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นโยบายด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ
การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทยึดถือหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลมา
อย่างต่อเนื'อง คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลขึ +น เพื'อให้ ผ้ ูถือหุ้น นักลงทุน
สาธารณชน และผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ มัน' ใจได้ วา่ การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทมีความถูกต้ อง ชัดเจน สอดคล้ อง
กับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน
หลักการทั"วไป1
บริ ษัทจะดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลที'มีนยั สําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนในทันที ที'สามารถทํ าได้
โดยเปิ ดเผยข้ อมูลที'ถกู ต้ อง มีรายละเอียดเพียงพอ ในเวลาที'เหมาะสม ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อหน่วยงานที'เกี'ยวข้ อง เพื'อให้ บคุ คลทุกกลุ่มเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที'ข้อมูลดังกล่าว
เป็ นข้ อมูลภายใน ซึ'งอยู่ในช่วงเวลาที'ยงั ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบในการกํ ากับดูแลรักษา
ข้ อมูลนันให้
+ จํากัดเฉพาะบุคคลที'จําเป็ นต้ องรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวเท่านัน+
ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลนี +ใช้ บงั คับกับการให้ ข้อมูลต่างๆ ของบริ ษัท ทังข้
+ อมูลทางการเงินและข้ อมูล
อื'นๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ แก่ การให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การให้ ข้อมูลด้ วยวาจา หรื อผ่านทางโทรศัพท์
การประชุมทางวีดิทศั น์ โซเชียลมีเดีย อินเตอร์ เน็ตหรื อสื'อดิจิตลั การแถลงข้ อมูลให้ กับผู้สื'อข่าวหรื อนักลงทุน
ตลอดจนการให้ ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางที'หน่วยงานรัฐ หรื อบุคคลอื'นจัดไว้ สําหรับให้ บคุ คลทัว' ไปสามารถรับรู้
ข้ อมูลได้
มาตรฐานการเปิ ดเผยข้ อมูล
1.
การเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าคัญที' ยังไม่ไ ด้ เปิ ดเผยสู่สาธารณะ บริ ษัทจะทํ าการเปิ ดเผยอย่างระมัดระวัง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา พร้ อมทังดํ
+ าเนินการให้ แน่ใจว่าผู้ถือหุ้น หรื อนักลงทุนได้ รับข้ อมูลต่างๆ อย่าง
เพียงพอ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย โดยเปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท อีกทัง+
คํานึงถึงช่วงเวลาที'จะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวด้ วย
2.
การเปิ ดเผยข้ อมูลที'เป็ นการคาดการณ์เกี'ยวกับสภาวะ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการ
ในอนาคตของบริ ษัท บริ ษัทจะทําการเปิ ดเผยด้ วยความระมัดระวัง พร้ อมทังอธิ
+ บายถึงเงื'อนไข หรื อ
สมมติฐานที'ใช้ ประกอบการคาดการณ์นนั +
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การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญที'ได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณะแล้ ว บริ ษัทจะทําการเปิ ดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้ วน
โดยไม่ก่อให้ เกิดความสับสน นอกจากนี + บริ ษัทได้ ให้ ข้อมูลเพิ'มเติมด้ วยความชัดเจน สอดคล้ อง และไม่
ทําให้ เกิดความเข้ าใจผิดเกี'ยวกับข้ อมูลดังกล่าว
การเปิ ดเผยข้ อมูลอื'นๆ ที'ไม่ใช่ข้อมูลสําคัญ บริ ษัทจะทําการเปิ ดเผยบนพื +นฐานของความเป็ นจริ ง และ
ไม่มีเจตนาให้ ผ้ ูอื'นสําคัญผิดในข้ อเท็จจริ งเกี' ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน ราคาหลักทรัพย์
หรื อเปิ ดเผยในทํานองที'อาจทําให้ บคุ คลอื'นเข้ าใจราคาหลักทรัพย์เพิ'มขึ +นหรื อลดลง
การเปิ ดเผยข้ อมูลที' อาจทํ าให้ บริ ษัทได้ รั บผลกระทบเชิง ธุรกิ จหรื อการแข่งขัน บริ ษัทจะใช้ ความ
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ ทังข้
+ อมูลที'เกี'ยวกับต้ นทุนในการประกอบธุรกิจ หรื อส่วนแบ่งทางการตลาด

ความหมายของคําว่ า “ข้ อมูลสําคัญ”
ข้ อมูลสําคัญ หมายถึง ข้ อมูลต่างๆ เกี'ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ที'หากมีการเปิ ดเผยโดยวิธีการ
ที'ไม่เหมาะสมแล้ ว อาจก่อให้ เกิดผลกระทบที'มีนยั สําคัญต่อความสามารถในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท หรื อ
ราคาหลักทรัพย์ รวมถึงอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลการเงิน การลงทุน หรื อ
ความลับทางการค้ า เช่น
1.
