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ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  แนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน 

  
  เพ่ือให้การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยมี์สภาพคล่อง มีความยุติธรรมและ
เป็นไปอยา่งมีระเบียบ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้ง
เปิดเผยสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจใหป้ระชาชนทราบ โดยสารสนเทศดงักล่าวตอ้งมีความถูกตอ้ง  
เพียงพอและทนัเวลา นอกจากน้ีบริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการให้ผูล้งทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัไดรั้บ
สารสนเทศดงักล่าวโดยเท่าเทียมกนั  
  ดงันั้น      เพื ่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการพื้นฐานเกี่ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของ
บริษทัจดทะเบียน คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรก าหนดแนวทางปฏิบติั
เกี่ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนตามแบบแนบทา้ยประกาศน้ี ให้บริษทัจด
ทะเบียนทุกบริษทัถือปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด  
  
  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2536 เป็นตน้ไป  
  
   ประกาศ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2536  
  

(ลงนาม)  สงัเวียน  อินทรวิชยั 
   

(นายสงัเวียน  อินทรวิชยั) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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แนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน 
 

1. บทน า 
 
  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา   ตลาดหลกัทรัพยมี์นโยบายก าหนดให้บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพยเ์ปิดเผยเหตุการณ์หรือพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัให้
ประชาชนทราบโดยเร็วและอย่างเพียงพอ เน่ืองจากบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์ผล
เท่ากบัเป็นการเชิญชวนใหป้ระชาชนลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั  ดงันั้น ตลาดหลกัทรัพยถื์อวา่บริษทัท่ี
มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์ภาระหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ือการตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัใหป้ระชาชนทราบ    
  
2. แนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน  
 
   เพ่ือให้การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยมี์สภาพคล่อง มีความยุติธรรม และ
เป็นไปอยา่งมีระเบียบ ตลาดหลกัทรัพยจึ์งจ าเป็นตอ้งก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศท่ี
จ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยใ์หป้ระชาชนทราบ โดยสารสนเทศดงักล่าวจะตอ้งถูกตอ้ง เพียงพอ 
และทนัเวลา   นอกจากน้ี บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกคนท่ีลงทุนในหลกัทรัพยข์อง
บริษทัไดรั้บสารสนเทศดงักล่าวอยา่งเท่าเทียมกนั    เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการเปิดเผย
สารสนเทศน้ี คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงก าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผย
สารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนไว ้6 ประการ ดงัต่อไปน้ี  
 (1) การเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญให้ประชาชนทราบโดยทันที  
  บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการด าเนินงานที่ส าคญัของ
บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยใหป้ระชาชนไดท้ราบโดยทนัที ยกเวน้ในกรณีพิเศษบางกรณี  
 (2) การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง  
  บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัต่อประชาชนในลกัษณะเพ่ือให้มี
การเผยแพร่ไดอ้ยา่งทัว่ถึงเท่าท่ีท าได ้ 
 (3) การช้ีแจงกรณีที่มข่ีาวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ   
  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนทราบถึงข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ    ไม่ว่าจะเป็นจริง
หรือไม่ก็ตาม บริษทัจดทะเบียนต้องช้ีแจงเก่ียวกับข่าวลือหรือข่าวสารนั้นโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
เน่ืองจากข่าวลือหรือข่าวสารนั้นอาจจะมีหรือไดมี้ผลต่อการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน   
 (4) การด าเนินการเม่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผดิไปจากสภาพปกตขิอง
ตลาด  
  ในกรณีท่ีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของ
ตลาด บริษทัจดทะเบียนตอ้งพิจารณาดูว่ามีข่าวลือหรือเหตุการณ์ส าคญัอ่ืนท่ีบริษทัตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศน้ี หากบริษทัจดทะเบียนไดพิ้จารณาแลว้ยงัไม่ทราบ
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สาเหตุของการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผิดปกติ บริษทัตอ้งแจง้ใหท้ราบทัว่กนัว่าบริษทัไม่มีพฒันาการใด ๆ ท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและการด าเนินงานของบริษทันอกเหนือจากท่ีไดแ้จง้ใหท้ราบแลว้หรือตามท่ีบริษทั
ทราบไม่มีเหตุผลใดท่ีจะท าใหก้ารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัผิดไปจากสภาพปกติของตลาด  
 (5) การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มเีหตุอนัสมควร  
  บริษทัจดทะเบียนตอ้งละเวน้การเปิดเผยสารสนเทศในลกัษณะเชิงส่งเสริมท่ีเกิน
ความจ าเป็นในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั การเปิดเผยสารสนเทศในลกัษณะดงักล่าว
รวมถึง  
 (ก) การออกข่าวโดยใชค้ าท่ีไม่เหมาะสม  
 (ข) การประกาศข่าวให้แก่ประชาชนโดยไม่มีพฒันาการท่ีแทจ้ริงในกิจกรรมของ
บริษทัสนบัสนุน  
 (ค) การรายงานหรือการคาดคะเนท่ีเกินความเป็นจริง    
 (ง) การเปิดเผยโดยใชค้ าท่ีหรูหรา ฟุ่ มเฟือย หรือในรูปแบบอ่ืนท่ีเกินความจริง ซ่ึงอาจ
ท าให้ผูล้งทุนหลงผิด และเป็นเหตุให้เกิดการเคล่ือนไหวของราคาหรือปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัโดยไม่มีเหตุผลสมควร  
 (6) การซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนโดยใช้สารสนเทศภายใน  
  บุคคลภายในตอ้งไม่ท าการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชส้ารสนเทศท่ีส าคญัท่ียงัมิได้
เปิดเผยต่อประชาชน นอกจากน้ีแมว้า่ภายหลงัจากท่ีสารสนเทศท่ีส าคญัไดเ้ปิดเผยแลว้    บุคคลภายในควร
ละเวน้จากการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนเป็นระยะเวลาหน่ึง เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน
ไดมี้การประเมินสารสนเทศนั้นตามสมควร  
  
