แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจดทะเบียนจะเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และมีการดูแล
ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ (“ข้อมูลภายใน” หรือ non-public price
sensitive information) เป็นอย่างดี สานักงานจึงขอซักซ้อมแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลภายใน เพื่อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
นาไปดูแลให้เกิดการปฏิบัติในบริษัท เพราะหากไม่มีมาตรการในการดูแลเป็นอย่างดี หรือมีการนาข้อมูลนั้น
ไปเปิดเผยแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มก่อนการเปิดเผยแก่ผู้ลงทุนทั่วไป อาจทาให้เกิดการได้เปรียบ และนาไปสู่การกระทา
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งมีฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2559 ดังนี้

1. หลักการทั่วไป
บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีนยั สาคัญ
ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนในทันทีที่สามารถทาได้ โดยเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม
ตามแนวทางในข้อ 2 เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่
ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ต้องมีระบบในการดูแลรักษาข้อมูลนัน้ ให้จากัดเฉพาะบุคคลทีจ่ าเป็น

2. แนวทางสาหรับบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยข้อมูลภายใน
❖ การเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทจดทะเบียนจะต้องปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเปิดเผยข้อมูลที่มี
นัยสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และ
ในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ต้องมีระบบในการดูแลรักษาข้อมูลนั้นให้จากัดเฉพาะบุคคลที่จาเป็น
❖ การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตนเอง
บริษัทจดทะเบียนอาจเปิดเผยข้อมูลภายในและข้อมูลอื่นผ่านเว็บไซต์ของตนเองเป็นการเพิ่มเติมจาก
การเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยในการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ในการพิจารณาว่า เว็บไซต์ของ
ตนเองมีลักษณะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดหรือไม่ และเพื่อมิให้บริษัทจดทะเบียนฝ่าฝืนการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสารสนเทศ ก่อนการเปิดเผยข้อมูล บริษัทจดทะเบียนควรพิจารณาว่า ข้อมูลดังกล่าว
เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ และในกรณีที่จะต้องเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียน
มีหน้าที่นาข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนหรือพร้อมกันกับการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตนเอง
ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ บริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติดงั ต่อไปนี้ทุกประการ
(1) แจ้งนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปว่าจะเปิดเผยข้อมูล
ภายในผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลนั้นอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เช่น เปิดเผย
นโยบายนัน้ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ของทุกปี หรือในหน้าแรกของเว็บไซต์ของบริษัท
จดทะเบียน รวมทั้งเปิดเผยผ่านสื่ออื่นใดที่บริษัทจดทะเบียนใช้สื่อสารกับผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป เป็นต้น

-2(2) ต้องดาเนินการให้การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปตามเงื่อนไข
ทุกข้อดังต่อไปนี้ (บริษัทจดทะเบียนดาเนินการเอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสานักงาน)
- ข้อมูลเปิดเผยไว้ในลักษณะที่เปิดอ่านได้โดยสะดวก เช่น มีหัวข้อที่ชัดเจนในหน้าแรก
ของเว็บไซต์ และเมื่อเข้าไปดูข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว ก็สามารถเห็นได้โดยง่าย และต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นไว้อย่างน้อย 1 ปี
ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยอย่างน้อยต้องแสดงเป็นภาษาไทย
- บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและเปิดอ่านข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
หรือขอ user name/password เพื่อการเข้าดูข้อมูล
- เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางอื่นพร้อมกับการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียน
เช่น มีระบบแจ้งเตือน และ/หรือส่งข้อมูลไปยังบุคคลทั่วไปที่สามารถสมัครขอรับบริการเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลภายใน
ซึ่งอาจส่งผ่าน text message LINE application email หรือช่องทางอื่น ๆ ช่องทางใดช่องทางหนึง่ หรือหลายช่องทางก็ได้
- ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในระหว่างเวลา 9.00 - 12.30 น. และ 13.30 - 17.00 น. เพื่อให้
บุคคลทั่วไปมีเวลาในการรับทราบและศึกษาข้อมูลนั้นพอสมควรก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดทาการซื้อขายในแต่ละรอบ และ
- มีระบบที่มีความปลอดภัยเพียงพอในการบันทึกการนาเข้า แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ที่เปิดเผยไว้ผา่ นเว็บไซต์ โดยบริษัทจดทะเบียนต้องมอบหมายบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลดังกล่าว และต้องป้องกัน
ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนาเข้าหรือแก้ไขข้อมูลที่มีการเปิดเผยไว้แล้ว รวมทัง้ บันทึกการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางอื่น
ที่ทาพร้อมกับเว็บไซต์ (เช่น ข้อมูลที่ส่งแจ้งเตือนการเปิดเผยข้อมูล) โดยระบบดังกล่าวสามารถเก็บรักษาและเรียกดู
ข้อมูลดังกล่าว และบันทึกการนาเข้า แก้ไข และเปลี่ยนแปลงไว้อย่างน้อย 10 ปี

