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นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำย 

กำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ยึดถือหลกักำรเปิดเผยขอ้มูลตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย และสำธำรณชนมีควำมเชื่อมั่นต่อขอ้มลูที่บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผย ซึ่งมี
ควำมถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัต่อเหตกุำรณส์อดคลอ้งกบักฎหมำย และเป็นธรรมต่อทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

 
หลักการทั่วไป  
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อกำรตัดสนิใจของผูล้งทนุในทนัทีที่สำมำรถกระท ำได ้

โดยเปิดเผยขอ้มลูและสำรสนเทศที่ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัต่อเหตุกำรณแ์ละผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองตำมขัน้ตอน
ที่ก  ำหนด เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเขำ้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่ำงทั่ วถึงและเท่ำเทียมกัน ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีมำตรกำรใน
กำรก ำกบัดแูลรักษำขอ้มลู ในกรณีที่ขอ้มูลดังกลำ่วเป็นขอ้มูลภำยใน ซึ่งอยู่ในช่วงเวลำที่ยงัไม่สำมำรถเปิดเผยได ้
เพื่อปอ้งกันควำมเสยีหำยและกำรน ำไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผูล้งทนุ ไม่ถกูตอ้งตำม
กฎหมำย และมีผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทฯ  

 
มาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูล  
1. กำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สำธำรณะ บริษัทฯ จะท ำกำรเปิดเผยอย่ำง

ระมดัระวงั ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ พรอ้มทัง้ด ำเนินกำรใหแ้น่ใจว่ำนกัลงทนุไดร้บัขอ้มูลต่ำง ๆ 
อย่ำงเพียงพอ เท่ำเทียมกัน และสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดง่้ำย โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของ
ช่วงเวลำที่จะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วดว้ย  

2. กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับสภำวะ ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงผล
ประกอบกำรในอนำคตของบริษัทฯ บริษัทฯ จะท ำกำรเปิดเผยดว้ยควำมระมัดระวัง พรอ้มทั้ง
อธิบำยถงึเง่ือนไข หรือสมมติฐำนท่ีใชป้ระกอบกำรคำดกำรณน์ัน้  

3. กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคัญที่ไดเ้ปิดเผยสู่สำธำรณะแลว้ บริษัทฯ จะท ำกำรเปิดเผยอย่ำงถูกตอ้ง 
ครบถว้น โดยไม่ก่อใหเ้กิดควำมสบัสน นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะใหข้อ้มลูเพิ่มเติมดว้ยควำมชดัเจน 
สอดคลอ้ง และไม่ท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิดเกี่ยวกบัขอ้มลูดงักลำ่ว 

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลอื่นใดท่ีไม่ใช่ขอ้มลูส ำคญั บริษัทฯ จะท ำกำรเปิดเผยบนพืน้ฐำนของควำมเป็น
จริง และไม่มีเจตนำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผิดในขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และ
กำรชีน้  ำรำคำหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  

5. กำรเปิดเผยขอ้มูลที่อำจท ำใหบ้ริษัทฯ ไดร้ับผลกระทบเชิงธุรกิจหรือกำรแข่งขัน หรืออำจท ำให ้
บริษัทฯ ปฏิบติัผิดขอ้สญัญำใด ๆ ที่บริษัทฯเป็นคู่สญัญำอยู่ บริษัทฯ จะใชค้วำมระมดัระวงัเป็น
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อย่ำงยิ่ง ทั้งขอ้มูลที่เกี่ยวกับต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจ ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด และข้อมูล
จ ำเพำะของบริษัทฯ 

 
แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษัทฯ 
1. การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทีส่ าคัญ  

1.1 ค าจ ากัดความของขอ้มูลและสารสนเทศทีส่ าคัญ  
ขอ้มูลและสำรสนเทศที่ส  ำคัญ หมำยถึง ขอ้มลูต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หำกมี
กำรเปิดเผยโดยวิธีกำรที่ไม่เหมำะสม อำจก่อใหเ้กิดผลกระทบที่มีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือรำคำหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ รวมถึงอำจมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจใน
กำรลงทนุและผลกระทบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย เช่น ขอ้มลูดงัต่อไปนี ้ 
1.1.1 งบกำรเงิน ไดแ้ก่ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด งบแสดง 

กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยทำงบญัชีที่ส  ำคญั  

1.1.2 ขอ้มูลเกี่ยวกับกำรควบรวมบริษัท กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งบริษัทร่วม/บริษัทย่อยที่
ส  ำคญั และอำจมีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งทำงธุรกิจของบริษัทฯ  

1.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งหลักทรัพย์หรือโครงกำรลงทุนที่มูลค่ำมี
นยัส ำคญั  

1.1.4 ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรจ่ำย หรืองดจ่ำยเงินปันผล หรือกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปัน
ผล  

1.1.5 ขอ้มลูเกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือผูบ้ริหำรส ำคญั  
1.1.6 ขอ้มลูเกี่ยวกบัขอ้พิพำททำงกฎหมำยที่ส  ำคญัของบริษัทฯ  
1.1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน หรือหยุดกำรด ำเนินงำนส ำคัญของบริษัทฯ ตลอดจน

พฒันำกำร หรือโครงกำรลงทนุในอนำคต  
1.1.8 ขอ้มลูเกี่ยวกบันโยบำย หรือกลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
1.1.9 ขอ้มูลกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับสภำวะทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบกำรใน

อนำคตของบริษัทฯ โดยเฉพำะขอ้มลูผลก ำไรหรือขำดทนุ  
1.1.10 ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือมี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุน โดยพิจำรณำจำกข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (บจ/ป 11-0) เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผย
สำรสนเทศและกำรปฏิบติักำรใด ๆ ของบริษัทจดทะเบยีน  

1.2 ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ  
1.2.1 ระบบอิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") หรือ

หน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เกี่ยวขอ้ง  
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1.2.2 เว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.buonogroup.com)  
1.2.3 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report)  
1.2.4 สื่อสำธำรณะต่ำงๆ ไดแ้ก่ หนังสือพิมพ ์นิตยสำร โทรทัศน์ วิทยุและเอกสำรหรือสื่อสิ่งพิมพ์

ของบริษัทฯ เป็นตน้  
1.2.5 กำรใหข้อ้มูลต่อผูล้งทุน นักวิเครำะห ์และสำธำรณชนที่มำเยี่ยมชมกิจกำร และพบปะกับ

ผูบ้ริหำร  
1.2.6 กำรเดินทำงไปใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ  
1.2.7 กำรจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ผ่ำนทำงไปรษณีย ์

 
2. การจดัการขอ้มูลภายในทีส่ าคัญซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ  

2.1 ค าจ ากัดความของขอ้มูลภายใน  
ขอ้มูลภายใน หมำยถงึ ขอ้มลูที่ยงัมิไดม้ีกำรเปิดเผยต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไป ซึ่งเป็นสำระส ำคัญ
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือมลูค่ำของหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 
 

2.2 ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศส าคัญทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ  
2.2.1 กำรเปิดเผยผ่ำนตลำดหลักทรัพยฯ์ บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในกำร

เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส ำคัญต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนผ่ำนตลำดหลักทรัพยฯ์ เพื่อให้ผู้
ลงทนุทกุกลุม่เขำ้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมกัน และในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลำที่ยงัไม่สำมำรถ
เปิดเผยได ้ตอ้งมีระบบในกำรดแูลรกัษำ ขอ้มลูนัน้ใหจ้  ำกดัเฉพำะบคุคลที่จ  ำเป็น  

2.2.2 กำรเปิดเผยผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทฯ  
- เปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศไว้ในลักษณะที่เปิดอ่ำนได้โดยสะดวก เช่น มีหัวข้อที่

ชดัเจนในหนำ้แรกของเว็บไซต ์และเมื่อเขำ้ไปดขูอ้มลูในหวัขอ้ดงักลำ่ว ก็สำมำรถเห็นได้
โดยง่ำย และ ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นไว้อย่ำงน้อย 1 ปี ทั้งนี ้ข้อมูลที่เปิดเผยอย่ำงน้อย
ตอ้งแสดงเป็นภำษำไทย  

- บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงและเปิดอ่ำนข้อมูลได้ในเวลำเดียวกัน โดยไม่ตอ้งขอ user 
name/password เพื่อกำรเขำ้ดขูอ้มลู  

- เปิดเผยขอ้มลูผ่ำนช่องทำงอื่นพรอ้มกบักำรเปิดเผยผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
จะมีระบบกำรส่งแจง้เตือนไปยังบุคคลทั่วไปที่ขอรับบริกำรแจง้เตือนเมื่อบริษัทฯ มีกำร
เปิดเผยขอ้มลู โดยสำมำรถแจง้ควำมประสงคใ์นกำรขอรบัขอ้มลูไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทฯ 
(www.buonogroup.com)  

- ไม่เปิดเผยขอ้มูลภำยในระหว่ำงเวลำ 9.00 - 12.30 น. และ 13.30 - 17.00 น. เพื่อให้
บคุคล ทั่วไปมีเวลำในกำรรบัทรำบและศกึษำขอ้มูลนัน้พอสมควรก่อนตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
จะเปิดท ำกำรซือ้ขำยในแต่ละรอบ  
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- มีระบบที่มีควำมปลอดภัยเพียงพอในกำรบันทึก กำรน ำเขำ้ แก้ไข และเปลี่ยนแปลง
ขอ้มลูที่เปิดเผยไวผ่้ำนเว็บไซต ์โดยบริษัทฯ ตอ้งมอบหมำยบคุคลที่มีหนำ้ที่ในกำรจดักำร
ขอ้มูลดังกล่ำว และตอ้งป้องกนัไม่ใหผู้ท้ี่ไม่มีหนำ้ที่เกี่ยวขอ้งน ำเขำ้ หรือแกไ้ขขอ้มูลที่มี
กำรเปิดเผยไวแ้ลว้  
 

2.3 การจดัการขอ้มูลภายในทีย่งัไม่อาจเปิดเผยได ้  
2.3.1 กรณีที่อาจชะลอการเปิดเผย ในกรณีที่บริษัทฯ มีขอ้มูลภำยในซึ่งอยู่ในช่วงเวลำที่ยังไม่

สำมำรถเปิดเผยได้ ด้วยเหตุที่ยังไม่อำจสรุปผลได้หรือมีควำมไม่แน่นอนสูง บริษัทฯ จะ
ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกลช้ิด และเปิดเผยขอ้มูล ดังกล่ำวผ่ำนตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดย
ทนัทีท่ีสำมำรถสรุปผลได ้หรือมีควำมแน่นอนแลว้ ตวัอย่ำงเช่น  
- เรื่องที่อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ หรือกำรเปิดเผยอำจกระทบต่อผลกำรเจรจำ  
- เรื่องที่ตอ้งไดร้บัอนมุติัจำกองคก์รหรือบคุคลอื่น และกำรเปิดเผยในระหว่ำงกำรขออนมุติั 

อำจสง่ผลกระทบในลกัษณะที่อำจท ำใหผู้ล้งทนุเกิดควำมเขำ้ใจที่คลำดเคลื่อน  
2.3.2 การรักษาความลับของขอ้มูลภายในที่ยงัไม่เปิดเผย ในระหว่ำงที่ยงัไม่สำมำรถ หรือยัง

มิไดเ้ปิดเผยขอ้มลูภำยใน บริษัทฯ มีมำตรกำรดแูลจดักำรรกัษำควำมลบัของขอ้มลูดงักลำ่ว 
เพื่อปอ้งกนัมิใหผู้ใ้ดน ำไปแสวงหำประโยชน ์หรือเปิดเผยโดยมิชอบ  

