
 

 

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อส่งเสรมิให้บรษิัทฯ ยึดถือ

หลกัการเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย และสาธารณชนมคีวาม

เชื่อมัน่ต่อขอ้มูลทีบ่รษิทัฯ ได้เปิดเผย ซึ่งมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน ทนัต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกบักฎหมาย และเป็น

ธรรมต่อทุกฝา่ยอย่างเท่าเทยีมกนั 

หลกัการทัว่ไป 

บรษิทัฯ จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนในทนัททีีส่ามารถกระท าได ้โดย

เปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ ทนัต่อเหตุการณ์ และผ่านการพจิารณากลัน่กรองตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 

เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้จดัใหม้มีาตรการในการก ากบัดูแล

รกัษาขอ้มูลในกรณีที่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลภายใน ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาทีย่งัไม่สามารถเปิดเผยได ้เพื่อป้องกนัความ

เสยีหายและการน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมชิอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุน ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และมี

ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถอืของบรษิทัฯ 

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล 

1. การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยอย่างระมดัระวงั 

ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา พรอ้มทัง้ด าเนินการใหแ้น่ใจว่านกัลงทุนไดร้บัขอ้มลูต่างๆ อย่างเพยีงพอ เท่า

เทยีมกนั และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย โดยเปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ อกีทัง้ค านึงถึงความ

เหมาะสมของช่วงเวลาทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวดว้ย 

2. การเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นการคาดการณ์เกี่ยวกบัสภาวะ ทศิทางการด าเนินธุรกจิ รวมถงึผลประกอบการ

ในอนาคตของบรษิทั บรษิทัฯ จะท าการเปิดเผยดว้ยความระมดัระวงั พรอ้มทัง้อธบิายถงึเงื่อนไข หรอื

สมมตฐิานทีใ่ชป้ระกอบการคาดการณ์นัน้ 

3. การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแลว้ บรษิทัฯ จะท าการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน 

โดยไม่ก่อใหเ้กดิความสบัสน นอกจากนี้บรษิทัไดใ้หข้อ้มูลเพิม่เตมิดว้ยความชดัเจน สอดคลอ้ง และไม่

ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัขอ้มลูดงักล่าว 

4. การเปิดเผยขอ้มลูอื่นใดทีไ่ม่ใช่ขอ้มลูส าคญั บรษิทัฯ จะท าการเปิดเผยบนพืน้ฐานของความเป็นจรงิ และ

ไม่มเีจตนาใหผู้้อื่นส าคญัผดิในขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และการชี้น าราคา

หลกัทรพัย ์

5. การเปิดเผยขอ้มูลที่อาจท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบเชงิธุรกจิหรอืการแขง่ขนั หรอื อาจท าใหบ้รษิทัฯ   

ปฏบิตัผิดิขอ้สญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัฯเป็นคู่สญัญาอยู่ บรษิทัฯ จะใชค้วามระมดัระวงัเป็นอย่างยิง่ ทัง้ขอ้มลูที่

เกีย่วกบัตน้ทุนในการประกอบธุรกจิ สว่นแบ่งทางการตลาด และขอ้มลูจ าเพาะของบรษิทัฯ 
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แนวทางการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษทัฯ  

1. การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท่ีส าคญั 

1.1 ค าจ ากดัความของข้อมูลและสารสนเทศท่ีส าคญั 

ขอ้มลูและสารสนเทศทีส่ าคญั หมายถงึ ขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั หากมกีาร

เปิดเผยโดยวธิกีารที่ไม่เหมาะสมอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบที่มนีัยส าคญัต่อความสามารถในการด าเนิน

ธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืราคาหลกัทรพัย ์รวมถงึอาจมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนและผลกระทบ

ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย เช่นขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

1) งบการเงนิ ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบกระแสเงนิสด งบแสดง

การเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ หมายเหตุประกอบงบการเงนิ และการเปลีย่นแปลงนโยบาย

ทางบญัชทีีส่ าคญั 

2) ขอ้มลูเกีย่วกบัการควบรวมบรษิทัฯ การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่บรษิทัร่วม/บรษิทัย่อยที่ส าคญั 

และอาจมผีลกระทบหรอืเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

3) ขอ้มลูเกีย่วกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรพัยห์รอืโครงการลงทุนทีม่ลูค่ามนียัส าคญั 

4) ขอ้มลูเกีย่วกบัการจ่าย หรอืงดจ่ายเงนิปนัผล หรอืการเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 

5) ขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืผูบ้รหิารส าคญั 

6) ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้พพิาททางกฎหมายทีส่ าคญัของบรษิทัฯ 

7) ขอ้มูลเกีย่วกบัการด าเนินงาน หรอืหยุดการด าเนินงานส าคญัของบรษิทัฯ ตลอดจนพฒันาการ

หรอืโครงการลงทุนในอนาคต 

8) ขอ้มลูเกีย่วกบันโยบาย หรอืกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

9) ขอ้มลูการคาดการณ์เกีย่วกบัสภาวะ ทศิทางการด าเนินธุรกจิ รวมถงึผลประกอบการในอนาคต

ของบรษิทัฯ โดยเฉพาะขอ้มลูผลก าไรหรอืขาดทุน 

10) ขอ้มูลอื่นใดเกีย่วกบับรษิทัฯ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์หรอืมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใน

การลงทุน  โดยพิจารณาจากข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ/ป 11-0) เรื่อง 

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตักิารใดๆ  ของบรษิทั

จดทะเบยีน  

1.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 

1) ระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  

2) เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.toagroup.com)  

3) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

4) สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร โทรทศัน์ วทิยุ และเอกสารหรอืสื่อสิง่พมิพ์

ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

5) การใหข้อ้มลูต่อผูล้งทุน นกัวเิคราะห ์และสาธารชนทีม่าเยีย่มชมกจิการ และพบปะกบัผูบ้รหิาร 

6) การเดนิทางไปใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 
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7) การจดักจิกรรมดูแลนักลงทุนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในตลาดทุน เช่น กจิกรรม Opportunity 

Day เป็นตน้ 

8) การจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านทางไปรษณีย์ 

2. การจดัการข้อมูลภายในท่ีส าคญัซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 

2.1 ค าจ ากดัความของข้อมูลภายใน 

ขอ้มูลภายใน หมายถงึ ขอ้มูลทีย่งัมไิดม้กีารเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ซึง่เป็นสาระส าคญั

ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลกัทรพัย์ หรือการตัดสนิใจลงทุน ข้อมูลดงักล่าวรวมถึง ข้อมูล

เกีย่วกบับรษิทัฯ ถอืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืผูบ้รหิารส าคญัของบรษิทัฯ และเป็นขอ้มูลทีม่คีวาม

ชดัเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทัว่ไปน่าจะใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทุน โดยทัว่ไปขอ้มูลที่มผีลกระทบต่อการ

ตดัสนิใจของผูล้งทุน ไดแ้ก่ขอ้มลูและสารสนเทศทีร่ะบุในขอ้ 1.1 รวมถงึขอ้มลูทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยก าหนดใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยต่อผูล้งทุน 
 

2.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศส าคญัท่ียงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ 

1) การเปิดเผยผา่นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการเปิดเผยขอ้มูลทีม่นีัยส าคญั

ต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่าง

เท่าเทยีมกนั และในกรณีทีอ่ยู่ในช่วงเวลาทีย่งัไมส่ามารถเปิดเผยได ้ตอ้งมรีะบบในการดแูลรกัษา

ขอ้มลูนัน้ใหจ้ ากดัเฉพาะบุคคลทีจ่ าเป็น 

2) การเปิดเผยผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

ก. เปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศไวใ้นลกัษณะทีเ่ปิดอ่านไดโ้ดยสะดวก เช่น มหีวัขอ้ทีช่ดัเจนใน

หน้าแรกของเวบ็ไซต ์และเมื่อเขา้ไปดูขอ้มลูในหวัขอ้ดงักล่าว กส็ามารถเหน็ไดโ้ดยง่าย และ