3. ค าอธิบายแนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน  
 
 3.1 แนวทางปฏิบัตเิร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญให้ประชาชนทราบโดยทันที  
 (1) หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาเปิดเผยสารสนเทศ       
 สารสนเทศซ่ึงตอ้งเปิดเผยโดยทนัที ไดแ้ก่ สารสนเทศเก่ียวกบัการด าเนินงาน หรือ
เหตุการณ์ หรือสภาพการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเขา้หลกัเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หน่ึง  
ดงัต่อไปน้ี  
  (ก) เมื่อสารสนเทศนั้นจะมีผลต่อราคาซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
อย่างมีนยัส าคญั หรือ  
  (ข) เม่ือสารสนเทศนั้ นถือได้ว่าส าคัญต่อผู ้ลงทุนท่ีใช้ผลการวิเคราะห์
สารสนเทศของนกัวิเคราะห์หรือผูเ้ช่ียวชาญในการเลือกตดัสินใจลงทุน หรือ  
  (ค) เม่ือสารสนเทศนั้นมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้  
 การพิจารณาว่าสารสนเทศใดส าคญัซ่ึงตอ้งเปิดเผยตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้  
ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษทัจดทะเบียน    เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนเองอยู่ในฐานะท่ีรู้ดีท่ีสุดว่า
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สารสนเทศใดส าคญัส าหรับธุรกิจของบริษทั ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยก็ให้ปรึกษากบัฝ่ายบริษทัจดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
 (2) ประเภทของสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ต้อง
เปิดเผย  
 สารสนเทศส าคญัใด ๆ ท่ีเป็นขอ้เท็จจริงซ่ึงมีผลต่อราคาของหลกัทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียน หรือต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นตอ้งไดร้ับการเปิดเผยสารสนเทศ
ดงักล่าว ไดแ้ก่  สารสนเทศท่ีส าคญัเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ธุรกิจ ฐานะและแนวโนม้ทางการเงินของบริษทั การ
รวมกิจการและการไดม้าซ่ึงธุรกิจ ขอ้ตกลงท่ีส าคัญกับลูกจา้ง ผูข้ายสินคา้ให้ ลูกคา้ และอ่ืน ๆ รวมถึง
สารสนเทศเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในการถือครองหลกัทรัพยข์องบุคคลภายในหรือผูท่ี้มีอ  านาจ
ควบคุมบริษทั   
 โดยปกติบริษัทจดทะเบียนไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยประมาณการหรือการ
คาดการณ์เก่ียวกบัก าไรหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานซ่ึงใชเ้ป็นการภายในของบริษทั หากมีการ
เปิดเผยเก่ียวกับประมาณการหรือการคาดการณ์ดงักล่าว บริษทัตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัโดยมีข้อ
สมมติฐานท่ีสมเหตุผลและตอ้งแจง้ตามท่ีเป็นจริง ดว้ยเง่ือนไขท่ีเหมาะสม หากประมาณการหรือการ
คาดการณ์นั้นปรากฏในภายหลงัว่าผิดพลาด บริษทัตอ้งแกไ้ขและแจง้ใหท้ราบทัว่กนัโดยทนัที  
 (3) ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือสภาพการซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนที่ต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทันที   
 (ก) การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือการไดม้าซ่ึงกิจการ   
 (ข) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลก าไรหรือ
ขาดทุน  
 (ค) การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้การจ่ายหุน้ปันผล   
 (ง) การไดม้าหรือสูญเสียสญัญาทางการคา้ท่ีส าคญั  
 (จ) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีส าคัญ การพัฒนาท่ีส าคัญเก่ียวกับทรัพยากร 
เทคโนโลยี  ผลิตภณัฑ ์และตลาด หรือการคน้พบท่ีส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ  
 (ฉ) การเปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคุมหรือการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัใน
คณะกรรมการและผูบ้ริหาร  
 (ช) การเรียกไถ่ถอนหลกัทรัพย ์ 
 (ซ) การกูย้ืมเงินในจ านวนท่ีมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
 (ฌ) การออกหุน้เพ่ิมทุนในจ านวนท่ีมีนยัส าคญั โดยเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน
หรือบุคคลใด ๆ   
 (ญ) ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั  
 (ฎ) การซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญั  
 (ฏ) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในโครงการจ่ายลงทุน   
 (ฐ) การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั   
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 (ฑ) ขอ้พิพาทท่ีส าคญัเก่ียวกบัแรงงาน ผูรั้บเหมาช่วง ผูข้ายสินคา้ใหบ้ริษทั  
 (ฒ) การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัอ่ืน   
 (ณ) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
 