งบการเงิน ได้ แก่ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปลี'ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที'สําคัญ
2.
ข้ อมูลเกี'ยวกับการควบรวมบริ ษัท การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ'งบริ ษัทร่ วม/บริ ษัทย่อยที'สําคัญ และอาจ
มีผลกระทบหรื อเปลี'ยนแปลงโครงสร้ างทางธุรกิจของบริ ษัท
3.
ข้ อมูลเกี'ยวกับการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง' หลักทรัพย์หรื อโครงการลงทุนที'มลู ค่ามีนยั สําคัญ
4.
ข้ อมูลเกี' ยวกับการจ่าย หรื องดจ่ายเงินปั นผล หรื อการเปลี'ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษัท
5.
ข้ อมูลเกี'ยวกับการเปลี'ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อผู้บริ หารสําคัญ
6.
ข้ อมูลเกี'ยวกับข้ อพิพาททางกฎหมายที'สําคัญของบริ ษัท
7.
ข้ อมูลเกี'ยวกับการให้ บริ การ หรื อหยุดการให้ บริ การที'สําคัญของบริ ษัท
8.
ข้ อมูลเกี'ยวกับนโยบาย หรื อกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
9.
ข้ อมูลการคาดการณ์เกี'ยวกับสภาวะ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของ
บริ ษัท โดยเฉพาะข้ อมูลผลกําไรหรื อขาดทุน
10. ข้ อมูลอื'นๆ เกี'ยวกับบริ ษัทที'เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรื อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ในการลงทุน
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ข้ อมูลภายใน2
บริ ษัทห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บุคคลใด ก่อนเปิ ดเผยแก่ผ้ ูลงทุนทั'วไป เว้ นแต่กรณี จําเป็ น
ข้ อมูลภายใน หมายถึง ข้ อมูลที' ยงั มิได้ มีการเปิ ดเผยต่อประชาชนเป็ นการทั'วไป ซึ'งเป็ นสาระสําคัญต่อการ
เปลี' ยนแปลงราคาหรื อมูลค่าของหลักทรั พ ย์ หรื อการตัดสิ นใจลงทุน ข้ อมูลดังกล่าวรวมถึ ง ข้ อมูล เกี' ยวกับ
บริ ษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อผู้บริ หารสํ าคัญของบริ ษัทจดทะเบียน และเป็ น
ข้ อมูลที'มีความชัดเจนพอสมควรที'ผ้ ลู งทุนทัว' ไปน่าจะใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
อย่างไรก็ดี มิใช่ว่าข้ อมูลที'มีนยั สําคัญที'ยงั มิได้ เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทังหมด
+
จะถือเป็ นข้ อมูลภายใน เนื'องจากในบางกรณี ข้ อมูลที'จดั ว่ามีนยั สําคัญที'ยงั มิได้ เปิ ดเผย อาจมิได้ มีผลต่อราคา
หรื อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรื อข้ อมูลที'อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน มิใช่ข้อมูลจากแหล่งภายใน
บริ ษัท แต่เกิดจากปั จจัยภายนอกบริ ษัท ไม่วา่ จะเป็ น ข้ อมูลเกี'ยวกับสภาพตลาด หรื ออุตสาหกรรม
การพิจารณานัยสําคัญของข้ อมูลไม่อาจกํ าหนดเป็ นระดับตัวเลขหรื อสัดส่วนที'แน่นอนเพื'อใช้ สําหรับ
ทุกกรณี โดยนัยสําคัญดังกล่าวขึ +นอยูก่ บั ผลกระทบหรื อความสําคัญของข้ อมูล โดยมีปัจจัยหลายประการที'ต้อง
นํามาพิจารณาประกอบด้ วย ไม่ว่าจะเป็ น ขนาดของบริ ษัทจดทะเบียน พัฒนาการของเรื' อง ความน่าเชื'อถื อ
ของข้ อมูล สภาพตลาดที'เกี' ยวข้ องกับบริ ษัทหรื อหมวดอุตสาหกรรมนัน+ รวมทังโอกาสที
+
'ผ้ ูลงทุนน่าจะใช้ ข้อมูล
ดังกล่าว
บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญที"ยังไม่ ได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณะ
บริ ษัทกําหนดให้ บคุ คลต่อไปนี +เท่านันเป็
+ นผู้มีสิทธิในการตอบข้ อซักถามหรื อให้ ข้อมูลสําคัญต่างๆ ที'ยงั
ไม่ได้ เปิ ดเผยสูส่ าธารณะ ได้ แก่
1.