ต้องเปิดเผยข้อมูลนัน้ไว้อย่างน้อย 1 ปี ทัง้นี้ ข้อมูลที่เปิดเผยอย่างน้อยต้องแสดงเป็น

ภาษาไทย 

ข. บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงและเปิดอ่านขอ้มูลได้ในเวลาเดยีวกนั โดยไม่ต้องสมคัรสมาชกิ

หรอืขอ user name/password เพื่อการเขา้ดขูอ้มลู 

ค. เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางอื่นพรอ้มกบัการเปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดทะเบยีน โดย

บรษิทัฯ จะมรีะบบการส่งแจง้เตอืนไปยงับุคคลทัว่ไปทีข่อรบับรกิารแจง้เตอืนเมื่อบรษิทัฯ มี

การเปิดเผยขอ้มลู โดยสามารถแจง้ความประสงคใ์นการขอรบัขอ้มูลไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

(www.toagroup.com) 

ง. ไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในระหว่างเวลา 9.00 - 12.30 น. และ 13.30 - 17.00 น. เพื่อใหบุ้คคล

ทัว่ไปมเีวลาในการรบัทราบและศกึษาขอ้มลูนัน้พอสมควร  ก่อนตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะเปิดท า

การซือ้ขายในแต่ละรอบ และ 

จ. มรีะบบทีม่คีวามปลอดภยัเพยีงพอในการบนัทกึการน าเขา้ แก้ไข และเปลี่ยนแปลงขอ้มูลที่

เปิดเผยไวผ้่านเวบ็ไซต์ โดยบรษิทัจดทะเบยีนต้องมอบหมายบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัการ

http://www.toagroup.com/
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ขอ้มูลดงักล่าว และต้องป้องกนัไม่ใหผู้้ทีไ่ม่มหีน้าที่เกีย่วขอ้งน าเขา้หรอืแก้ไขขอ้มูลที่มกีาร

เปิดเผยไวแ้ลว้ รวมทัง้บนัทกึการเปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางอื่นทีท่ าพรอ้มกบัเวบ็ไซต์ (เช่น 

ขอ้มลูทีส่ง่แจง้เตอืนการเปิดเผยขอ้มลู) โดยระบบดงักล่าวสามารถเกบ็รกัษาและเรยีกดขูอ้มูล

ดงักล่าว และบนัทกึการน าเขา้ แกไ้ข และเปลีย่นแปลงไวอ้ย่างน้อย 10 ปี 

2.3 การจดัการข้อมูลภายในท่ียงัไม่อาจเปิดเผยได้ 

1) กรณีท่ี "อาจชะลอการเปิดเผย” 

ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มขีอ้มลูภายในซึง่อยู่ในช่วงเวลาทีย่งัไม่สามารถเปิดเผยได ้ดว้ยเหตุทีย่งัไม่

อาจสรุปผลไดห้รอืมคีวามไม่แน่นอนสงู บรษิทัจะตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ และเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยทนัททีีส่ามารถสรุปผลได ้หรอืมคีวามแน่นอนแลว้ 

ตวัอย่างเช่น 

- เรื่องทีอ่ยู่ระหว่างการเจรจา หรอืการเปิดเผยอาจกระทบต่อผลการเจรจา 

- เรื่องที่ต้องได้รบัอนุมตัจิากองค์กรหรอืบุคคลอื่น และการเปิดเผยในระหว่างการขออนุมตัิ 
อาจสง่ผลกระทบในลกัษณะทีอ่าจท าใหผู้ล้งทุนเกดิความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน 

2) การรกัษาความลบัของข้อมูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผย 

 ในระหว่างที่ยงัไม่สามารถ หรอืยงัมไิดเ้ปิดเผยขอ้มลูภายใน บรษิทัฯ มมีาตรการดูแลจดัการ

รกัษาความลบัของขอ้มูลดงักล่าว เพื่อป้องกนัมใิหผู้้ใดน าไปแสวงหาประโยชน์ หรอืเปิดเผยโดยมิ