2.3.3 การเปิดเผยขอ้มูลกรณีมีความเส่ียงทีข่อ้มูลจะร่ัวไหล ในกรณีเกิดเหตกุำรณค์วำมเสี่ยง
ที่ข้อมูลภำยในจะเกิดกำรรั่ วไหลก่อนที่จะสำมำรถยืนยันข้อเท็จจริงและผลกระทบที่
เกี่ยวขอ้งได ้บริษัทฯ จะท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับสถำนกำรณน์ั้น โดยมีขอ้มูล
ดงันี ้ 
- รำยละเอียดของเรื่องเท่ำที่จะสำมำรถระบไุด ้ 
- อธิบำยเหตผุลที่ยงัไม่สำมำรถใหข้อ้เท็จจริงที่ครบถว้นได ้ 
- แสดงควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่จะเปิดเผยรำยละเอียดของขอ้มูลในโอกำสแรกที่

กระท ำได ้
หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถเปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้ดงักลำ่วผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือเห็น
ว่ำไม่ควรด ำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทฯ จะท ำกำรหำรือกับตลำดหลักทรัพยฯ์ และอำจ
ขอใหม้ีกำรหยดุพกักำรซือ้ขำยหลกัทรพัยช์ั่วครำวตำมควำมเหมำะสม  

2.3.4 กรณีจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง ในกรณีจ ำเป็นตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลภำยในแก่ผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวขอ้ง โดยที่ยังมิได้เปิดเผยขอ้มูลผ่ำนตลำดหลักทรัพยฯ์ 
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเพื่อใหม้ั่นใจว่ำผูร้บัขอ้มลูตระหนักถึงนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มลูและ
สำรสนเทศนี ้รวมถึงนโยบำยกำรใชข้้อมูลภำยใน เพื่อป้องกันกำรน ำขอ้มูลนั้นไปใช ้หรือ
เปิดเผยต่อบคุคลอื่น  

2.3.5 การด าเนินการกรณีเกิดขา่วลือ ขอ้มูลร่ัวไหล และ/หรือ มีการเปิดเผยโดยมิไดต้ัง้ใจ  
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  บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีกระบวนกำรรบัมือกับกรณีที่เกิดข่ำวลือ กำรรั่วไหลของขอ้มูล และกำร
เปิดเผยขอ้มลูโดยมิไดต้ั้งใจ หำกข่ำวลอืหรือขอ้มลูที่มีกำรรั่วไหลหรือถูกเปิดเผยไปโดยมิได้
ตั้งใจเป็นข้อมูลภำยใน บริษัทฯ จะท ำกำรชีแ้จงและเปิดเผยผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำม
แนวทำงที่ก  ำหนดไวเ้พื่อใหส้ำธำรณชนรบัทรำบ ทั้งนี ้แมว้่ำกรณีดังกล่ำวจะไม่ใช่ประเด็น
เกี่ยวกบัขอ้มลูภำยใน บริษัทฯ ก็จะท ำกำรเปิดเผยขอ้มลูบนเว็บไซตเ์พื่อใหผู้ล้งทนุทรำบดว้ย 
บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีกระบวนกำรทบทวนภำยหลงัจำกกำรใหข้อ้มูลภำยในแก่บุคคลเฉพำะ
กลุม่ เพื่อสอบทำนว่ำมีกำรใหข้อ้มลูภำยในโดยมิไดต้ัง้ใจหรือไม่ ไม่ว่ำจะเป็นกรณีที่บริษัทฯ 
มีกำรพบผูล้งทุน ช่วงเวลำหลงักำรประกำศงบกำรเงิน รำยไตรมำส หรือมีกำรตอบค ำถำม 
โดยเปิดเผยข้อมูลภำยใน หำกเกิดกรณีดังกล่ำวบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลผ่ำนตลำด
หลักทรัพยฯ์ โดยทันที และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในล ำดับถัดไป ทั้งนี ้  
บริษัทฯ จะท ำกำรเปิดเผยเอกสำรที่ไดใ้ชใ้นกำรใหข้อ้มูลภำยในแก่บุคคลเฉพำะกลุ่มผ่ำน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัทฯ  