 (4) กรณีที่บริษัทจดทะเบียนได้รับยกเว้นไม่ต้องเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญโดย
ทันที   
  สถานการณ์ดงัต่อไปน้ีเป็นขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนโดยทนัที หาก
บริษทัสามารถเกบ็รักษาไวเ้ป็นความลบัไดอ้ยา่งสมบูรณ์  
 (ก) เม่ือการเปิดเผยโดยทนัทีจะกระทบเป็นผลเสียต่อความสามารถของบริษทั
ในการท่ีจะด าเนินการตามวตัถุประสงคเ์ชิงธุรกิจของบริษทั   
  แม้การเปิด เผยต่อประชาชนโดยทั่วไป เป็น ส่ิ งจ า เป็น เพ่ือพิทักษ์
ผลประโยชนข์องผูล้งทุน ในบางสถานการณ์การเปิดเผยจะกระทบเป็นผลเสียต่อความสามารถของบริษทั
ในการท่ีจะด าเนินตามวตัถุประสงค์ของบริษทั ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยต่อประชาชนถึงแผนท่ีจะซ้ือ
อสังหาริมทรัพย ์อาจเป็นผลใหร้าคาท่ีตอ้งจ่ายซ้ือสูงข้ึน    หรืออาจท าใหบ้ริษทัไม่สามารถท าตามแผนได ้     
ในสถานการณ์ดงักล่าวการไม่เปิดเผยอาจเหมาะสมกวา่ จึงควรชะลอการเปิดเผยไวก่้อนจนกวา่จะถึงเวลาท่ี
เหมาะสม  
 (ข) เม่ือขอ้เท็จจริงอยู่ในภาวะท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้และช่วงเวลาการ
เปิดเผยท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงจ าเป็น  
 ในบางคร้ังโครงการหรือพฒันาการธุรกิจของบริษทัอาจจะเป็นสารสนเทศท่ี
ส าคญั แต่ยงัข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว หากสถานการณ์ก าลงัจะเขา้สู่เสถียรภาพหรือมีขอ้สรุปท่ี
แน่นอนในอนาคตอนัใกล ้ก็เป็นการเหมาะสมท่ีจะรอการเปิดเผยต่อประชาชนไวจ้นกวา่จะมีขอ้สรุปท่ีแน่นอน 
ทั้งน้ี การประกาศต่อประชาชนอย่างต่อเน่ืองกนัในเร่ืองเดียวกนัตามขอ้เทจ็จริงท่ีเปล่ียนไปอาจท าใหป้ระชาชน
สบัสนหรือหลงผิดได ้ 
 ตวัอย่างเช่น ในระหว่างการเจรจาเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอีกบริษทัหน่ึง สารสนเทศท่ี
แต่ละฝ่ายรู้กนั ณ จุดเร่ิมตน้อาจเป็นความเต็มใจของฝ่ายหน่ึงท่ีจะเขา้ร่วมเจรจา หลงัจากนั้นไม่นานอาจปรากฏ
ออกมาชดัว่าทั้งสองฝ่ายสามารถท าความตกลงกนัได ้ในขั้นสุดทา้ยอาจมีการตกลงกนัไดใ้นหลกัการตามเง่ือนไข
เฉพาะนั้น  ๆในกรณีดงักล่าวบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งออกประกาศต่อประชาชนในแต่ละขั้นตอนของการเจรจาโดย
อธิบายสถานะปัจจุบนัท่ีเป็นอยูข่องขอ้เทจ็จริงท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา แต่ควรรอจนกวา่มีขอ้ตกลงในหลกัการ
ตามเง่ือนไขเฉพาะนั้น  ๆในกรณีตรงกนัขา้ม หากความคืบหนา้ในการเจรจาเขา้สู่เสถียรภาพ ณ จุดหน่ึง บริษทัตอ้ง
เปิดเผยหากสารสนเทศนั้นมีความส าคญั  
 (ค) เม่ือการเปิดเผยโดยทนัทีจะเป็นประโยชน์ท่ีมีนัยส าคญัต่อคู่แข่งขนัของ
บริษทั  
 การเปิดเผยสารสนเทศซ่ึงจะเป็นการให้สารสนเทศท่ีเป็นความลบัของ
บริษทัแก่คู่แข่งขนั และเป็นประโยชน์ท่ีมีนยัส าคญัต่อคู่แข่งขนั ตวัอย่างเช่นการตดัสินใจท่ีจะออกผลิตภณัฑ์
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ใหม่หรือรูปแบบของผลิตภณัฑใ์หม่ อยา่งไรกต็าม หากคู่แข่งขนัสามารถล่วงรู้ไดจ้ากแหล่งอ่ืนบริษทัก็ตอ้ง
เปิดเผยโดยทนัที  
 อย่างไรก็ตาม อาจมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัอ่ืนจ ากดัขอบเขตการเปิดเผยท่ีอาจ
กระท าไดก่้อนหรือระหวา่งการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน  
 ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยว่าควรเปิดเผยหรือไม่ ก็ให้สันนิษฐานไวก่้อนเสมอว่าตอ้ง
เปิดเผย  
  (5) การด าเนินการกรณีมีข่าวลือเกิดขึ้นในขณะที่สารสนเทศที่ส าคัญยังไ ม่ได้
เปิดเผยต่อประชาชน  
  หากมีข่าวลือเก่ียวกับสารสนเทศดังกล่าวเกิดข้ึน บริษัทต้องเปิดเผยให้
ประชาชนทราบโดยทนัที  

 (6) การด าเนินการกรณีมีการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้
ข้อมูลภายในในขณะที่สารสนเทศที่ส าคัญยงัไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชน   
  เม่ือบริษทัจดทะเบียนทราบว่าการซ้ือขายโดยใชส้ารสนเทศภายในไดเ้กิดข้ึน 
หรือก าลงัเกิดข้ึน บริษทัตอ้งเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบโดยทนัทีเก่ียวกบัสารสนเทศนั้น ยกเวน้ในกรณีซ่ึง
การซ้ือขายมีจ านวนไม่เป็นสาระส าคญัและไม่ไดมี้อิทธิพลต่อภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั และมี
มาตรการท่ีเพียงพอท่ีจะระงบัการซ้ือขายโดยใชส้ารสนเทศภายในและป้องกนัมิให้มีการซ้ือขายเกิดข้ึนอีก 
ซ่ึงบริษทัควรรีบปรึกษาหารือกบัตลาดหลกัทรัพย ์ฝ่ายบริษทัจดทะเบียนสามารถให้สารสนเทศปัจจุบนั
เก่ียวกบัภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงจะช่วยในการประเมินความมีสาระส าคญัของการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยด์งักล่าว  
 เม่ือสารสนเทศท่ีส าคญัยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน  บริษทัตอ้งเก็บไวเ้ป็น
ความลบัอย่างเขม้งวดท่ีสุด และตอ้งพร้อมท่ีจะแถลงใหป้ระชาชนทราบโดยทนัทีหากจ าเป็น ในระหว่าง
น้ีควรติดตามดูการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัอย่างใกลชิ้ด ทั้งน้ี เพราะภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัมกัเป็นตวัแจง้เหตุวา่การร่ัวไหลไดเ้กิดข้ึนแลว้   
  (7) การเกบ็รักษาสารสนเทศที่ส าคัญที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็น
ความลบั   
  บริษทัจดทะเบียนตอ้งเกบ็สารสนเทศท่ีส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นความลบั  
โดยจ ากดัใหรั้บรู้ไดเ้ฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงสุดเท่าท่ีจะท าไดแ้ละเปิดเผยต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัตามความ
จ าเป็นเท่าท่ีตอ้งทราบเท่านั้น การแจกจ่ายเอกสารและขอ้มูลอ่ืนควรกระท าให้น้อยท่ีสุด ในกรณีท่ีตอ้ง
เปิดเผยสารสนเทศในวงกวา้งต่อพนกังานของบริษทั บริษทัตอ้งแจง้ใหพ้นกังานทราบวา่เป็นสารสนเทศท่ี
เป็นความลบัและมีขอ้จ ากดัในการน าไปใช ้รวมทั้งขอ้ห้ามในเร่ืองการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
โดยใชส้ารสนเทศดงักล่าว บริษทัควรก าหนดใหพ้นกังานแต่ละคนท่ีไดท้ราบสารสนเทศท่ีส าคญัรายงาน
รายการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัให้บริษทัทราบ หากมีท่ีปรึกษากฎหมาย ผูส้อบบัญชี หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงินหรือท่ีปรึกษาประชาสัมพนัธ์ หรือบุคคลภายนอกอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย บริษทัตอ้ง
ด าเนินการเพ่ือใหแ้น่ใจว่าบุคคลดงักล่าวไดใ้ชค้วามระมดัระวงัท านองเดียวกบัพนกังานของบริษทั ดงันั้น 
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เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งความลบับริษทัจดทะเบียนควรบอกกล่าวพนกังานของตนเป็นประจ าเก่ียวกบันโยบายใน
การรักษาความลบัของสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทั   
  
