นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ยึดถือ
หลักการเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย และสาธารณชนมีความ
เชื่อมันต่
่ อข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้เปิ ดเผย ซึ่ง มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ น
ธรรมต่อทุกฝา่ ยอย่างเท่าเทียมกัน
หลักการทัวไป
่
บริษทั ฯ จะดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนในทันทีทส่ี ามารถกระทาได้ โดย
เปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ และผ่านการพิจารณากลันกรองตามขั
่
น้ ตอนทีก่ าหนด
เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียมกัน ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้จดั ให้มมี าตรการในการกากับดูแล
รักษาข้อมูลในกรณีท่ขี อ้ มูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลภายใน ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาทีย่ งั ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ เพื่อป้องกันความ
เสียหายและการนาไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ ซึ่งเป็ นการเอาเปรียบผู้ลงทุน ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และมี
ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษทั ฯ
มาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูล
1. การเปิ ด เผยข้อ มูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้เ ปิ ด เผยสู่สาธารณะ บริษัท ฯ จะท าการเปิ ดเผยอย่า งระมัดระวัง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทัง้ ดาเนินการให้แน่ใจว่านักลงทุนได้รบั ข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เท่า
เทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยเปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทัง้ คานึงถึงความ
เหมาะสมของช่วงเวลาทีจ่ ะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย
2. การเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการ
ในอนาคตของบริษทั บริษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยด้วยความระมัดระวัง พร้อมทัง้ อธิบายถึงเงื่อนไข หรือ
สมมติฐานทีใ่ ช้ประกอบการคาดการณ์นนั ้
3. การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะแล้ว บริษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน
โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสน นอกจากนี้ บริษทั ได้ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมด้วยความชัดเจน สอดคล้อง และไม่
ทาให้เกิดความเข้าใจผิดเกีย่ วกับข้อมูลดังกล่าว
4. การเปิ ดเผยข้อมูลอื่นใดทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลสาคัญ บริษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยบนพืน้ ฐานของความเป็ นจริง และ
ไม่มเี จตนาให้ผู้อ่ืนสาคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และการชี้นาราคา
หลักทรัพย์
5. การเปิ ดเผยข้อมูลที่อาจทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขัน หรือ อาจทาให้บริษทั ฯ
ปฏิบตั ผิ ดิ ข้อสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯเป็ นคู่สญ
ั ญาอยู่ บริษทั ฯ จะใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างยิง่ ทัง้ ข้อมูลที่
เกีย่ วกับต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ส่วนแบ่งทางการตลาด และข้อมูลจาเพาะของบริษทั ฯ

แนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษทั ฯ
1. การเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญ
1.1 คาจากัดความของข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญ
ข้อมูลและสารสนเทศทีส่ าคัญ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั หากมีการ
เปิ ดเผยโดยวิธกี ารที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มนี ัยสาคัญต่อความสามารถในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ หรือราคาหลักทรัพย์ รวมถึงอาจมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน และผลกระทบ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย เช่นข้อมูลดังต่อไปนี้
1) งบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด งบแสดง
การเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
ทางบัญชีทส่ี าคัญ
2) ข้อมูลเกีย่ วกับการควบรวมบริษทั ฯ การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ บริษทั ร่วม/บริษทั ย่อยที่สาคัญ
และอาจมีผลกระทบหรือเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางธุรกิจของบริษทั ฯ
3) ข้อมูลเกีย่ วกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์หรือโครงการลงทุนทีม่ ลู ค่ามีนยั สาคัญ
4) ข้อมูลเกีย่ วกับการจ่าย หรืองดจ่ายเงินปนั ผล หรือการเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล
5) ข้อมูลเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือผูบ้ ริหารสาคัญ
6) ข้อมูลเกีย่ วกับข้อพิพาททางกฎหมายทีส่ าคัญของบริษทั ฯ
7) ข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินงาน หรือหยุดการดาเนินงานสาคัญของบริษทั ฯ ตลอดจนพัฒนาการ
หรือโครงการลงทุนในอนาคต
8) ข้อมูลเกีย่ วกับนโยบาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
9) ข้อมูลการคาดการณ์เกีย่ วกับสภาวะ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต
ของบริษทั ฯ โดยเฉพาะข้อมูลผลกาไรหรือขาดทุน
10) ข้อมูลอื่นใดเกีย่ วกับบริษทั ฯ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใน
การลงทุ น โดยพิจ ารณาจากข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (บจ/ป 11-0) เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารเกีย่ วกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั กิ ารใดๆ ของบริษทั
จดทะเบียน
1.2 ช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
2) เว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.toagroup.com)
3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
4) สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ และเอกสารหรือสื่อสิง่ พิมพ์
ของบริษทั ฯ เป็ นต้น
5) การให้ขอ้ มูลต่อผูล้ งทุน นักวิเคราะห์ และสาธารชนทีม่ าเยีย่ มชมกิจการ และพบปะกับผูบ้ ริหาร
6) การเดินทางไปให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
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7) การจัดกิจกรรมดูแลนักลงทุนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุน เช่น กิจกรรม Opportunity
Day เป็ นต้น
8) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านทางไปรษณีย์
2. การจัดการข้อมูลภายในที่สาคัญซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
2.1 คาจากัดความของข้อมูลภายใน
ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลทีย่ งั มิได้มกี ารเปิ ดเผยต่อประชาชนเป็ นการทัวไป
่ ซึง่ เป็ นสาระสาคัญ
ต่ อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ข้อมูล
เกีย่ วกับบริษทั ฯ ถือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือผูบ้ ริหารสาคัญของบริษทั ฯ และเป็ นข้อมูลทีม่ คี วาม
ชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทัวไปน่
่
าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยทัวไปข้
่ อมูลที่มผี ลกระทบต่อการ
ตัดสินใจของผูล้ งทุน ได้แก่ขอ้ มูลและสารสนเทศทีร่ ะบุในข้อ 1.1 รวมถึงข้อมูลทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกาหนดให้บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน
2.2 ช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศสาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะ
1) การเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ นี ัยสาคัญ
ต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มเข้าถึ งข้อมูลได้อย่าง
เท่าเทียมกัน และในกรณีทอ่ี ยู่ในช่วงเวลาทีย่ งั ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ต้องมีระบบในการดูแลรักษา
ข้อมูลนัน้ ให้จากัดเฉพาะบุคคลทีจ่ าเป็ น
2) การเปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ก. เปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศไว้ในลักษณะทีเ่ ปิ ดอ่านได้โดยสะดวก เช่น มีหวั ข้อทีช่ ดั เจนใน
หน้าแรกของเว็บไซต์ และเมื่อเข้าไปดูขอ้ มูลในหัวข้อดังกล่าว ก็สามารถเห็นได้โดยง่าย และ
ต้อ งเปิ ด เผยข้อ มูลนัน้ ไว้อ ย่ า งน้ อ ย 1 ปี ทัง้ นี้ ข้อ มูลที่เ ปิ ด เผยอย่ า งน้ อ ยต้อ งแสดงเป็ น
ภาษาไทย
ข. บุคคลทัวไปสามารถเข้
่
าถึงและเปิ ดอ่านข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
หรือขอ user name/password เพื่อการเข้าดูขอ้ มูล
ค. เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางอื่นพร้อมกับการเปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จดทะเบียน โดย
บริษทั ฯ จะมีระบบการส่งแจ้งเตือนไปยังบุคคลทัวไปที
่ ข่ อรับบริการแจ้งเตือนเมื่อบริษทั ฯ มี
การเปิ ดเผยข้อมูล โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับข้อมูลได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั ฯ
(www.toagroup.com)