ประธานกรรมการบริ หาร
2.
กรรมการผู้จดั การ
3.
บุคคลที'ได้ รับมอบหมายจากบุคคลตาม 1 หรื อ 2 (เฉพาะเรื' องที'ได้ รับมอบหมาย)
ช่ วงเวลาการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญ
บริ ษัทมีนโยบายอย่างเคร่งครัดที'จะระมัดระวังข้ อมูลสําคัญหรื อข้ อมูลอื'นที'เกี'ยวข้ องมิให้ มีการเผยแพร่
สูส่ าธารณะก่อนวันที'บริ ษัทกําหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนหน้ านัน+
ทังนี
+ + พนักงานทุกคนไม่ได้ รับอนุญาตให้ เปิ ดเผยข้ อมูลสํ าคัญที'ยังไม่ได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณะไม่ว่าใน
ช่วงเวลาใดๆ เว้ นแต่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผู้จดั การ
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การจัดการข้ อมูลภายในที"ยังไม่ อาจเปิ ดเผยได้ 3
1. กรณีท" ีอาจชะลอการเปิ ดเผย
ในกรณีที'บริ ษัทมีข้อมูลภายในซึ'งอยู่ในช่วงเวลาที'ยงั ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ด้ วยเหตุที'ยงั ไม่อาจสรุ ปผลได้
หรื อมี ความไม่แน่นอนสูง บริ ษัทจะติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ ชิด และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีที'สามารถสรุปผลได้ หรื อมีความแน่นอนแล้ ว ตัวอย่างเช่น
ก. เรื' องที'อยูร่ ะหว่างการเจรจา หรื อการเปิ ดเผยอาจกระทบต่อผลการเจรจา
ข. เรื' องที'ต้องได้ รับอนุมตั ิจากองค์กรหรื อบุคคลอื'น และการเปิ ดเผยในระหว่างการขออนุมตั ิ อาจส่งผล
กระทบในลักษณะที'อาจทําให้ ผ้ ลู งทุนเกิดความเข้ าใจที'คลาดเคลื'อน
2. การรั กษาความลับของข้ อมูลภายในที"ยังไม่ เปิ ดเผย
ในระหว่างที' ยงั ไม่สามารถ หรื อยังมิได้ เปิ ดเผยข้ อมูลภายใน บริ ษัทได้ ดําเนินการดูแลจัดการรั กษา
ความลับของข้ อมูลดังกล่าว เพื'อป้องกันมิให้ ผ้ ใู ดนําไปแสวงหาประโยชน์ หรื อเปิ ดเผยโดยมิชอบ
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลกรณีมีความเสี"ยงที"ข้อมูลจะรั" วไหล
ในกรณี เกิดเหตุการณ์ ความเสี'ยงที'ข้อมูลภายในจะเกิดการรั'วไหลก่อนที'จะสามารถยืนยันข้ อเท็จจริ ง
และผลกระทบที'เกี'ยวข้ องได้ บริ ษัทจะทําการเปิ ดเผยข้ อมูลเบื +องต้ นเกี' ยวกับสถานการณ์นนั + โดยมีข้อมูล
ดังนี +
ก.
รายละเอียดของเรื' องเท่าที'จะสามารถระบุได้
ข.
อธิบายเหตุผลที'ยงั ไม่สามารถให้ ข้อเท็จจริ งที'ครบถ้ วนได้
ค.