 3.2 แนวทางปฏิบัตเิร่ืองการเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง  
  (1) ขั้นตอนในการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญ  
  (ก) การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัตอ้งกระท าภายหลงัท่ีตลาดปิดการซ้ือขายแลว้ 
ในกรณีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัก่อนหรือระหว่างชัว่โมงซ้ือขาย ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรให้
บริษทัแจง้ให้ฝ่ายบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยท์ราบล่วงหนา้ถึงการเปิดเผยดงักล่าว หากเร่ืองนั้น
เกิดข้ึนไม่เป็นประจ า หรือคาดว่าจะมีผลต่อภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัอย่างมีนยัส าคญั การท่ี
บริษทัให้ขอ้เท็จจริงทั้งหมดท าใหต้ลาดหลกัทรัพยส์ามารถพิจารณาไดว้่าการให้หยุดการซ้ือขายเป็นการ
ชั่วคราวเพ่ือรอการประกาศสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมหรือไม่ การให้หยุดการซ้ือขายดังกล่าวไม่
กระทบต่อบริษทัหรือต่อหลกัทรัพยข์องบริษทั    แต่เป็นการเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่และประเมิน
สารสนเทศท่ีไดป้ระกาศใหท้ราบ วิธีการดงักล่าวมกัจะช่วยป้องกนัการเกิดข่าวลือและความไม่มีเสถียรภาพ
ของภาวะตลาด     รวมทั้งความไม่เสมอภาคต่อผูล้งทุนซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดเ้ม่ือสารสนเทศท่ีส าคญัเผยแพร่ต่อผู ้
ลงทุนเพียงบางกลุ่ม ดงันั้น ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสมตลาดหลกัทรัพยส์ามารถให้บริการแก่ผูล้งทุนและ
บริษทัจดทะเบียนโดยการใหห้ยดุการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นการชัว่คราว  
 (ข) ช่วงเวลาท่ีเปิดเผยสารสนเทศต่อประชาชน  
  การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัใด ๆ ต่อประชาชนตอ้งท าโดยการเปิดเผย
ต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยแจง้เป็นหนงัสือหรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ไดแ้ก่ การโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์   การส่งสารสนเทศทางส่ืออิเลคโทรนิคส์   ในกรณีท่ีสารสนเทศมีความซับซ้อน   ตลาด
หลกัทรัพยอ์าจก าหนดใหบ้ริษทัจดัประชุมช้ีแจงต่อนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยก์็ได ้นอกจากน้ีบริษทัอาจเปิดเผย
สารสนเทศให้ทราบพร้อม ๆ กนัต่อหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ หรือส านักแถลงข่าวอ่ืนเพ่ือให้สารสนเทศไดมี้การ
เผยแพร่อย่างทัว่ถึงกนั เช่น การประกาศข่าวให้ทราบทัว่กนัภายในส านกังานหรือโรงงานของบริษทัและต่อ
ส่ิงพิมพอ่ื์นทางธุรกิจ สารสนเทศดงักล่าวควรให้แก่แหล่งข่าวโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยส่งเสริมให้มีการ
จดัพิมพโ์ดยเร็วท่ีสุดท่ีจะท าได ้เช่น โดยโทรศพัท์ หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งมอบโดยตรง   ในทั้งสอง
กรณีเพ่ือให้มีการประกาศข่าวโดยเร็ว บริษทัควรระวงัไวด้ว้ยว่าแหล่งข่าวดงักล่าวอาจปฏิเสธท่ีจะพิมพ์
สารสนเทศท่ีไดรั้บทางโทรศพัท์จนกว่าจะไดมี้การยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือตอ้งมีการยืนยนัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหลงัจากท่ีไดล้งพิมพแ์ลว้ ทั้งน้ีบริษทัตอ้งส่งประกาศต่าง ๆ  ต่อประชาชนใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย์
ดว้ย  
 (2) การใช้แนวทางปฏิบัติเร่ืองการเผยแพร่ข่าวต่อประชาชนอย่างทั่วถึงกับการ
ประชุมร่วมกบันักวเิคราะห์หลกัทรัพย์ นักหนังสือพมิพ์ ผู้ถือหุ้น และบุคคลคนอ่ืน ๆ   
 ตลาดหลกัทรัพยข์อแนะน าวา่ บริษทัควรใชน้โยบาย "เปิดประตู" ในการติดต่อ
กบันักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นักหนังสือพิมพ์ ผูถื้อหุ้น และคนอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม บริษทัต้องไม่เปิดเผย
พฒันาการท่ีส าคญัแก่นกัวิเคราะห์ ผูถื้อหุน้  หรือบุคคลอ่ืนเป็นการเฉพาะราย  หรือเลือกเฉพาะบางราย ยกเวน้
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วา่ไดมี้การเปิดเผยและเผยแพร่สารสนเทศนั้นต่อประชาชนอย่างทัว่ถึงแลว้ ในกรณีซ่ึงสารสนเทศท่ีส าคญัได้
ถูกเปิดเผยอย่างไม่ตั้งใจในขณะท่ีมีการประชุมกบันกัวิเคราะห์หรือคนอ่ืน ๆ บริษทัตอ้งเผยแพร่สารสนเทศนั้น
ใหป้ระชาชนโดยทนัทีเท่าท่ีจะท าไดต้ามวิธีดงักล่าวแลว้  
 บริษทัตอ้งหลีกเล่ียงการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่มในการอธิบายหรือ
เผยแพร่สารสนเทศท่ีส าคญั ในการประชุมกบันกัวิเคราะห์หรือกลุ่มพิเศษใด บริษทัควรอนุญาตใหผู้แ้ทน
ของแหล่งข่าวต่าง ๆ และหนงัสือพิมพไ์ดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย  
  