3. นโยบายและกระบวนการเปิดเผยข้อมูล (continuous disclosure)
บริษัทจดทะเบียนควรดาเนินการอย่างน้อย ดังนี้
❖ กาหนดนโยบายและกระบวนการเปิดเผยข้อมูล เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกาหนดให้ต้องเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และน่าเชื่อถือ ตามแนวทางในข้อ 2 ในเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่จะเปิดเผยแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
หรือบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นใด รวมทั้งก่อนการเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้างต่อผู้ลงทุนทั่วไปในช่องทางอื่นด้วย
❖ มอบหมายผู้บริหารระดับสูง ให้มีหน้าที่
- ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในฐานะ
ที่เป็นบริษทั จดทะเบียน และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไป
- ดูแลให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เปิดเผย ถูกต้อง เพียงพอ น่าเชื่อถือ ก่อนการเผยแพร่
และในกรณีเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เช่น การเจรจาซื้อขายหุ้น การยืนยันความมีส่วนได้เสีย
ในการทารายการ) ควรให้กรรมการทุกคนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ตนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
- ติดตามดูแลและประสานงานในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องอื่น
เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน และสาธารณชนทัว่ ไป
- ให้ความรู้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั จดทะเบียนเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการ
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมทั้งสร้างความตระหนักในหลักสาคัญของนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

-3❖ มอบหมายกรรมการหรือพนักงานที่ทาหน้าที่เป็นโฆษก เพื่อจากัดบุคคลที่จะเปิดเผยข้อมูล
ในนามของบริษทั จดทะเบียน โดยควรดาเนินการให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายสามารถอธิบายและให้ความกระจ่าง
เกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยตามแนวทางในข้อ 2 และหลีกเลี่ยงการให้ความเห็น ส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งมิได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม จากบริษัทก่อน
❖ การซักซ้อมก่อนเปิดเผย ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รบั มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
ควรทราบถึงข้อมูลที่จะเปิดเผยก่อนล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงในการฝ่าฝืนข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตาม “แนวปฏิบตั ิในการจัดการข้อมูลลับที่มผี ลต่อราคาหลักทรัพย์” และควรซักซ้อมรวมทั้งสรุปข้อมูล
ที่จาเป็นให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษก ก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการเปิดเผย
ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือข้อมูลภายในโดยมิได้ตั้งใจ