ง. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในระหว่างเวลา 9.00 - 12.30 น. และ 13.30 - 17.00 น. เพื่อให้บุคคล
ทัวไปมี
่ เวลาในการรับทราบและศึกษาข้อมูลนัน้ พอสมควร ก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิ ดทา
การซือ้ ขายในแต่ละรอบ และ
จ. มีระบบทีม่ คี วามปลอดภัยเพียงพอในการบันทึกการนาเข้า แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่
เปิ ดเผยไว้ผ่านเว็บไซต์ โดยบริษทั จดทะเบียนต้องมอบหมายบุคคลทีม่ หี น้าทีใ่ นการจัดการ
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ข้อมูลดังกล่าว และต้องป้องกันไม่ให้ผู้ทไ่ี ม่มหี น้าที่เกีย่ วข้องนาเข้าหรือแก้ไขข้อมูลที่มกี าร
เปิ ดเผยไว้แล้ว รวมทัง้ บันทึกการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางอื่นทีท่ าพร้อมกับเว็บไซต์ (เช่น
ข้อมูลทีส่ ง่ แจ้งเตือนการเปิ ดเผยข้อมูล) โดยระบบดังกล่าวสามารถเก็บรักษาและเรียกดูขอ้ มูล
ดังกล่าว และบันทึกการนาเข้า แก้ไข และเปลีย่ นแปลงไว้อย่างน้อย 10 ปี
2.3 การจัดการข้อมูลภายในที่ยงั ไม่อาจเปิ ดเผยได้
1) กรณี ที่ "อาจชะลอการเปิ ดเผย”
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีขอ้ มูลภายในซึง่ อยู่ในช่วงเวลาทีย่ งั ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ด้วยเหตุทย่ี งั ไม่
อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง บริษทั จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีทส่ี ามารถสรุปผลได้ หรือมีความแน่นอนแล้ว
ตัวอย่างเช่น
- เรื่องทีอ่ ยู่ระหว่างการเจรจา หรือการเปิ ดเผยอาจกระทบต่อผลการเจรจา
- เรื่องที่ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากองค์กรหรือบุคคลอื่น และการเปิ ดเผยในระหว่างการขออนุ มตั ิ
อาจส่งผลกระทบในลักษณะทีอ่ าจทาให้ผลู้ งทุนเกิดความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อน
2) การรักษาความลับของข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผย
ในระหว่างที่ยงั ไม่สามารถ หรือยังมิได้เปิ ดเผยข้อมูลภายใน บริษทั ฯ มีมาตรการดูแลจัดการ
รักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนาไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิ ดเผยโดยมิ
ชอบ
3) การเปิ ดเผยข้อมูลกรณี มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรัวไหล
่
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ขอ้ มูลภายในจะเกิดการรัว่ ไหลก่อนที่จะสามารถยืนยัน
ข้อเท็จจริงและผลกระทบที่เกีย่ วข้องได้ บริษทั จะทาการเปิ ดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกีย่ วกับสถานการณ์
นัน้ โดยมีขอ้ มูลดังนี้
- รายละเอียดของเรื่องเท่าทีจ่ ะสามารถระบุได้
- อธิบายเหตุผลทีย่ งั ไม่สามารถให้ขอ้ เท็จจริงทีค่ รบถ้วนได้
- แสดงความรับผิดชอบของบริษทั ที่จะเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลในโอกาสแรกที่กระทา
ได้
หากบริษทั ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
หรือเห็นว่าไม่ควรดาเนินการดังกล่าว บริษัทจะทาการหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และอาจขอให้มกี ารหยุดพักการซือ้ ขายหลักทรัพย์ชวคราวตามความเหมาะสม
ั่
4) กรณี จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผทู้ ี่มีหน้ าที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่ผทู้ ่ีมหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง โดยทีย่ งั มิได้เปิ ดเผยข้อมูล
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ฯ จะดาเนินการเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า ผูร้ บั ข้อมูลตระหนักถึง

นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

4/8

หน้าที่ และมีระบบในการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อป้องกันการนาข้อมูลนัน้ ไปใช้ หรือเปิ ดเผยต่อ
บุคคลอื่น
บริษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทีป่ รึกษา และ
ผูใ้ ห้บริการ ซึง่ รวมถึงบุคคลทีถ่ ูกสันนิษฐานว่ารูห้ รือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และจะไม่ใช้ตาแหน่ งหน้าทีใ่ นบริษทั ฯ
และ/หรือบริษทั ย่อย หรือนาข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศทีม่ สี าระสาคัญซึง่ ได้รบั รู้ หรือรับทราบใน
ระหว่างปฏิบตั ิงานในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คานึงว่าจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารใน
สายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ รวมถึงบุคคลทีถ่ ูกสันนิษฐานว่ารูห้ รือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
มูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขาย เสนอซื้อเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ ขาย
เสนอซือ้ เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเผยแพร่
งบการเงินหรือเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและสถานะของบริษทั ฯ รวมถึงข้อมูลสาคัญอื่นๆ
จนกว่าบริษทั ฯ จะดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ขอ้ มูลภายในที่
ยังมิได้เปิ ดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่ขอ้ มูล
ดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชัวโมง
่
ภายหลังเปิ ดเผยข้อมูล
ให้แก่สาธารณชนแล้ว
5) การดาเนิ นการกรณี เกิ ดข่าวลือ ข้อมูลรัวไหล
่
และ/หรือ มีการเปิ ดเผยโดยมิ ได้ตงั ้ ใจ
บริษัท ได้จดั ให้มกี ระบวนการรับมือ กับกรณีท่ี เ กิดข่า วลือ การรัว่ ไหลของข้อมูล และการ
เปิ ดเผยข้อมูลโดยมิได้ตงั ้ ใจ หากข่าวลือหรือข้อมูลทีม่ กี ารรัวไหลหรื
่
อถูกเปิ ดเผยไปโดยมิได้ตงั ้ ใจเป็น
ข้อ มูลภายใน บริษัท ฯ จะท าการชี้แ จงและเปิ ด เผยผ่ า นตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยตาม
แนวทางทีก่ าหนดไว้เช่นเดียวกับเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ ทัง้ นี้แม้ว่ากรณี
ดังกล่าวจะไม่ใช่ประเด็นเกีย่ วกับข้อมูลภายใน บริษทั ฯ ก็จะทาการเปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้
ลงทุนทราบด้วย
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ระบวนการทบทวนภายหลังจากการให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม
เพื่อสอบทานว่ามีการให้ขอ้ มูลภายในโดยมิได้ตัง้ ใจหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็ นกรณีทบ่ี ริษัทฯ มีการพบผู้
ลงทุนในการจัดกิจกรรม Analyst Meeting, Opportunity day, ช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงิน
รายไตรมาส หรือ มีการตอบคาถามโดยเปิ ดเผยข้อมูลภายใน หากเกิดกรณีดงั กล่าวบริษัท ฯ จะ
เปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที และเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์ของ
บริษัท ฯ ในลาดับถัดไป ทัง้ นี้บริษัท ฯ จะทาการเปิ ดเผยเอกสารที่ได้ใช้ในการให้ขอ้ มูล ภายในแก่
บุคคลเฉพาะกลุ่มผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เช่นเดียวกัน
นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
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6) การเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม
บริษทั ฯ มีจุดมุ่งหมายในการสือ่ สารและสร้างความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ผูล้ งทุนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอื่น
ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อทัง้ บริษทั ฯ และบุคคลเหล่านัน้ โดยการดาเนินการดังกล่าว
อยู่บนหลักการทีบ่ ริษทั เปิ ดเผยข้อมูลทีม่ นี ยั สาคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ ในด้าน
เนื้อหา และระยะเวลา ดังนี้
ก. การจัดเตรียมข้อมูล
บริษทั ฯ ได้จดั เตรียมข้อมูลทีจ่ ะใช้ในการพบปะบุคคลเฉพาะกลุ่มไว้ล่วงหน้า โดย
มีการตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลที่จะใช้นัน้ ไม่มขี ้อมูลภายใน หรือหากมีขอ้ มูลภายในที่ ยงั
ไม่ได้เปิ ดเผย บริษทั จะพิจารณาความเหมาะสมตามกระบวนการว่า จะเปิ ดเผยข้อมูลนัน้
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการพบปะบุคคลเฉพาะกลุ่ม หรือเก็บรักษาเป็ น
ข้อ มู ล ลับ ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ผู้ล งทุ น มีข้อ มูล ที่ถู ก ต้อ ง เพีย งพอ ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ และใน
ขณะเดียวกันก็ไม่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลที่เร็วเกินไปในระหว่างที่ยงั มีความไม่แน่ นอนสูง
เพราะอาจทาให้ผลู้ งทุนสาคัญผิดได้
ข. การเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม
บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุ คคลเฉพาะกลุ่มไม่ได้ หากมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั ฯ จะต้องแจ้งให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั ข้อมูล
นัน้ ทราบถึงหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยด้วย รวมทัง้
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที
บริษัท ฯ จะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตอบคาถามที่อยู่นอกกรอบการ
นาเสนอข้อมูลทีก่ าหนดไว้โดยใช้แนวทางดังนี้
- ให้เฉพาะข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตอบ
คาถามจากข้อมูลดังกล่าวเท่านัน้
- หากมีคาถามที่ทาให้บริษัทฯ ต้องตอบโดยเป็ นข้อมูลภายใน บริษัทจะต้องไม่
ตอบค าถามเหล่ า นั น้ แต่ อ าจจดบัน ทึก ประเด็น ค าถามดัง กล่ า วไว้ และหาก
พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลภายในตามคาถามดังกล่าวอยู่ในวิสยั ที่เปิ ดเผยได้
หรือเห็นว่าเป็ นประโยชน์และประสงค์จะตอบคาถามนัน้ ให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูล
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้สาธารณชนทัวไปได้
่
ทราบก่อน
- การให้ความเห็นต่ อการประมาณการทางการเงินของนัก วิเคราะห์ ให้จากัด
เฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของข้อเท็จจริงและสมมติฐานเท่านัน้
รวมถึงหลีกเลี่ยงการตอบคาถามทีอ่ าจชี้นาว่าประมาณการของบริษทั หรือของ
ตลาดไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคาดการณ์รายได้
ให้ใช้ขอ้ มูลทีม่ กี ารเปิ ดเผยอย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุว่ารายได้ท่คี าดการณ์น่าจะอยู่
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ในช่วงใด และหากมีการเปลีย่ นแปลงการคาดการณ์รายได้ จะต้องเปิ ดเผยผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนทีจ่ ะให้ขอ้ มูลแก่บุคคลภายนอก
3. บุคคลผูม้ ีสิทธิ ในการเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัท ฯ กาหนดให้บุคคลต่ อไปนี้เป็ นผู้มสี ทิ ธิในการตอบข้อซักถามหรือให้ขอ้ มูลสาคัญต่ างๆ ของ
บริษทั ฯ ได้แก่
1) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการติดตามและนานโยบายฉบับนี้ไปปฏิบตั ิ เพื่อให้
แน่ ใ จว่ า บริษัท ฯ ปฏิบ ัติต ามนโยบายฉบับนี้ และเป็ น ผู้มีอ านาจตัด สิน ใจสูง สุดในการพิจ ารณา
เปิ ดเผยหรือไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ
2) กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูอ้ านวยการสายงานการเงินและบัญชี ผูจ้ ดั การฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ และ
เลขานุการบริษทั จะทาหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนประธานเจ้าทีบ่ ริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
3) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูอ้ านวยการสายงานการเงินและบัญชีได้รบั
มอบหมายให้เป็ นโฆษกของบริษทั ฯ เพื่อสื่อสารข้อมูล และสารสนเทศใดๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่ อ ยแก่ ส่อื มวลชน นัก วิเ คราะห์และผู้ลงทุน ทัง้ นี้ ก ารให้ข้อ มูลภายในที่ย ังมิได้มีการเปิ ดเผยต่ อ
ประชาชนเป็ นการทัวไป
่ ซึง่ เป็ นสาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือ
การตัดสินใจลงทุน จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารก่อนการดาเนินการ
4) หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดได้รบั การสอบถามหรือขอให้แสดงความคิดเห็นจากผู้ลงทุ นหรือ
สือ่ มวลชน ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องแจ้งว่าตนเองไม่ได้รบั อนุญาต
ในการให้ขอ้ มูลในนามของบริษทั ฯ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์
การดาเนิ นการกรณี ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย
กรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลให้ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชา หรือเลขานุการบริษทั ทัง้ นี้การไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลนี้เป็ นการกระทาทีฝ่ า่ ฝืนจรรยาบรรณบริษทั
แนวปฏิ บตั ิ เพิ่ มเติ ม
บริษทั ฯ จึงได้ยดึ หลักตามนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการข้อมูลลับทีม่ ี
ผลต่อราคาหลักทรัพย์ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มรี ะบบในการบริหาร
จัดการข้อมูลภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ช่วยลดความเสีย่ งในเรื่องการรัวไหลหรื
่
อการใช้ขอ้ มูลในทางมิชอบ
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บทกาหนดโทษ
บริษัทฯ กาหนดบทลงโทษทางวินัยสาหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการฝ่าฝื นนาข้อมูล
ภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึง่ เริม่ ตัง้ แต่การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยไม่
่
ได้รบั ค่าจ้าง
หรือให้ออกจากงาน ซึง่ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ

………………………………………………..

(นายประจักษ์ ตัง้ คารวคุณ)
ประธานคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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