 3.3 แนวทางปฏิบัตเิร่ืองการช้ีแจงเกีย่วกบัข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ   
 (1) ประเภทของข่าวลือหรือข่าวสารอ่ืน ๆ ที่บริษทัต้องช้ีแจง   
 ข่าวท่ี เผยแพร่ต่อประชาชนไม่ว่าจะโดยวิธีใด เช่น บทความท่ีพิมพ์ใน
หนงัสือพิมพ ์รายงานภาวะการซ้ือขายของบริษทัสมาชิก สารสนเทศประเภทโดยปากต่อปาก ไม่ว่าจะเป็น
จริงหรือไม่  ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการยืนยนัโดยบริษทั และอาจจะมีหรือไดมี้ผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัหรือท่ี
จะมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน ตอ้งไดรั้บความกระจ่างและยืนยนัจากบริษทั  

  (2) การด าเนินการของบริษทัจดทะเบียนในกรณีที่มข่ีาวลือหรือข่าวสารอ่ืน ๆ   
 ในกรณีท่ีเป็นข่าวลือหรือข่าวสารอ่ืนท่ีไม่เป็นจริงซ่ึงมีสารสนเทศท่ีผิดพลาดซ่ึง
ไดเ้ผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบแลว้ บริษทัตอ้งออกประกาศปฏิเสธข่าวลือหรือข่าวสารนั้น พร้อมทั้งแถลงให้
ทราบถึงขอ้เทจ็จริงท่ีเพียงพอเพ่ือใหค้วามกระจ่างต่อข่าวลือส่วนท่ีท าใหเ้กิดการหลงผิด ในกรณีท่ีเป็นข่าวลือ
หรือข่าวสารท่ีมีสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง บริษทัตอ้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งสองกรณี 
บริษทัจดทะเบียนควรเผยแพร่ประกาศหรือค าแถลงนั้น ๆ ใหป้ระชาชนทราบตามแนวทางท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ 
นอกจากนั้น ในกรณีท่ีเป็นข่าวลือหรือข่าวสารท่ีไม่เป็นจริง บริษทัตอ้งประกาศใหก้ลุ่มเฉพาะซ่ึงเป็นผูแ้จกข่าว
นั้นรับทราบดว้ย ตวัอย่างเช่น ในกรณีท่ีเป็นบทความหนังสือพิมพ์ท่ีลงข่าวผิด ให้บริษทัส่งส าเนาประกาศ
ใหแ้ก่บรรณาธิการสายการเงินของหนงัสือพิมพน์ั้น หรือในกรณีท่ีเป็นรายงานภาวะการซ้ือขายท่ีผิดพลาด 
ใหบ้ริษทัส่งส าเนาใหแ้ก่บริษทัสมาชิกท่ีรับผิดชอบการออกรายงานนั้น           
   ในกรณีท่ีเป็นข่าวลือหรือข่าวสารการคาดคะเนยอดขาย  ก าไรหรือขอ้มูลอ่ืนใน
อนาคต โดยปกติบริษทัไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตาม หากการคาดคะเนดังกล่าวตั้ งอยู่บน
สมมติฐานของสารสนเทศท่ีผิดพลาด หรือกล่าวถึงแหล่งอา้งอิงของบริษทัผิดพลาด บริษทัตอ้งด าเนินการ
เช่นเดียวกับกรณีของข่าวลือหรือข่าวสารที่ไม่เป็นจริง นอกจากนั้นหากข่าวลือหรือข่าวสารมีการ
คาดคะเนซ่ึงผิดพลาดอย่างเห็นไดช้ดั บริษทัตอ้งออกประกาศให้ทราบว่าบริษทัเองไม่ไดท้ าการคาดคะเน
ดงักล่าว และในปัจจุบนัเท่าท่ีทราบไม่มีขอ้เทจ็จริงใดท่ีจะสนบัสนุนการคาดคะเนดงักล่าว  
  
