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นโยบำยกำรเผยแพรข่อ้มลูไดร้ับอนุมัตจิำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

 

สารบญั 

           หน้า 
สารจากประธานกรรมการ 
ค านิยาม           3
หลกัเกณฑใ์นการปฏบิตัเิกีย่วกบัการเผยแพรข่อ้มลูส าคญัของบรษิทั   3-4 
หลกัเกณฑท์ีต่อ้งถอืปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนของบรษิทั  4 
ช่วงเวลาการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั        5 
เมือ่มเีหตุการณ์ทีม่นียัส าคญั         5 
การแต่งตัง้และหน้าทีข่องผูเ้ผยแพรข่อ้มลู       5 
 
 
 
 
  
 
  



 

[ 2 ]  
 

นโยบำยกำรเผยแพรข่อ้มลูไดร้ับอนุมัตจิำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

สารจากประธานกรรมการ 
 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการ และนโยบายอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ
ประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลนี้  เป็นนโยบายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่
คณะกรรมการจดัใหม้ขีึน้ เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัสิ าหรบักรรมการและพนกังานทุกคน 

การเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง เพยีงพอ และทนัเวลา นับเป็นหน้าที่ที่ส าคญัของ
บรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย การไมป่ฏบิตัติามนโยบายนี้ อาจท า
ใหบ้รษิทัตอ้งเสยีชื่อเสยีง และอาจตอ้งรบัผดิตามกฎหมายได ้

คณะกรรมการจะดูแลและตดิตามให้มกีารปฏบิตัิตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครดั เพื่อสร้าง
ความเจรญิเตบิโตดว้ยความยัง่ยนืแก่องคก์รและผู้มสี่วนไดเ้สยีต่อไป และใหม้กีารทบทวนนโยบาย
การเผยแพรข่อ้มลู เป็นประจ าทุกปี 
 
 
 
 
 (พลเอก จงศกัดิ ์พานิชกุล) 
 ประธานกรรมการ 
 บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถงึหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยใหค้วามส าคญักบั
การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศใหม้คีวามเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้เผื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย
ไดร้บัขอ้มลูทีถู่กต้อง ชดัเจน และไดร้บัขอ้มลูอย่างเท่าเทยีมกนั รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั
ฯ ยดึตามหลกัประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัการเปิดเผย
สารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีน 
 
ค านิยาม ข้อมลูส าคญั  
ขอ้มลูส าคญั หมายถงึ ขอ้มลูใดๆ ก็ตามทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทีห่ากมกีารเปิดเผย
ขอ้มูลโดยวธิกีารที่ไม่เหมาะสม อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั ต่อความสามารถในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั หรอืกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์หรอืมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการลงทุน ไดแ้ก่  

1. งบการเงนิ และการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชทีีส่ าคญั 
2. ขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัการควบรวมบรษิทั การไดม้า หรอืจ าหน่ายไปซึง่บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ที่

อาจมผีลต่อการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของบรษิทั 
3. ขอ้มลูเกีย่วกบัการไดม้า หรอืจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรพัย ์หรอืการลงทุนมมีลูค่าทีม่นียัส าคญั 
4. การจา่ยหรอืงดจา่ยเงนิปันผล 
5. ขอ้มลูการคาดการณ์เกี่ยวกบัสภาวะ ทศิทางในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึผลประกอบการใน

อนาคต ของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย  
6. ขอ้มลูเกีย่วกบันโยบายกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกจิทีส่ าคญั 
7. ขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่หน็ว่ามผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์และการตดัสนิใจในการลงทุน 

 
หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัเก่ียวกบัการเผยแพร่ข้อมลูส าคญัของบริษทั 

1. การเปิดเผยขอ้มลูทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะใหเ้ปิดเผยดว้ยความระมดัระวงั ถูกกต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลา พร้อมทัง้ด าเนินการให้มัน่ใจได้ว่าผู้ถือหุ้น หรอืนักลงทุนได้รบัข้อมูล
ต่างๆ อย่างเพยีงพอ และเท่าเทยีมกนั และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยผ่านช่องการ
เวบ็ไซตข์องบรษิทั 

2. การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นการการคาดการณ์ทีเ่กี่ยวกบัทศิทางในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึผล
ประกอบการในอนาคตของบรษิทั ใหเ้ปิดเผยดว้ยความระมดัระวงั อธบิายถงึเงื่อนไข หรอื
สมมตฐิานทีใ่ชป้ระกอบการคาดการณ์นัน้ 

3. การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีไ่ดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะแลว้ใหเ้ปิดเผยอย่างชดัเจน ครบถ้วนโดย
ไม่ใหเ้กดิความสบัสน นอกจากนัน้การใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัขอ้มลูทีเ่คยเปิดเผยไปแลว้
นัน้ต้องมคีวามชดัเจน และสอดคลอ้งกนัไม่ขดัแยง้กบัขอ้มลูทีเ่คยเปิดเผยไปแลว้จนอาจอ า
ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิพลาดในขอ้มลูเดมิ 
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4. การเปิดเผยขอ้มลูอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ขอ้มลูส าคญัใหเ้ปิดเผยตามขอ้เทจ็จรงิ และไม่เจตนาให้ผู้ใช้
ขอ้มลูส าคญัผดิในขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน ราคาหลกัทรพัย์ 