2.3.6 การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม บริษัทฯ มีจดุมุ่งหมำยในกำรสื่อสำรและสรำ้ง
ควำมสมัพันธท์ี่ดี กับผูล้งทนุและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอื่น ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ซึ่งเป็นประโยชนต่์อทั้ง
บริษัทฯ และบุคคลเหล่ำนั้น โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว อยู่บนหลกักำรที่บริษัทฯ เปิดเผย
ข้อมูลที่มีนัยส ำคัญต่อกำรตัดสินใจลงทุนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้งในด้ำน  เนื ้อหำ และ
ระยะเวลำ ดงันี ้ 
2.3.6.1 การจัดเตรียมข้อมูล บริษัทฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลที่จะใช้ในกำรพบปะบุคคล

เฉพำะกลุ่มไว้ล่วงหน้ำ โดยมีกำรตรวจสอบแลว้ว่ำข้อมูลที่จะใช้นั้นไม่มีข้อมูล
ภำยใน หรือหำกมีข้อมูลภำยในที่ยังไม่ได้เปิดเผย บริษัทฯ จะพิจำรณำควำม
เหมำะสมตำมกระบวนกำรว่ำจะเปิดเผยขอ้มูลนั้น ต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก่อนกำร
พบปะบุคคลเฉพำะกลุม่หรือเก็บรักษำเป็นขอ้มูลลบัต่อไป เพื่อใหผู้ล้งทนุมีขอ้มลูที่
ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัต่อเหตกุำรณ ์และในขณะเดียวกนัก็ไม่เป็นกำรเปิดเผยขอ้มูล
ที่เร็วเกินไปในระหว่ำงที่ยังมีควำมไม่แน่นอนสงู เพรำะอำจท ำใหผู้ล้งทนุส ำคัญผิด
ได ้ 

2.3.6.2 การเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล
ภำยในแก่บคุคลเฉพำะกลุ่มไม่ได ้หำกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูภำยในแก่บคุคลเฉพำะ
กลุ่มไม่ว่ำดว้ยเหตุใด บริษัทฯ จะตอ้งแจ้งให้ผูท้ี่ไดร้ับขอ้มูลนั้นทรำบถึงหนำ้ที่ใน
กำรรักษำควำมลบัของขอ้มูลจนกว่ำจะมีกำรเปิดเผยด้วย รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูล
ดังกล่ำวผ่ำนตลำดหลักทรัพยฯ์ ทันที บริษัทฯ จะใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งใน
กำรตอบค ำถำมที่อยู่นอกกรอบกำรน ำเสนอขอ้มลูที่ก  ำหนดไวโ้ดยใชแ้นวทำง ดงันี  ้ 
- ใหเ้ฉพำะขอ้มลูที่ไดเ้ปิดเผยผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ และตอบค ำถำมจำกขอ้มูล

ดงักลำ่วเท่ำนัน้  
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- หำกมีค ำถำมที่ท ำใหบ้ริษัทฯ ตอ้งตอบโดยเป็นขอ้มลูภำยใน บริษัทฯ จะตอ้งไม่
ตอบค ำถำมเหล่ำนั้น แต่อำจจดบันทึกประเด็นค ำถำมดังกล่ำวไว ้และหำก
พิจำรณำแลว้เห็นว่ำ ขอ้มูลภำยในตำมค ำถำมดงักล่ำวอยู่ในวิสยัที่เปิดเผยได้ 
หรือเห็นว่ำเป็นประโยชนแ์ละประสงคจ์ะตอบค ำถำมนั้น ให้บริษัทฯ เปิดเผย
ขอ้มลูผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหส้ำธำรณชนทั่วไปไดท้รำบก่อน  

- กำรให้ควำมเห็นต่อกำรประมำณกำรทำงกำรเงินของนักวิเครำะห์ให้จ  ำกัด
เฉพำะประเด็นเกี่ยวกับควำมคลำดเคลื่อนของข้อเท็จจริงและสมมติฐำน
เท่ำนัน้ รวมถงึหลีกเลี่ยงกำรตอบค ำถำมที่อำจชีน้  ำว่ำประมำณกำรของบริษัทฯ 
หรือของตลำดไม่ถูกต้อง นอกจำกนี ้ในกำรบริหำรจัดกำร เกี่ ยวกับกำร
คำดกำรณ์รำยได้ ให้ใช้ข้อมูลที่มีกำรเปิดเผยอย่ำงต่อเนื่อง และหำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรคำดกำรณ์รำยได้ จะต้องเปิดเผยผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ก่อนท่ีจะใหข้อ้มลูแก่บคุคลภำยนอก  