 3.4 แนวทางปฏิบัติเร่ืองการด าเนินการเม่ือการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด  
  (1) สาระส าคัญของการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนที่ผดิปกตจิากสภาพ
ตลาด   
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  ในกรณีท่ีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของ
ตลาด ซ่ึงอาจเป็นการเคล่ือนไหวในราคา หรือปริมาณการซ้ือขาย หรือทั้ งสองอย่างเกิดข้ึนโดยปราศจาก
สารสนเทศท่ีไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน ซ่ึงจะเป็นสาเหตุของการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผิดไปจากสภาพปกติของ
ตลาด อาจแสดงถึงว่าเป็นการซ้ือขายโดยบุคคลซ่ึงอาศยัสารสนเทศส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย หรือโดยอาศยัข่าว
ลือ หรือข่าวสารไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเก่ียวกบับริษทั มีบ่อยคร้ังท่ีการซ้ือขายท่ีผิดปกติไม่สามารถ
ตรวจสอบไดว้่าเป็นการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชส้ารสนเทศภายในหรือเป็นข่าวลือหรือข่าวสาร  อยา่งไร
ก็ตามการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผิดปกติดังกล่าวในตวัมนัเองอาจท าให้ผูล้งทุนเกิดการหลงผิดถือเอาว่าการ
เปล่ียนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ท่ีสูงข้ึนจะสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกันกับการ
เปล่ียนแปลงธุรกิจหรืออนาคตของบริษทั ในท านองเดียวกนัปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผิดปกติ แมจ้ะไม่มี
การเปล่ียนแปลงในราคาอย่างมากดว้ย มีแนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดข่าวลือและเป็นเหตุใหเ้กิดภาวะการซ้ือขาย
ท่ีเกง็ก าไรอยา่งมาก ซ่ึงอาจไม่เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการท่ีเกิดข้ึนจริงในการด าเนินงานของบริษทักไ็ด ้  
 (2) การด าเนินการเม่ือหลักทรัพย์ของบริษัทมีการซ้ือขายที่ผิดปกติจากสภาพ
ตลาด  
  ประการแรก บริษทัตอ้งพยายามหาเหตุผลเก่ียวกบัภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทั โดยพิจารณาวา่  
 (ก) มีสารสนเทศใดเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของภาวะการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีผิดปกติ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยใหป้ระชาชนทราบไวแ้ลว้เม่ือไม่นานมาน้ีหรือไม่  
 (ข) มีสารสนเทศใดซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยใหป้ระชาชนทราบอีกหรือไม่ (ในกรณี
น้ีภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผิดปกติอาจแสดงใหเ้ห็นวา่ไดมี้การร่ัวไหลเกิดข้ึนแลว้) และ  
 (ค) มีข่าวลือหรือข่าวสารเก่ียวกบับริษทัหรือไม่  
  หากบริษทัเห็นว่าภาวะการซ้ือขายท่ีผิดปกติเกิดจากสารสนเทศท่ีส าคญั
ท่ีไดเ้ผยแพร่ต่อประชาชนแลว้ โดยทัว่ไปบริษทักไ็ม่จ าเป็นท่ีบริษทัตอ้งออกประกาศใดเพ่ิมเติมอีก   
  อย่างไรก็ตาม หากภาวะการซ้ือขายท่ีผิดปกติช้ีให้เห็นว่าสารสนเทศ
ดังกล่าวอาจท าให้เกิดการแปลความผิดไปได้ อาจเป็นประโยชน์หากหลังจากท่ีได้หารือกับตลาด
หลกัทรัพยแ์ลว้ บริษทัจะออกประกาศช้ีแจงดว้ย  
  หากภาวะการซ้ือขายท่ีผิดปกติเกิดจากการรั่วไหลของสารสนเทศท่ียงั
ไม่ไดเ้ปิดเผย บริษทัตอ้งเผยแพร่สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งนั้นต่อประชาชนโดยทนัที  
  หากภาวะการซ้ือขายท่ีผิดปกติเกิดจากข่าวลือหรือข่าวสารท่ีไม่เป็นจริง 
บริษทัตอ้งด าเนินการตามแนวทางปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการแกไ้ขข่าวลือและข่าวสารนั้นให้
ถูกตอ้ง   
  หากบริษทัไม่สามารถทราบถึงสาเหตุของภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์
ผิดปกติตลาดหลกัทรัพยอ์าจแนะน าให้บริษทัประกาศให้ประชาชนทราบว่า บริษทัไม่มีพฒันาการใด 
ๆ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัหรือการด าเนินงานของบริษทัซ่ึงจะเป็นสาเหตุของภาวะตลาด
ท่ีผิดปกตินั้น  
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 3.5 แนวทางปฏิบัตเิร่ืองการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มเีหตุอนัสมควร  
 กิจกรรมการเปิดเผยท่ีเกินความจ าเป็นท่ีตอ้งแจง้ให้ผูล้งทุนทราบและอาจท าให้
เขา้ใจวา่เป็นความพยายามท่ีจะใหมี้ผลต่อราคาของหลกัทรัพยถื์อว่าเป็นกิจกรรมการเปิดเผยเชิงส่งเสริมท่ี
ไม่มีเหตุผลสนบัสนุน การพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ที่ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือเป็น
กิจกรรมการเปิดเผยเชิงส่งเสริมท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควรสนบัสนุนพิจารณาจากขอ้เท็จจริงของแต่ละกรณี 
การกระท าต่อไปน้ีมกัจะถือวา่เป็นกิจกรรมเชิงส่งเสริมท่ีไม่มีเหตุอนัสมควร  
 (1) การออกประกาศต่อประชาชนอยา่งต่อเน่ืองท่ีไม่สัมพนัธ์ทั้งในเชิงปริมาณหรือ
ความถ่ีกบัพฒันาการส าคญัท่ีแทจ้ริงในธุรกิจและการด าเนินงานของบริษทั  
 (2) การออกประกาศก่อนก าหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ยงัอยูใ่นขั้นพฒันาโดยยงัไม่มี
การพิสูจนว์า่มีความเป็นไปไดใ้นเชิงพาณิชยส์นบัสนุน  
 (3) การท าการส่งเสริมและการเดินทางท่ีบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้หรือการจัด
ประชุมเพ่ือดูลาดเลาหรือการสัมภาษณ์กบันักวิเคราะห์   หรือผูเ้ขียนข่าวสายการเงิน   ซ่ึงอาจมีผลในเชิงมี
อิทธิพลอย่างมากต่อภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีหรือขอบเขต
เก่ียวกบัการพฒันาการ เม่ือพิจารณาถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งเผยแพร่สารสนเทศเก่ียวกบัการพฒันาการท่ีเป็น
จริงในธุรกิจและการด าเนินการของบริษทั  
 (4) การแถลงข่าวทางหนงัสือพิมพห์รือประกาศอ่ืนต่อประชาชนซ่ึงมีลกัษณะดา้น
เดียวหรือไม่เสมอภาคกนั  
 (5) การโฆษณาเก่ียวกบับริษทัหรือผลิตภณัฑซ่ึ์งมีผลเป็นการส่งเสริมหลกัทรัพยข์อง
บริษทั  
 