ชอบ 

3) การเปิดเผยข้อมูลกรณีมีความเส่ียงท่ีข้อมูลจะรัว่ไหล 

 ในกรณีเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ขอ้มูลภายในจะเกิดการรัว่ไหลก่อนที่จะสามารถยืนยนั

ขอ้เทจ็จรงิและผลกระทบที่เกีย่วขอ้งได ้บรษิทัจะท าการเปิดเผยขอ้มลูเบื้องตน้เกีย่วกบัสถานการณ์

นัน้ โดยมขีอ้มลูดงันี้ 

- รายละเอยีดของเรื่องเท่าทีจ่ะสามารถระบุได ้

- อธบิายเหตุผลทีย่งัไม่สามารถใหข้อ้เทจ็จรงิทีค่รบถว้นได ้

- แสดงความรบัผดิชอบของบรษิทัที่จะเปิดเผยรายละเอยีดของขอ้มลูในโอกาสแรกที่กระท า
ได ้

 หากบรษิทัไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลเบื้องต้นดงักล่าวผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หรอืเหน็ว่าไม่ควรด าเนินการดงักล่าว บรษิัทจะท าการหารอืกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และอาจขอใหม้กีารหยุดพกัการซือ้ขายหลกัทรพัยช์ัว่คราวตามความเหมาะสม 

4) กรณีจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง 

ในกรณีจ าเป็นต้องเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่ผูท้ี่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง โดยทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยขอ้มูล

ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทัฯ จะด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจว่า ผูร้บัขอ้มูลตระหนกัถงึ
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หน้าที ่และมรีะบบในการรกัษาความลบัของขอ้มลู เพื่อป้องกนัการน าขอ้มลูนัน้ไปใช ้หรอืเปิดเผยต่อ

บุคคลอื่น 

บรษิทัฯ มนีโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีป่รกึษา และ

ผูใ้หบ้รกิาร ซึง่รวมถงึบุคคลทีถู่กสนันิษฐานว่ารูห้รอืครอบครองขอ้มลูภายในตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ และจะไม่ใชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นบรษิทัฯ 

และ/หรอืบรษิทัย่อย หรอืน าขอ้มูลภายใน หรอืสารสนเทศทีม่สีาระส าคญัซึง่ไดร้บัรู ้หรอืรบัทราบใน

ระหว่างปฏิบตัิงานในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหา

ประโยชน์ในทางมชิอบ หรอืเปิดเผยกบับุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืบุคคลอื่น ไม่ว่า

โดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยไม่ค านึงว่าจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารใน

สายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่รวมถงึบุคคลทีถู่กสนันิษฐานว่ารูห้รอืครอบครองขอ้มูลภายในตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์ฯ ที่ได้รบัทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญั อนัส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ

มูลค่าของหลกัทรพัย์ จะต้องระงบัการซื้อขาย เสนอซื้อเสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ขาย 

เสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเผยแพร่

งบการเงนิหรอืเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้มลูส าคญัอื่นๆ 

จนกว่าบรษิทัฯ จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะ ตลอดระยะเวลาปลอดการใชข้อ้มลูภายในที่

ยงัมไิด้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนที่ขอ้มูล

ดงักล่าวจะมกีารเผยแพร่ต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัเปิดเผยขอ้มูล

ใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ 

5) การด าเนินการกรณีเกิดข่าวลือ ข้อมูลรัว่ไหล และ/หรอื มีการเปิดเผยโดยมิได้ตัง้ใจ 

 บริษัทได้จดัให้มกีระบวนการรับมือกบักรณีที่เกิดข่าวลือ การรัว่ไหลของข้อมูล และการ

เปิดเผยขอ้มลูโดยมไิดต้ัง้ใจ หากขา่วลอืหรอืขอ้มลูทีม่กีารรัว่ไหลหรอืถูกเปิดเผยไปโดยมไิดต้ัง้ใจเป็น

ข้อมูลภายใน บริษัทฯ จะท าการชี้แจงและเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม

แนวทางทีก่ าหนดไวเ้ช่นเดยีวกบัเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพื่อให้สาธารณชนรบัทราบ ทัง้นี้แมว้่ากรณี