แสดงความรับผิดชอบของบริ ษัทที'จะเปิ ดเผยรายละเอียดของข้ อมูลในโอกาสแรกที'กระทําได้
หากบริ ษัทไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลเบื +องต้ นดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อเห็นว่า
ไม่ควรดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจะทําการหารื อกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาจขอให้ มีการ
หยุดพักการซื +อขายหลักทรัพย์ชวั' คราวตามความเหมาะสม
4. กรณีจาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ ผ้ ูท" ีมีหน้ าที"เกี"ยวข้ อง
ในกรณี จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่ผ้ ูที'มีหน้ าที'เกี' ยวข้ อง โดยที'ยงั มิได้ เปิ ดเผยข้ อมูลนัน+ ผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทจะดําเนินการเพื'อให้ มนั' ใจว่า ผู้รับข้ อมูลทราบถึงหน้ าที' และมีระบบใน
การรักษาความลับของข้ อมูล เพื'อป้องกันการนําข้ อมูลนันไปใช้
+
หรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลอื'น
5. การดําเนินการกรณีเกิดข่ าวลือ ข้ อมูลรั" วไหล และ/หรื อ มีการเปิ ดเผยโดยมิได้ ตัง< ใจ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกระบวนการรับมือกับกรณีที'เกิดข่าวลือ การรั'วไหลของข้ อมูล และการเปิ ดเผยข้ อมูล
โดยมิได้ ตงใจ
ั + หากข่าวลือหรื อข้ อมูลที'มีการรั'วไหลหรื อถูกเปิ ดเผยไปโดยมิได้ ตงใจเป็
ั+
นข้ อมูลภายใน บริ ษัทจะ
ทํ าการชี แ+ จงหรื อเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยตามแนวทางที' กําหนดไว้ ทัง+ นี + แม้ ว่ากรณี
3
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ดังกล่าวจะไม่ใช่ประเด็นเกี'ยวกับข้ อมูลภายใน บริ ษัทก็จะทําการเปิ ดเผยข้ อมูลบนเว็บไซต์เพื'อให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ด้ วย
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกระบวนการทบทวนภายหลังจากการให้ ข้อมูลแก่บคุ คลเฉพาะกลุ่ม เพื'อสอบทานว่ามี
การให้ ข้อมูลภายในโดยมิได้ ตงใจหรื
ั+
อไม่ ไม่ว่าจะเป็ น กรณี ที'บริ ษัทจดทะเบียนมี การพบผู้ลงทุนในการจัด
กิจกรรม Opportunity day หรื อในช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงินรายไตรมาส และมีการตอบคําถามโดย
เปิ ดเผยข้ อมูลภายใน หากเกิดกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
ทันที และจากนันจึ
+ งเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษัท ทังนี
+ + บริ ษัทจะทําการเปิ ดเผยเอกสารที'ได้ ใช้ ในการให้
ข้ อมูลแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
ด้ วย
การเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ บุคคลเฉพาะกลุ่ม4
บริ ษัทมี จุดมุ่งหมายในการสื' อสารและสร้ างความสัมพันธ์ ที'ดีกับผู้ลงทุนและผู้ที'เกี' ยวข้ องอื' น ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ซึ'งเป็ นประโยชน์ต่อทังบริ
+ ษัทและบุคคลเหล่านัน+ โดยการดําเนินการดังกล่าวอยู่บนหลักการที'
บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลที'มีนัยสําคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน ทังในด้
+ านเนื +อหา และระยะเวลา
ดังนี +
1. การจัดเตรี ยมข้ อมูล
บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมข้ อมูลที'จะใช้ ในการพบปะบุคคลเฉพาะกลุ่มไว้ ล่วงหน้ า โดยมีการตรวจสอบแล้ วว่า
ข้ อมูลที'จะใช้ นนไม่
ั + มีข้อมูลภายใน หรื อหากมีข้อมูลภายในที'ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผย บริ ษัทจะพิจารณาความเหมาะสม
ตามกระบวนการว่า จะเปิ ดเผยข้ อมูลนันต่
+ อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการพบปะบุคคลเฉพาะกลุ่ม
หรื อเก็บรักษาเป็ นข้ อมูลลับต่อไป เพื'อให้ ผ้ ลู งทุนมีข้อมูลที'ถกู ต้ อง เพียงพอ ในเวลาอันควร และในขณะเดียวกัน
ก็ไม่เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลที'เร็ วเกินไปในระหว่างที'ยงั มีความไม่แน่นอนสูง เพราะอาจทําให้ ผ้ ลู งทุนสําคัญผิดได้
2. การเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่ บุคคลเฉพาะกลุ่ม
บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มไม่ได้ หากมีการเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บุคคล
เฉพาะกลุ่มไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริ ษัทจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูที'ได้ รับข้ อมูลนันทราบถึ
+
งหน้ าที'ในการรักษาความลับของ
ข้ อมูลจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยด้ วย รวมทังเปิ
+ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที
บริ ษัทจะใช้ ความระมัดระวังอย่างยิ'งในการตอบคําถามที'อยู่นอกกรอบการนําเสนอข้ อมูลที'กําหนดไว้
โดยใช้ แนวทางดังนี +
ก.