 3.6 แนวทางปฏิบัติเร่ืองการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนโดยใช้สารสนเทศ
ภายใน  
  (1) ค าจ ากดัความ  
 (ก) บุคคลภายใน หมายถึง บุคคลท่ีไดล่้วงรู้สารสนเทศภายในท่ีส าคญัก่อนท่ีจะ
เผยแพร่ต่อประชาชน บุคคลท่ีพิจารณาไดว้า่เป็นบุคคลภายในตามวตัถุประสงคข์องแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบั
การเปิดเผยสารสนเทศ ได้แก่ ผู ้ถือหุ้นท่ีมีอ  านาจควบคุม กรรมการ พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจน
บุคคลภายนอกอ่ืน ๆ อนัไดแ้ก่ นักกฎหมาย ผูส้อบบญัชี เจา้หน้าท่ีวานิชธนกิจ ท่ีปรึกษาประชาสัมพนัธ์      
ผูพิ้มพ์โฆษณา ส านักงานท่ีปรึกษา และคู่สัญญาอิสระ ทั้งน้ีรวมคู่สมรส บิดา มารดา บุตร พ่ี น้อง และ
บุคคลอ่ืนท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบุคคลภายใน ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีได้รับการชักชวนโดยบุคคล
ดงักล่าว และบุคคลท่ีไดรั้บการบอกกล่าวเก่ียวกบัสารสนเทศภายในท่ีส าคญั   
 (ข) สารสนเทศภายใน ได้แก่ สารสนเทศซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชน 
สารสนเทศท่ีมีไวใ้ชเ้พ่ือวตัถุประสงคข์องบริษทัอยา่งเดียว และไม่ใช่มีไวใ้ชส่้วนบุคคลรวมถึงสารสนเทศ
ซ่ึงบริษทัเกบ็ไวไ้ม่เปิดเผยเป็นการชัว่คราว  
 (ค) การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนโดยใช้สารสนเทศภายใน ให้
รวมถึงการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นและหลกัทรัพยท่ี์อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นทุนได ้
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การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนโดยใชส้ารสนเทศภายใน ไดแ้ก่ การซ้ือขายโดยบุคคลภายในซ่ึง
ไดรั้บประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจากการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยไม่ค านึงว่าบุคคลภายใน
กระท าในนามของตนหรือไม่  
  การซ้ือขายหลกัทรัพย์โดยบุคคลภายใน ให้รวมถึงการน าสารสนเทศ
ภายในออกเปิดเผยใหแ้ก่บุคคลภายนอก ท าใหบุ้คคลภายนอกดงักล่าวสามารถซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัโดยอาศยัสารสนเทศท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยนั้น  
 (2) การซ้ือขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน ภายหลังจากท่ีได้มีการเปิดเผย
สารสนเทศท่ีส าคญัแลว้  
 บุคคลภายในจะซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนไดเ้ม่ือไรข้ึนอยู่
กบัความรวดเร็วและความแพร่หลายของการเผยแพร่สารสนเทศให้ประชาชนทราบโดยทัว่ถึงกนัแลว้  
นอกจากน้ีภายหลงัจากท่ีสารสนเทศได้เผยแพร่แลว้ บุคคลภายในควรละเวน้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์
จนกระทัง่ประชาชนท่ีไดรั้บสารสนเทศไดมี้เวลาประเมินสารสนเทศ ในกรณีท่ีเป็นการเปิดเผยสารสนเทศ
ประเภทท่ีไม่มีความซับซ้อน ผูล้งทุนสามารถใช้สารสนเทศนั้นประกอบการตดัสินใจไดท้นัที เช่น การ
ประกาศตัวเลขก าไร ระยะเวลาท่ีบุคคลภายในต้องรอคอยจะสั้ นกว่ากรณีท่ีเป็นการเปิดเผยสารสนเทศ
ประเภทท่ีมีความซับซ้อน   ซ่ึงตอ้งให้เวลาแก่ผูล้งทุนประเมินสารสนเทศนั้นก่อนท่ีจะตัดสินใจลงทุน 
ช่วงเวลาท่ีรอคอยดงักล่าวจึงข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์แวดลอ้มต่าง ๆ ตลาดหลกัทรัพยข์อแนะน าวา่ ตามแนวทาง
ปฏิบติัเร่ืองการเปิดเผยเร่ืองการเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทัว่ถึง บุคคลภายในควรรออยา่งนอ้ย 
24 ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ีสารสนเทศไดเ้ผยแพร่ในระดบัพอสมควร ในกรณีท่ีสารสนเทศไดเ้ผยแพร่ยงัไม่
แพร่หลายควรรอถึง 48 ชัว่โมง   
 (3) การด าเนินการของบริษทัจดทะเบียนเพ่ือป้องกนัการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
โดยบุคคลภายในอย่างไม่เหมาะสม  บริษทัจดทะเบียนควรก าหนดให้กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง และ
บุคคลภายในอ่ืน ๆ เปิดเผยการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเพ่ือป้องกนัการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้
สารสนเทศภายใน และเพ่ือหลีกเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบุคคล
ภายใน ขั้นตอนท่ีควรจะมีคือ การมีขอ้หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยบุคคลภายในในช่วงเวลา
ก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือการเผยแพร่เก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษทั   
  
4. เน้ือหาและการเปิดเผยสารสนเทศต่อประชาชน  
 
 4.1 ข้อก าหนดขั้นต ่าของตลาดหลักทรัพย์ เน้ือหาของสารสนเทศท่ีเปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรัพย ์หรือต่อประชาชนมีความส าคญัเท่า ๆ กนักบัช่วงเวลาท่ีเปิดเผยสารสนเทศนั้น ประกาศแต่ละ
ฉบบัตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
 (1) ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ชดัเจน กะทดัรัด  
 (2) มีสารสนเทศเป็นตัวเลขอย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู ้ลงทุนสามารถประเมิน
ความส าคญัเปรียบเทียบกบักิจกรรมของบริษทัได ้ 
 (3) ไม่ล าเอียงและตรงไปตรงมา ดงันั้น ประกาศตอ้งหลีกเล่ียง  
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 (ก) การไม่ประกาศขอ้เท็จจริงในทางไม่ดีท่ีมีความส าคญั หรือการตดัทอน
ขอ้เท็จจริงนั้น ตวัอยา่งเช่น การปิดบงัขอ้เทจ็จริงไวใ้นตอนทา้ยของแถลงการณ์ต่อหนงัสือพิมพ ์ 
 (ข) การเสนอส่ิงท่ีอาจเป็นไปไดใ้นทางดีว่าเป็นส่ิงแน่นอนหรือว่าจะเป็นไปได้
มากกวา่ท่ีควรจะเป็นจริง ๆ   
 (ค) การเสนอส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยไม่มีค าอธิบายเง่ือนไขท่ีเพียงพอ หรือ
โดยปราศจากขอ้สมมติฐานท่ีเป็นจริงเพียงพอ  
 (ง) ถอ้ยแถลงในทางลบแต่เขียนออกมาเพ่ือสร้างความหมายในเชิงบวก  ตวัอยา่ง 
"ในขณะน้ีบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าการพฒันาการจะมีผลดีท่ีส าคญัต่อก าไรของบริษทัหรือไม่" (ซ่ึง
เป็นการสร้างความหมายว่าผลจะเป็นไปในแง่ดีแมว้่าจะไม่เป็นผลดีอย่างมาก) หรือ "บริษัทคาดว่าการ
พฒันาการจะไม่มีผลท่ีส าคญัต่อก าไรในอนาคตอนัใกล"้ (ซ่ึงเป็นการสร้างความหมายว่าการพฒันาการในขั้น
สุดทา้ยจะมีผลท่ีส าคญั)  
 (จ) การใช้ภาษาเชิงส่งเสริมท าให้เห็นความต่ืนเตน้มากกว่าเป็นการแจง้เพ่ือ
ทราบ  
 (4) หลีกเล่ียงการใชภ้าษาทางเทคนิคมากเกินไป และตอ้งแสดงออกมาเป็นภาษาท่ี
ท าใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ใจไดง่้ายใหม้ากท่ีสุด  
 (5) หากไม่สามารถประเมินผลท่ีเกิดข้ึนหรือผลของสารสนเทศท่ีมีต่อแนวโนม้ใน
อนาคตของบริษทัได ้ตอ้งอธิบายเหตุผล  
 (6) ให้ความกระจ่างและช้ีให้เห็นทางเลือกท่ีมีเหตุผล ในกรณีท่ีการเปิดเผยได้
มีการตีความสารสนเทศท่ีไดเ้ปิดเผยนั้น  
  