-  
3. บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยขอ้มูล  

3.1 กรรมกำรผูจ้ัดกำร จะเป็นผูร้ับผิดชอบในกำรติดตำมและน ำนโยบำยฉบบันีไ้ปปฏิบติั เพื่อใหแ้น่ใจ
ว่ำ บริษัทฯ ปฏิบัติตำมนโยบำยฉบบันีแ้ละเป็นผูม้ีอ  ำนำจตัดสินใจสงูสุดในกำรพิจำรณำเปิดเผย
หรือไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูใด ๆ  

3.2 ผู้อ  ำนวยกำรกำรเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขำนุกำรบริษัทฯ จะท ำหน้ำที่ ให้กำรสนับสนุน
กรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบริษัทฯ ไดป้ฏิบติัตำมหลกัเกณฑใ์นกำรเปิดเผยสำรสนเทศ 

3.3 กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูอ้  ำนวยกำรกำรคำ้ และผูอ้  ำนวยกำรกำรเงิน ไดร้ับมอบหมำยใหเ้ป็นโฆษกของ
บริษัทฯ เพื่ อสื่อสำรข้อมูล และสำรสนเทศใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่สื่อมวลชน 
นกัวิเครำะหแ์ละผูล้งทนุ ทั้งนี ้กำรใหข้อ้มลูภำยในที่ยังมิไดม้ีกำรเปิดเผยต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไป 
ซึ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือมลูค่ำของหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ หรือกำรตดัสนิใจ
ลงทนุจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรก่อนกำรด ำเนินกำร  
หำกผู้บริหำรหรือพนักงำนคนใดไดร้ับกำรสอบถำมหรือขอให้แสดงควำมคิดเห็นจำกผูล้งทุนหรือ 
สื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัทฯ ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนจะตอ้งแจง้ว่ำตนเองไม่ไดร้บัอนญุำต
ในกำรใหข้อ้มูลในนำมของบริษัทฯ และใหเ้สนอเรื่องดงักลำ่วไปยงันกัลงทนุสมัพนัธ ์และเลขำนกุำร
บริษัทฯ 
 

การด าเนินการกรณีทีมี่ขอ้สงสัยเก่ียวกับนโยบาย  
กรณีที่มีขอ้สงสยัเกี่ยวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลใหป้รึกษำผูบ้งัคบับญัชำ หรือเลขำนกุำรบริษัทฯ ทั้งนี ้กำรไม่

ปฏิบติัตำมนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มลูนีเ้ป็นกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนกฎระเบยีบของบริษัทฯ  
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แนวปฏิบัตเิพิม่เตมิ 
บริษัทฯ ไดย้ดึหลกัตำมนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในของบริษัทฯ และแนวปฏิบติัในกำรจดักำรขอ้มลูลบัที่

มีผลต่อรำคำหลกัทรพัยข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เพื่อใหม้ีระบบในกำร
บริหำรจดักำรขอ้มลูภำยในที่มีประสทิธิภำพ ช่วยลดควำมเสี่ยงในเรื่องกำรรั่วไหลหรือกำรใชข้อ้มลูในทำงมิชอบ 

 
บทก าหนดโทษ  
บริษัทฯ ก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัส ำหรับผูบ้ริหำรและผูป้ฏิบติังำนที่เกี่ยวขอ้ง หำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มูล

ภำยในไปใช้หำประโยชนส์่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่กำรตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชั่วครำวโดยไม่ได้รับ
ค่ำจำ้ง หรือใหอ้อกจำกงำน ซึ่งกำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผิด
นัน้ ๆ  
  

นโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศฉบบันี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำและอนุมัติ ในกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565   
 

           นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 เป็นตน้ไป  

 

                                                                    ประกาศ ณ วันที ่13 พฤษภาคม 2565 
 
                                                                                             -ลงนามโดย- 
 
 (นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพยีร) 
 ประธานกรรมการ 
 

                                                                                   
  
 
 
 
   


