข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความลับทางการค้ า ข้ อมูล
ภายใน หรื อที่อาจทาให้ บริ ษัทเสียความสามารถในการแข่งขันได้ หากบริ ษัทยังไม่ได้ รายงานสารสนเทศนัน้
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) การให้ ข้อมูลต่างๆ ควรมีความชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทาความเข้ าใจ
(4) ในกรณี ที่ มี ข่า วลือ หรื อ ข่า วรั่ ว นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ค วรรี บ ด าเนิ น การชี แ้ จงข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ แ ก่
สาธารณะ โดยปฏิบตั ิ ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษัทจด
ทะเบียน
(5) นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง ด้ วยเจตนารมย์ในการผลักดันให้ มีการซื ้อหุ้น
ของบริ ษัท
(6) กาหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อแหล่งข้ อมูลให้ กับผู้ใช้ ข้อมูลได้ รับทราบอย่างเท่าเทียม
กัน ดังนี ้
 การเปิ ดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 การจัดทารายงานข้ อมูลธุรกิจของบริ ษัท (MD&A)
 สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ เช่น รายงานประจาปี , รายงานการเติบโตอย่างยัง่ ยืน,
รายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานของบริ ษัท, IR Presentation
 การประชุมกับนักวิเคราะห์ หรื อนักลงทุน
 สือ่ อิเล็คโทรนิค เช่น website, email, Line
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 การจัด Site Visit
 การเข้ าร่วม Roadshow ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
2. การดูแลรักษาข้ อมูลภายใน
(1) กาหนดและจากัดบุคคลที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลภายในของบริ ษั ท โดยนักลงทุนสัมพันธ์ ที่มีสิทธิ์
เข้ าถึ งข้ อ มูลภายในต้ องไม่เ ปิ ดเผยข้ อ มูลดังกล่าวให้ บุคคลอื่ น ทราบจนกว่าจะมี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูลต่อ
สาธารณะตามเกณฑ์ตา่ งๆ แล้ ว
(2) การเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงาน ควรมีการเปิ ดเผยผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์ให้ ทราบทัว่ กันก่อนมีการเปิ ดเผยให้ กบั ผู้ลงทุนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะเจาะจง
(3) ช่วงเวลางดรับนัดหรื อตอบคาถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ ให้ แก่นกั วิเคราะห์
และนักลงทุน (Quiet Period) คือ 15 วันก่อนเปิ ดเผยงบการเงิน
(4) ช่วงเวลาในการห้ ามซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทสาหรับนักลงทุนสัมพันธ์ 30 วันก่อนวันประชุมและ 1
วันหลังวันประชุมในมติที่รับรองงบการเงินของบริ ษัท รวมทังก
้ าหนดให้ มีการรายงานการซื ้อขายหุ้นให้ แก่
ฝ่ าย Compliance ทุกครัง้

3. การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างเท่ าเทียมและเป็ นธรรม
(1) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมีโอกาสเข้ าถึงข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกันและไม่ทาให้ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง
เสียเปรี ยบหรื อเสียโอกาสในการลงทุน ทังนี
้ ้รู ปแบบกิจกรรมที่จัดให้ บุคคลแต่ละกลุม่ อาจมีความแตกต่าง
กันได้ ตามความเหมาะสม เช่น การจัด Company Visit, Roadshow, Analyst Meeting
(2) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมีสว่ นได้ เสียติดต่อและสอบถามข้ อสงสัยได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่เลือ ก
ปฏิบตั ิแต่เฉพาะบุคคลกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เป็ นพิเศษ
(3) เปิ ดเผยข้ อมูลที่นาเสนอในการประชุมเฉพาะกลุม่ ให้ สาธารณะรับทราบโดยทัว่ กัน และทันทีที่
สามารถทาได้ เช่น การเปิ ดเผย Analyst Presentation บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
(4) นักลงทุนสัมพันธ์ ควรปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ดังนี ้
ผู้มีส่วนได้ เสีย
นักลงทุน
นักวิเคราะห์

1.
2.
1.
2.

ข้ อปฏิบัติ
ปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุนทังรายใหญ่
้
และรายเล็กอย่างเท่าเทียมกัน
ให้ ข้อมูลแก่นกั ลงทุนรายบุคคลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน
ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ ( Analyst Meeting ) ควรเชิ ญและเปิ ดโอกาสให้
นักวิเคราะห์ จากทุกบริ ษัทหลักทรัพย์ได้ เข้ าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
เคารพในผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์ แต่สามารถชี ้แจงข้ อเท็จจริ งที่ถูกต้ องได้
หากเห็นว่ามีการใช้ หรื อให้ ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
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ผู้มีส่วนได้ เสีย
สื่อมวลชน
หน่ วยงานทางการ
บุคคลภายในองค์ กร

1.
1.
1.
2.

3.

ผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ

1.

ข้ อปฏิบัติ
ให้ ข้อมูลและเปิ ดโอกาสให้ สอื่ มวลชนได้ รับทราบข้ อมูลตามความเหมาะสม
ให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลแก่หน่วยงานทางการตามที่ถกู ร้ องขอ
ประสานงานให้ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทได้ พบปะกับผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ตามโอกาสที่สมควร
รายงานให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ รับทราบข้ อมูลต่างๆ ที่จะช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ แก่บ ริ ษัท เช่ น ผลการด าเนินงานกิ จ กรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจาก
นักวิเคราะห์และนักลงทุน
เป็ นสื่อกลางในการสื่อ สารให้ พนักงานในองค์ กรได้ รับทราบถึงจรรยาบรรณนักลงทุน
สัมพันธ์ เพื่อให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่ วมในการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์
เช่น การดูแลและรักษาข้ อมูลภายใน
ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูมีสว่ นได้ เสียอื่นๆ ในระดับที่เท่าเทียมกัน เว้ นแต่มีความจาเป็ นอื่นใดใน
การดาเนินธุรกิจ

4.ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตในวิชาชีพ
(1) ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับการทางานของบริ ษัท นโยบาย และจรรยาบรรณพนักงานอย่างเคร่งครัด
(2) หลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท เช่นการใช้ ทรัพย์สิน ข้ อมูล
ของบริ ษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตน
(3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากความสัมพันธ์ และข้ อ มูลที่ได้ จ ากการทาหน้ าที่นักลงทุน
สัมพันธ์
(4) ไม่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน ในการเลือ กดาเนินกิ จกรรมหรื อ เข้ าร่ วมกิ จกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่ น การเลือกเข้ า ร่ วม Roadshow กับ บริ ษั ทหลักทรั พ ย์ บ างแห่งที่ ใ ห้ สิท ธิ ประโยชน์ พิ เ ศษ
บางอย่าง เป็ นต้ น

(นายกาพล พลัสสินทร์ )
ประธานกรรมการบริ หาร
2 พฤษภาคม 2562
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