หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่ งใสทั้งรายงานข้อมูลทาง
การเงิ นและข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่ งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุ นและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ื อหุ ้นนักลงทุ นและ
สาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
บริ ษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส ดังนี้
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่ จะดูแลให้ มนั่ ใจได้ว่าข้อมูลที่ เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด และ
เพียงพอต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน ทั้งนี้
1) มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2) มีการประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจา
1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง
และนโยบายเกี่ ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคม ที่ ได้ให้ความเห็ นชอบไว้โดยสรุ ป และผลการปฏิ บัติตามนโยบาย
ดังกล่าว รวมทั้งกรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่ น
รายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ นแสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี โดยครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) การปฏิบตั ิตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือ
ปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ
2) รายงานทางการเงินมีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริ งตามมาตรฐานการบัญชี
3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ นลงนามโดยประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การ
1.4 คณะกรรมการสนับ สนุ น ให้บ ริ ษ ัท จัด ท าค าอธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจัด การ (Management
Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทราบ
ข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญของบริ ษทั
รวมถึงปั จจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินหรื อผลการดาเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่าง
เดียว
1.5 คณะกรรมการกาหนดให้มีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่ผสู ้ อบบัญชี ให้บริ การไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั
1.6 คณะกรรมการกาหนดให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการชุดย่อย
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3) จานวนครั้งของการประชุม และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
1.7 คณะกรรมการเปิ ดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้ง
คณะและรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทน
ด้วย ทั้งนี้ จานวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยด้วย
2. ข้ อมูลขั้นตา่ ทีเ่ ปิ ดเผยบนเว็บไซต์ ของบริษัท
2.1 นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั โดยกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั
2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั
5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทั้งฉบับปั จจุบนั และ
ของปี ก่อนหน้า
1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์
โหลดได้
7) ข้อมูลหรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อสื่ อต่างๆ
8) โครงสร้างการถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
9) โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ร่ วมค้า และบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นมา
เพื่อวัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special Purpose Enterprises / Vehicles – SPEs/SPVs)
10) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสี ยง
11) การถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริ หารระดับสูง
12) หนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
13) ข้อบังคับบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี)
14) นโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
15) นโยบายด้านบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ ยงด้านต่างๆ
16) กฎบัตร หรื อหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของ คณะกรรมการ
รวมถึงเรื่ องที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
17) กฎบัตร หรื อหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
18) จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริ ษทั
19) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
20) ข่าวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่
สามารถให้ขอ้ มูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจาปี
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