 4.2 การจัดท าประกาศ แนวทางในการจดัท าประกาศเพ่ือเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์
หรือต่อประชาชนต่อไปน้ี จะช่วยบริษทัใหแ้น่ใจวา่เน้ือหาของประกาศดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ี
กล่าวขา้งตน้  
 (1) ประกาศทุกฉบบัตอ้งจดัท าข้ึนหรือพิจารณาทบทวนโดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัซ่ึง
เขา้ใจดีถึงเร่ืองซ่ึงตอ้งท าการเปิดเผย และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัซ่ึงเขา้ใจดีถึงขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 (2) เน่ืองจากทกัษะและประสบการณ์เป็นส่ิงส าคญัในการจดัท าและเขียนประกาศ
ต่อประชาชนในลักษณะท่ีถูกต้อง เสมอภาคและไม่ล าเอียง ตลาดหลักทรัพย์ขอแนะน าว่า บริษัทควร
มอบหมายงานน้ีจ ากดัใหก้ลุ่มบุคคลหน่ึงในบริษทัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการประกาศในหนงัสือพิมพโ์ดย
ปกติตอ้งจดัท าและแถลงข่าวอยา่งรวดเร็วเท่าท่ีท าได ้อยา่งไรกต็าม กลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ างาน
น้ีควรเป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนมากพอท่ีจะสามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทนัทีทนัใดและท่ีไม่คาดว่าจะมี
ข้ึนได ้ 
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 (3) บริษัทอาจพิจารณาตามความจ าเป็นและสมควรให้ท่ีปรึกษากฎหมายพิจารณา
ทบทวนประกาศในหนงัสือพิมพแ์ละประกาศอ่ืนต่อประชาชน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัความส าคญัและความซบัซอ้นของ
ประกาศนั้น  ๆ 
  
5. วธีิการก ากบัตรวจสอบการซ้ือขายหลกัทรัพย์            
 
   ฝ่ายบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีรับผิดชอบในเบ้ืองตน้ในการติดต่อ
งานประจ าวนักบับริษทัจดทะเบียน   อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีฝ่ายก ากบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาด
หลกัทรัพยเ์ห็นว่ามีภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์ิดปกติเกิดข้ึน ฝ่ายก ากบัการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ะพยายาม
หาเหตุผลของการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผิดปกติเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร เช่น สารสนเทศท่ี
เพ่ิงเปิดเผยบทวิเคราะห์ของท่ีปรึกษาการลงทุน หรือข่าวลือ เป็นตน้ และหากไม่สามารถหาสาเหตุหรือ
อธิบายภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผิดปกติได ้ฝ่ายก ากบัการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์าจสอบถามบริษทัสมาชิก
เก่ียวกบัแหล่งและเหตุผลของภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยซ่ึ์งอาจเกิดจากบริษทัหน่ึงบริษทัใดโดยเฉพาะ   
ดงันั้น เจา้หน้าท่ีฝ่ายก ากบัการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์าจโทรศพัท์ติดต่อกบัผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน
เพ่ือให้บริษทัพิจารณาว่าบริษทัทราบสาเหตุของภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผิดปกตินั้นหรือไม่    หาก
ภาวะดงักล่าวปรากฏวา่เกิดจากข่าวลือ หรือข่าวสาร หรือสารสนเทศท่ีส าคญัซ่ึงไดเ้ผยแพร่ต่อประชาชนแลว้ 
ตลาดหลกัทรัพยอ์าจขอใหบ้ริษทัด าเนินการใด ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไ้ขใหถู้กตอ้งและอาจสั่งใหห้ยุดการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นการชัว่คราวจนกว่าบริษทัจะไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ 
 ในการติดต่อระหว่างตลาดหลกัทรัพยก์บับริษทัจดทะเบียนในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ให้
บริษทัจดทะเบียนแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูมี้อ  านาจในการรายงาน และบริษทัจดทะเบียนตอ้งอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย  
  (*แก้ไขเพ่ิมเติมวนัที่ 9 กุมภาพันธ์ 2538) 
 

 6. การปรึกษาหารือระหว่างตลาดหลกัทรัพย์กบับริษทัจดทะเบียน  
 
       ตลาดหลกัทรัพยส์นับสนุนให้บริษทัจดทะเบียนติดต่อกบัฝ่ายบริษทัจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์เสียแต่เน่ิน ๆ เท่าท่ีจะท าได้เม่ือบริษัทประสบหรือคาดว่าจะมีปัญหาในการตีความหรือการ
ประยุกต์ใชแ้นวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศน้ี  โดยวิธีการปรึกษาหารือกนัเป็นการล่วงหน้า
ดงักล่าว จะช่วยป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีดีระหว่างบริษทัจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพย ์ 
  
  

------------------------------- 
 