5. การเปิดเผยข้อมูลที่อาจท าให้บริษัทฯ ได้ร ับผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขันให้
ระมดัระวงัเป็นพเิศษ เช่น ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัตน้ทุนความลบัทางการแขง่ขนั 

 

หลกัเกณฑท่ี์ต้องถือปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทั 
เพื่อประโยชน์ต่อการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีใหก้รรมการและพนกังานทีถ่อืเป็นบุคคลทีล่่วงรู ้หรอืมี
โอกาสล่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัซึง่เป็นสาระส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย ์ให้
ถอืปฏบิตัดิงันี้ 

1. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบรษิทัที่มสีาระส าคญั 
และยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง และผูอ้ื่น  

2. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัมสีทิธเิสรภีาพในการลงทุนซื้อขายหลกัทรพัย์
ของบรษิทั แต่เพื่อป้องกนัมใิห้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรอืรบัโอน
หลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน 
และภายหลงัจากมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีเพื่อใหป้ระชา
ชนไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูอยา่งทัว่ถงึอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง 

3. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน รวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ มกีารซื้อ 
ขาย โอน หรือรบัโอนหลักทรพัย์ของบริษัท จะต้องจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือ
หลกัทรพัยต์ลอดจนการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัต่อหน่วยงานก ากบั
ดแูลใหร้บัทราบตามเกณฑท์ีก่ าหนด  

4. กรรมการ และผู้บริหาร หากมีการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งข้อมูลต่อ
เลขานุการบรษิทัอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขาย และแจง้ขอ้มลูหลงัการซือ้ขาย 
1 วนั นบัจากวนัทีข่ายหลกัทรพัย ์ 

5. เลขานุการบรษิทัมหีน้าทีร่วบรวมขอ้มลูการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ และผูบ้รหิารรวมถงึ
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นประจ า
ทุกไตรมาส 
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ทัง้นี้ หากกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามระเบยีบว่าด้วยการ
ควบคุมเกีย่วกบัสารสนเทศภายใน และระเบยีบว่าดว้ยการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั รวมทัง้
หลกัเกณฑอ์ื่นๆ ของหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กี่ยวขอ้ง ถอืเป็นความผดิทางวนิัยตามระเบยีบ
บรษิทั และอาจมโีทษตามกฎหมาย 

 
ช่วงเวลาการเปิดเผยข้อมลูส าคญั 
ช่วงเวลาในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั หรอืขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ประกาศ ของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ประกาศ หรอืเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นๆ  
กรณีเป็นข้อมูลส าคญัที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ จะต้องได้รบัมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร หรอืผูท้ีไ่ดร้บัหมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเท่านัน้ 
 
เม่ือมีเหตกุารณ์ท่ีมีนัยส าคญั  
เมื่อมเีหตุการณ์ทีม่นีัยส าคญั ข่าวคลาดเคลื่อน หรอืมกีารอ้างองิขอ้มลูทีไ่ม่ถูกต้อง หรอืขอ้มลูส าคญั
รัว่ไหลไปสู่บุคคลอื่น หรอืถูกเปิดเผยก่อนเวลาอนัควร และอาจก่อให้เกดิข่าวลอืที่มผีลกระทบต่อ
ราคาหลักทรพัย์ และ / หรือการด าเนินงานของบริษัท ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืผูท้ีไ่ดร้บัหมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ชีแ้จงขอ้มลูส าคญัและขอ้เทจ็จรงิทีค่วรต้องแจง้ ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและช่องทาง
การเปิดเผยต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งโดยทนัท ี
 
 
การแต่งตัง้และหน้าท่ีของผูเ้ผยแพร่ข้อมลู 

1. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ หรอืเลขานุการบรษิทัเป็นผู้มี
หน้าทีเ่ผยแพร่ขอ้มลูตามรอบระยะเวลาบญัช ีไดแ้ก่ งบการเงนิประจ าปี และงบการเงนิไตร
มาส แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) 

2. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ หรอืเลขานุการบรษิทัเป็นผู้มี
หน้าทีเ่ผยแพรข่อ้มลูตามเหตุการณ์ ไดแ้ก่ รายการไดม้า/จ าหน่ายไป ซึง่สนิทรพัย ์รายการ
เกี่ยวโยง ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบญัช ีการยา้ย
ทีต่ ัง้ส านกังานแห่งใหญ่ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และโครงการลงทุน 

3. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ หรอืเลขานุการบรษิทัเป็นผู้มี
หน้าทีใ่หข้อ้มลูทัว่ไปส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทั 
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นโยบำยกำรเผยแพรข่อ้มลูไดร้ับอนุมัตจิำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

4. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ หรอืเลขานุการบรษิทัเป็นผู้มี
หน้าทีป่ระสานงานกบัหน่วยงานศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หรอืหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นๆ 

5. ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร จะเป็นผู้รบัผดิชอบในการก ากบัดูแลและเผยแพร่ขอ้มูลทัง้หมด
ของบรษิัท เพื่อให้มัน่ใจว่า ข้อมูลนัน้ๆถูกต้อง เป็นปัจจุบนั และปฏิบตัิให้เป็นไ ปตาม
นโยบายน้ี 