4. การพิจารณา “ข้อมูลภายใน”
โดยทั่วไป ข้อมูลภายในที่ห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลใด (เว้นแต่เป็นกรณีจาเป็นที่บริษัทจดทะเบียน
ต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง) ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชน
เป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ข้อมูลของบริษัทหรือบุคคลวงใน
ที่น่าจะมีนัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือผู้บริหารสาคัญของบริษัทจดทะเบียน และเป็น
ข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
อย่างไรก็ดี มิใช่ว่าข้อมูลที่มีนัยสาคัญที่ยังมิได้เปิดเผยตามแนวทางในข้อ 2 ทั้งหมด จะถือเป็น
ข้อมูลภายใน เนื่องจากในบางกรณี ข้อมูลที่จัดว่ามีนัยสาคัญทีย่ งั มิได้เปิดเผย อาจมิได้มีผลต่อราคาหรือการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุน เช่น บุคคลทั่วไปคาดการณ์ได้จากข้อมูลที่เปิดเผยไว้ก่อนหน้า หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบการตัดสินใจลงทุน
มิใช่ข้อมูลจากแหล่งภายในบริษทั แต่เกิดจากปัจจัยภายนอกบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพตลาด อุตสาหกรรม เป็นต้น
การพิจารณานัยสาคัญของข้อมูลไม่อาจกาหนดเป็นระดับตัวเลขหรือสัดส่วนที่แน่นอนเพื่อใช้สาหรับ
ทุกกรณี โดยนัยสาคัญดังกล่าวขึน้ อยู่กับผลกระทบหรือความสาคัญของข้อมูล โดยมีปัจจัยหลายประการที่ต้องนามา
พิจารณาประกอบด้วย เช่น ขนาดบริษัทจดทะเบียน พัฒนาการของเรื่อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล สภาพตลาด (market
sentiment) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือหมวดอุตสาหกรรมนั้น เป็นต้น รวมทั้งโอกาสที่ผลู้ งทุนน่าจะใช้ข้อมูลดังกล่าว
ซึ่งโดยทั่วไปข้อมูลที่มผี ลกระทบในเรื่องดังต่อไปนี้ มักจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
- ทรัพย์สิน หนีส้ ิน สภาพคล่อง ฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน
- ผลการดาเนินงาน หรือการคาดการณ์ผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (เช่น earnings
preview ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย)
- การดาเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน
- พัฒนาการหรือโครงการลงทุนในอนาคต
- การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือผู้บริหารสาคัญ
- ความถูกต้องหรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ได้เปิดเผยไปก่อนหน้า

-4ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียน ดังนัน้ หากบริษัทจดทะเบียนจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น การพบนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ การทา earnings preview การจัด opportunity day บริษัทจดทะเบียนต้องมั่นใจว่าได้เปิดเผย
ข้อมูลนั้น ตามแนวทางในข้อ 2 แล้ว
อย่างไรก็ดี เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีแนวทางในการพิจารณาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ข้อมูลลักษณะใดเข้าข่าย
เป็นข้อมูลภายใน สานักงานและตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ร่วมกันรวบรวมตัวอย่างประเภทข้อมูลที่มักจะพิจารณาได้ว่า
เป็นข้อมูลภายใน* ดังนี้
ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่ไม่มีนัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์

ข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดให้
บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุน
คือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการซื้อขาย เช่น
- กาไร
- รายได้ที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
จากช่วงเวลาก่อนหน้า หรือคงที่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับ
สภาพตลาดอย่างมีนัยสาคัญ
- การประกาศจ่ายเงินปันผล
- การเพิ่มทุนหรือลดทุน
- การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สาคัญ การพัฒนา
ที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และ
ตลาด หรือการค้นพบที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

ข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม
กฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด เช่น
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ได้แก่
เชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการตามปกติ หรือข่าวเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นการขยายธุรกิจประเภทเดิม
- แผนการดาเนินงานในอนาคตที่ไกลกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงแผนการดาเนินงานในอนาคตที่มีความ
แน่นอนแล้ว เช่น แผนการดาเนินงานในอนาคตจากการได้
ธุรกิจใหม่หรือการขยายธุรกิจเดิมที่แน่นอนแล้ว เป็นต้น
- presentation ที่ใช้ประชุมกับบุคคลต่าง ๆ
โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่
บริษัทจดทะเบียนเคยเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียน
- ข้อมูล presale backlog หรือปริมาณ
การขนส่งผู้โดยสาร

5. การจัดการข้อมูลภายในที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้
❖ กรณีที่อาจชะลอการเปิดเผย
ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลภายในซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ด้วยเหตุที่
ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง บริษัทจดทะเบียนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวตามแนวทางในข้อ 2 โดยทันทีทสี่ ามารถสรุปผลได้หรือมีความแน่นอนแล้ว ตัวอย่างเช่น

*

ผลการพิจารณาอาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ ับรายละเอียดข้อเท็จจริง องค์ประกอบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี

-5- เรื่องที่อยู่ระหว่างการเจรจา หรือการเปิดเผยอาจกระทบต่อผลการเจรจา
- เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากองค์กรหรือบุคคลอื่น และการเปิดเผยในระหว่างการขออนุมัติ
อาจส่งผลกระทบในลักษณะที่อาจทาให้ผู้ลงทุนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
❖ การรักษาความลับของข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย
ในระหว่างที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้เปิดเผยข้อมูลภายใน บริษทั จดทะเบียนมีหน้าที่ดูแล
จัดการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนาไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ
โดยบริษัทจดทะเบียนควรปฏิบตั ิตาม “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์”
❖ การเปิดเผยข้อมูลกรณีมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหล
ในกรณีเกิดสถานการณ์ที่ทาให้บริษัทจดทะเบียนประเมินได้ว่า มีความเสี่ยงที่ข้อมูลภายใน
จะเกิดการรั่วไหลก่อนที่จะสามารถยืนยันข้อเท็จจริงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจดทะเบียนควรดาเนินการ
เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์นนั้ โดยมีข้อมูลดังนี้
(1) รายละเอียดของเรื่องเท่าที่จะสามารถระบุได้
(2) อธิบายเหตุผลทีย่ ังไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน
(3) แสดงความผูกพันของบริษทั จดทะเบียนที่จะเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลในโอกาสแรก
ที่กระทาได้
❖ กรณีจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทในการดาเนินการ
ที่จาเป็นให้แก่บริษัทจดทะเบียน เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาการทาธุรกรรม หรือสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (CRA) เป็นต้น โดยที่ยังมิได้เปิดเผยข้อมูลนัน้ ตามแนวทางในข้อ 2 บริษัทจดทะเบียนต้องดาเนินการ
ให้มั่นใจว่า ผู้รับข้อมูลทราบถึงหน้าที่และมีระบบในการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อป้องกันการนาข้อมูลนัน้ ไปใช้
หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยบริษัทจดทะเบียนควรดาเนินการตาม “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคา
หลักทรัพย์”
❖ การดาเนินการกรณีเกิดข่าวลือ ข้อมูลรั่วไหล และ/หรือมีการเปิดเผยโดยมิได้ตงั้ ใจ
(1) บริษัทจดทะเบียนควรจัดให้มีกระบวนการรับมือกับกรณีที่เกิดข่าวลือ การรั่วไหลของข้อมูล
และการเปิดเผยข้อมูลโดยมิได้ตงั้ ใจ หากข่าวลือหรือข้อมูลที่มีการรั่วไหลหรือถูกเปิดเผยไปโดยมิได้ตั้งใจ เป็นข้อมูลภายใน
บริษัทจดทะเบียนต้องชี้แจงหรือเปิดเผยตามแนวทางในข้อ 2 อย่างไรก็ดี แม้ว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูล
ภายใน บริษัทจดทะเบียนควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบด้วย
(2) บริษัทจดทะเบียนควรมีกระบวนการทบทวนภายหลังจากการให้ข้อมูลแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม
เพื่อสอบทานว่ามีการให้ข้อมูลภายในโดยมิได้ตั้งใจหรือไม่ เช่น กรณีบริษัทจดทะเบียนมีการพบผู้ลงทุนในการจัด
กิจกรรม opportunity day ในช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงินรายไตรมาส และมีการตอบคาถามโดยเปิดเผย
ข้อมูลภายใน เป็นต้น และหากเกิดกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทจดทะเบียน

-6มีการเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางในข้อ 2 โดยทันที
ทั้งนี้ บริษทั จดทะเบียนควรเปิดเผยเอกสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียนโดยทันที

6. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม
สานักงานสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น
เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทจดทะเบียนและบุคคลเหล่านั้น ขณะเดียวกัน
การดาเนินการดังกล่าวต้องอยู่บนหลักการที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสาคัญต่อการตัดสินใจลงทุน
อย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ ในด้านเนือ้ หา และระยะเวลา โดยบริษัทจดทะเบียนควรปฏิบัติดงั นี้
❖ การจัดเตรียมข้อมูล
บริษัทจดทะเบียนควรจัดเตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการพบปะบุคคลเฉพาะกลุ่มไว้ล่วงหน้า
โดยมีการตรวจสอบแล้วว่า ข้อมูลที่จะใช้นั้นไม่มีข้อมูลภายใน หากมีข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย บริษัทจดทะเบียน
ควรพิจารณาความเหมาะสมตามกระบวนการว่า จะเปิดเผยข้อมูลนั้นตามแนวทางในข้อ 2 ก่อนการพบปะบุคคลเฉพาะกลุ่ม
หรือเก็บรักษาเป็นข้อมูลลับต่อไป เพราะการเปิดเผยข้อมูลที่เร็วเกินไปในระหว่างที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงอาจทาให้ผู้ลงทุน
สาคัญผิดได้
❖ การเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลเฉพาะกลุ่ม
(1) บริษัทจดทะเบียนจะเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ บุคคลเฉพาะกลุ่มไม่ได้ อย่างไรก็ดี
หากมีการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ บุคคลเฉพาะกลุ่ม บริษัทจดทะเบียนต้องแจ้งให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลนั้น ทราบถึงหน้าที่
ในการรักษาความลับของข้อมูลจนกว่าจะมีการเปิดเผยด้วย รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางในข้อ 2 ทันที
นอกจากนี้ ควรปฏิบัตติ าม “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์” เช่น ควรเก็บรักษารายชื่อ
บุคคลวงในที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ และยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวตามแนวทางในข้อ 2
(2) บริษัทจดทะเบียนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตอบคาถามที่อยู่นอกกรอบการนาเสนอ
ข้อมูลที่กาหนดไว้ โดยใช้แนวทางดังนี้
- ให้เฉพาะข้อมูลที่ได้เปิดเผยตามแนวทางในข้อ 2 และตอบคาถามจากข้อมูลดังกล่าวเท่านัน้
- หากมีคาถามที่ทาให้บริษทั จดทะเบียนต้องตอบโดยเป็นข้อมูลภายใน บริษทั จะต้องไม่ตอบ
คาถามนัน้ แต่อาจจดประเด็นคาถามดังกล่าวไว้ และหากบริษทั จดทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลภายในตามคาถาม
ดังกล่าวอยู่ในวิสัยที่เปิดเผยได้หรือเห็นว่าเป็นประโยชน์และประสงค์จะตอบคาถามนั้น ให้บริษทั จดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล
ตามแนวทางในข้อ 2 เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปก่อน
(3) การให้ความเห็นต่อการประมาณการทางการเงินของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ให้จากัดเฉพาะ
ประเด็นเกี่ยวกับความคลาดเคลือ่ นของข้อเท็จจริงและสมมติฐานเท่านัน้ เช่น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลอุตสาหกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปซึง่ มีที่มาชัดเจน เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการตอบคาถามที่อาจชีน้ าว่าประมาณการของบริษัทจดทะเบียน
หรือของตลาดไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคาดการณ์รายได้ (earnings expectations)

-7ให้ใช้ข้อมูลที่มีการเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุว่ารายได้ที่คาดการณ์น่าจะอยู่ในช่วงใด และหากมีการเปลี่ยนแปลง
การคาดการณ์รายได้ จะต้องเปิดเผยตามแนวทางในข้อ 2 ก่อนที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

7. แนวปฏิบัติเพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบในการบริหารจัดการข้อมูลภายในที่มีประสิทธิภาพ
ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องการรั่วไหลหรือการใช้ข้อมูลในทางมิชอบ สานักงานได้จัดทา “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับ
ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์” โดยนาสาระสาคัญมาจาก “Handling confidential, market-sensitive information:
Principles of good practice” ที่จัดทาโดย Governance Institute of Australia และ Australian Investor
Relations Association (AIRA) ภายใต้ความเห็นชอบของ Governance Institute of Australia ซึ่งสามารถ download
ได้จาก http://www.sec.or.th/TH/RaisingFunds/EquityDebt/Documents/handling_confidential_info.pdf
นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนควรเน้นย้าให้ผู้ที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการห้ามนาข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทที่ทราบ ไปใช้ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
หรือผู้ที่มิได้เกี่ยวข้อง ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ซึง่ ระยะเวลาการห้ามซื้อขายหรือเปิดเผยข้อมูลอาจมีระยะเวลาเกินกว่า 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลดังกล่าว
จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนัน้ สูส่ าธารณะแล้ว