ให้ เฉพาะข้ อมูลที'ได้ เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตอบคําถามจากข้ อมูล
ดังกล่าวเท่านัน+
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ข.

หากมี คํ า ถามที' ทํ า ให้ บ ริ ษัท ต้ องตอบโดยเป็ นข้ อ มูล ภายใน บริ ษั ท จะต้ อ งไม่ ตอบคํ า ถาม
เหล่านัน+ แต่อาจจดประเด็นคําถามดังกล่าวไว้ และหากพิจารณาแล้ วเห็นว่า ข้ อมูลภายใน
ตามคําถามดังกล่าวอยู่ในวิสัยที' เปิ ดเผยได้ หรื อเห็นว่าเป็ นประโยชน์ และประสงค์จะตอบ
คําถามนัน+ ให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื'อให้ สาธารณชน
ทัว' ไปได้ ทราบก่อน
การให้ ความเห็นต่อการประมาณการทางการเงิ นของนักวิเคราะห์ ให้ จํากัดเฉพาะประเด็นเกี' ยวกับ
ความคลาดเคลื' อ นของข้ อเท็ จ จริ ง และสมมติฐ านเท่ านัน+ รวมถึ ง หลี กเลี' ย งการตอบคํ า ถามที' อาจชี น+ ํ า ว่ า
ประมาณการของบริ ษัทหรื อของตลาดไม่ถกู ต้ อง นอกจากนี + ในการบริ หารจัดการเกี'ยวกับการคาดการณ์รายได้
ให้ ใช้ ข้อมูล ที' มี การเปิ ดเผยอย่างต่อเนื' อง เพื' อระบุว่ารายได้ ที'คาดการณ์ น่าจะอยู่ใ นช่วงใด และหากมี การ
เปลี'ยนแปลงการคาดการณ์ รายได้ จะต้ องเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนที'จะให้ ข้อมูลแก่
บุคคลภายนอก
การดําเนินการกรณีท" ีมีข้อสงสัยเกี"ยวกับนโยบาย
กรณีที'มีข้อสงสัยเกี'ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ปรึกษาผู้บงั คับบัญชา หรื อเลขานุการบริ ษัท ทังนี
+ + การไม่
ปฏิบตั ิตามนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลนี +เป็ นการกระทําที'ฝ่าฝื นจรรยาบรรณบริ ษัท
แนวปฏิบัตเิ พิ"มเติม5
บริ ษัทจึงได้ ยึดหลักตาม “นโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน” เพื'อให้ มีระบบในการบริ หารจัดการข้ อมูล
ภายในที'มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี'ยงในเรื' องการรั'วไหลหรื อการใช้ ข้อมูลในทางมิชอบ การดําเนินงานของ
บริ ษัทมีกรณี ที'กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้เกี' ยวข้ องต้ องพิจารณาหรื อรับทราบข้ อมูลที'อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ และยังไม่สามารถเปิ ดเผยต่อผู้ลงทุนได้ หากไม่มีมาตรการที'ดีในการจัดการข้ อมูลดังกล่าว อาจทํา
ให้ ข้อมูลลับของบริ ษัทรั'วไหล ทําให้ บริ ษัทเสียหาย หรื อถูกนําไปใช้ เพื'อประโยชน์ในทางมิชอบ อันเป็ นการเอา
เปรี ยบผู้ลงทุน ซึง' นอกจากจะเป็ นความผิดตามกฎหมายแล้ ว ยังมีผลกระทบต่อความน่าเชื'อถือของบริ ษัทด้ วย
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