ดงักล่าวจะไม่ใช่ประเดน็เกีย่วกบัขอ้มลูภายใน บรษิทัฯ กจ็ะท าการเปิดเผยขอ้มลูบนเวบ็ไซตเ์พื่อใหผู้้

ลงทุนทราบดว้ย 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีระบวนการทบทวนภายหลงัจากการใหข้อ้มลูภายในแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม 

เพื่อสอบทานว่ามกีารใหข้อ้มูลภายในโดยมไิด้ตัง้ใจหรอืไม่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีทีบ่รษิัทฯ มกีารพบผู้

ลงทุนในการจดักจิกรรม Analyst Meeting, Opportunity day, ช่วงเวลาหลงัการประกาศงบการเงนิ

รายไตรมาส หรือมีการตอบค าถามโดยเปิดเผยข้อมูลภายใน หากเกิดกรณีดงักล่าวบริษัทฯ จะ

เปิดเผยขอ้มูลผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยทนัท ีและเผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของ

บริษัทฯ ในล าดบัถัดไป ทัง้นี้บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยเอกสารที่ได้ใช้ในการให้ขอ้มูลภายในแก่

บุคคลเฉพาะกลุ่มผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เช่นเดยีวกนั 
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6) การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม 

 บรษิทัฯ มจีุดมุ่งหมายในการสือ่สารและสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดกีบัผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่น 

ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทัง้บรษิทัฯ และบุคคลเหล่านัน้ โดยการด าเนินการดงักล่าว

อยู่บนหลกัการทีบ่รษิทัเปิดเผยขอ้มลูทีม่นียัส าคญัต่อการตดัสนิใจลงทุนอย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้ในดา้น

เน้ือหา และระยะเวลา ดงันี้ 

ก. การจดัเตรียมข้อมูล 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมขอ้มูลทีจ่ะใชใ้นการพบปะบุคคลเฉพาะกลุ่มไวล่้วงหน้า โดย

มกีารตรวจสอบแล้วว่าขอ้มูลที่จะใช้นัน้ไม่มขี้อมูลภายใน หรอืหากมขีอ้มูลภายในที่ยงั

ไม่ไดเ้ปิดเผย บรษิทัจะพจิารณาความเหมาะสมตามกระบวนการว่า จะเปิดเผยขอ้มลูนัน้

ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก่อนการพบปะบุคคลเฉพาะกลุ่มหรอืเกบ็รกัษาเป็น

ข้อมูลลับต่อไป เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ และใน

ขณะเดยีวกนักไ็ม่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลที่เรว็เกนิไปในระหว่างที่ยงัมคีวามไม่แน่นอนสงู 

เพราะอาจท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผดิได ้

ข. การเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม 

บรษิัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มไม่ได้ หากมกีารเปิดเผย

ขอ้มูลภายในแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัฯ จะต้องแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัขอ้มลู

นัน้ทราบถึงหน้าที่ในการรกัษาความลบัของขอ้มูลจนกว่าจะมกีารเปิดเผยด้วย รวมทัง้

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทนัท ี

บริษัทฯ จะใช้ความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการตอบค าถามที่อยู่นอกกรอบการ

น าเสนอขอ้มลูทีก่ าหนดไวโ้ดยใชแ้นวทางดงันี้ 

- ให้เฉพาะข้อมูลที่ได้เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและตอบ
ค าถามจากขอ้มลูดงักล่าวเท่านัน้ 

- หากมคี าถามที่ท าให้บรษิัทฯ ต้องตอบโดยเป็นขอ้มูลภายใน บรษิัทจะต้องไม่
ตอบค าถามเหล่านัน้ แต่อาจจดบันทึกประเด็นค าถามดังกล่าวไว้ และหาก

พจิารณาแล้วเหน็ว่า ขอ้มูลภายในตามค าถามดงักล่าวอยู่ในวสิยัที่เปิดเผยได้ 

หรอืเหน็ว่าเป็นประโยชน์และประสงคจ์ะตอบค าถามนัน้ ใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มูล

ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อใหส้าธารณชนทัว่ไปไดท้ราบก่อน 

- การให้ความเห็นต่อการประมาณการทางการเงินของนักวิเคราะห์  ให้จ ากดั

เฉพาะประเดน็เกี่ยวกบัความคลาดเคลื่อนของขอ้เทจ็จรงิและสมมตฐิานเท่านัน้ 

รวมถงึหลกีเลี่ยงการตอบค าถามทีอ่าจชี้น าว่าประมาณการของบรษิทัหรอืของ

ตลาดไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ในการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัการคาดการณ์รายได้

ใหใ้ชข้อ้มลูทีม่กีารเปิดเผยอย่างต่อเน่ือง เพื่อระบุว่ารายไดท้ี่คาดการณ์น่าจะอยู่
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ในช่วงใด และหากมกีารเปลีย่นแปลงการคาดการณ์รายได ้จะต้องเปิดเผยผ่าน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก่อนทีจ่ะใหข้อ้มลูแก่บุคคลภายนอก 

3. บุคคลผูมี้สิทธิในการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ ก าหนดให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้มสีทิธิในการตอบข้อซกัถามหรือให้ขอ้มูลส าคญัต่างๆ   ของ

บรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

1) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร จะเป็นผูร้บัผดิชอบในการตดิตามและน านโยบายฉบบันี้ไปปฏบิตั ิเพื่อให้

แน่ใจว่า บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้  และเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดในการพิจารณา

เปิดเผยหรอืไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูใดๆ 

2) กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์และ

เลขานุการบรษิทั จะท าหน้าทีใ่หก้ารสนบัสนุนประธานเจา้ทีบ่รหิาร เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑใ์นการเปิดเผยสารสนเทศ 

3) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัชไีด้รบั

มอบหมายใหเ้ป็นโฆษกของบรษิทัฯ เพื่อสื่อสารขอ้มูล และสารสนเทศใดๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อยแก่สื่อมวลชน นักวิเคราะห์และผู้ลงทุน ทัง้นี้การให้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อ

ประชาชนเป็นการทัว่ไป ซึง่เป็นสาระส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาหรอืมลูค่าของหลกัทรพัย ์หรอื

การตดัสนิใจลงทุน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารก่อนการด าเนินการ 

4) หากผู้บรหิารหรอืพนักงานคนใดได้รบัการสอบถามหรือขอให้แสดงความคดิเหน็จากผู้ลงทุนหรือ

สือ่มวลชน ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ผู้บรหิารหรอืพนกังานจะตอ้งแจง้ว่าตนเองไม่ไดร้บัอนุญาต

ในการใหข้อ้มลูในนามของบรษิทัฯ และใหเ้สนอเรื่องดงักล่าวไปยงัฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์

การด าเนินการกรณีท่ีมีข้อสงสยัเก่ียวกบันโยบาย 

กรณีทีม่ขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรอืเลขานุการบรษิทั ทัง้นี้การไม่ปฏบิตัิ

ตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูนี้เป็นการกระท าทีฝ่า่ฝืนจรรยาบรรณบรษิทั 

แนวปฏิบติัเพ่ิมเติม 

บรษิทัฯ จงึไดย้ดึหลกัตามนโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ และแนวปฏบิตัใินการจดัการขอ้มลูลบัทีม่ี

ผลต่อราคาหลกัทรพัย์ ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์เพื่อใหม้รีะบบในการบรหิาร

จดัการขอ้มลูภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ ช่วยลดความเสีย่งในเรื่องการรัว่ไหลหรอืการใชข้อ้มลูในทางมชิอบ  
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บทก าหนดโทษ 

บรษิัทฯ ก าหนดบทลงโทษทางวนิัยส าหรบัผู้บรหิารและผู้ปฏบิตัิงานที่เกี่ยวขอ้ง หากมกีารฝ่าฝืนน าขอ้มูล

ภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตนซึง่เริม่ตัง้แต่การตกัเตือนเป็นหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจ้าง 

หรอืใหอ้อกจากงาน ซึง่การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

(นายประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ) 
ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 


