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ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 

  
  เพื่อใหการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยมีสภาพคลอง มีความยุติธรรมและ
เปนไปอยางมีระเบียบ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงกําหนดใหบริษัทจดทะเบียน
ตองเปดเผยสารสนเทศที่จําเปนตอการตัดสินใจใหประชาชนทราบ โดยสารสนเทศดังกลาวตองมีความ
ถูกตอง  เพียงพอและทันเวลา นอกจากนี้บริษัทจดทะเบียนตองดําเนินการใหผูลงทุนในหลักทรัพยของ
บริษัทไดรับสารสนเทศดังกลาวโดยเทาเทียมกัน  
  ดังนั ้น      เพื ่อใหเปนไปตามหลักการพื้นฐานเกี ่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของ
บริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็นควรกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เกี ่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนตามแบบแนบทายประกาศนี้ ใหบริษัทจด
ทะเบียนทุกบริษัทถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด  
  
  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2536 เปนตนไป  
  
   ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2536  
  

(ลงนาม)  สังเวียน  อินทรวิชัย 
   

(นายสังเวียน  อินทรวิชัย) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 
 

1. บทนํา 
 
  ตลอดระยะเวลาที่ผานมา   ตลาดหลักทรัพยมีนโยบายกําหนดใหบริษัทที่มีหลักทรัพยจด
ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยเปดเผยเหตุการณหรือพัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทให
ประชาชนทราบโดยเร็วและอยางเพียงพอ เนื่องจากบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีผล
เทากับเปนการเชิญชวนใหประชาชนลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท  ดังนั้น ตลาดหลักทรัพยถือวาบริษัทท่ี
มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีภาระหนาท่ีตองเปดเผยสารสนเทศที่จําเปนเพื่อการตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทใหประชาชนทราบ    
  
2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน  
 
   เพื่อใหการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยมีสภาพคลอง มีความยุติธรรม และ
เปนไปอยางมีระเบียบ ตลาดหลักทรัพยจึงจําเปนตองกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนมีหนาท่ีเปดเผยสารสนเทศ
ท่ีจําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยใหประชาชนทราบ โดยสารสนเทศดังกลาวจะตองถูกตอง 
เพียงพอ และทันเวลา   นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนตองดําเนินการเพื่อใหแนใจวาทุกคนที่ลงทุนใน
หลักทรัพยของบริษัทไดรับสารสนเทศดังกลาวอยางเทาเทียมกัน    เพื่อใหเปนไปตามหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไว 6 ประการ ดังตอไปนี้  
 (1) การเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญใหประชาชนทราบโดยทันที  
  บริษัทจดทะเบียนตองเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สําคัญของ
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยใหประชาชนไดทราบโดยทันที ยกเวนในกรณีพิเศษบางกรณี  
 (2) การเผยแพรสารสนเทศตอประชาชนอยางทั่วถึง  
  บริษัทจดทะเบียนตองเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญตอประชาชนในลักษณะเพื่อใหมี
การเผยแพรไดอยางทั่วถึงเทาท่ีทําได  
 (3) การชี้แจงกรณีที่มีขาวลือหรือขาวสารตาง ๆ   
  ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนทราบถึงขาวลือหรือขาวสารตาง ๆ    ไมวาจะเปนจริง
หรือไมก็ตาม บริษัทจดทะเบียนตองช้ีแจงเกี่ยวกับขาวลือหรือขาวสารนั้นโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
เนื่องจากขาวลือหรือขาวสารนั้นอาจจะมีหรือไดมีผลตอการซื้อขายหลักทรัพยหรือจะมีผลตอการตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน   
 (4) การดําเนินการเมื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของ
ตลาด  
  ในกรณีท่ีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของ
ตลาด บริษัทจดทะเบียนตองพิจารณาดูวามีขาวลือหรือเหตุการณสําคัญอื่นที่บริษัทตองดําเนินการใหเปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศนี้ หากบริษัทจดทะเบียนไดพิจารณาแลวยังไมทราบ
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สาเหตุของการซื้อขายหลักทรัพยท่ีผิดปกติ บริษัทตองแจงใหทราบทั่วกันวาบริษัทไมมีพัฒนาการใด ๆ ท่ี
สําคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทนอกเหนือจากที่ไดแจงใหทราบแลวหรือตามที่บริษัท
ทราบไมมีเหตุผลใดที่จะทําใหการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด  
 (5) การเปดเผยในเชิงสงเสริมที่ไมมีเหตุอันสมควร  
  บริษัทจดทะเบียนตองละเวนการเปดเผยสารสนเทศในลักษณะเชิงสงเสริมที่เกิน
ความจําเปนในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท การเปดเผยสารสนเทศในลักษณะดังกลาว
รวมถึง  
 (ก) การออกขาวโดยใชคําท่ีไมเหมาะสม  
 (ข) การประกาศขาวใหแกประชาชนโดยไมมีพัฒนาการที่แทจริงในกิจกรรมของ
บริษัทสนับสนุน  
 (ค) การรายงานหรือการคาดคะเนที่เกินความเปนจริง    
 (ง) การเปดเผยโดยใชคําท่ีหรูหรา ฟุมเฟอย หรือในรูปแบบอื่นที่เกินความจริง ซึ่ง
อาจทําใหผูลงทุนหลงผิด และเปนเหตุใหเกิดการเคลื่อนไหวของราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทโดยไมมีเหตุผลสมควร  
 (6) การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนโดยใชสารสนเทศภายใน  
  บุคคลภายในตองไมทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยใชสารสนเทศที่สําคัญที่ยังมิได
เปดเผยตอประชาชน นอกจากนี้แมวาภายหลังจากที่สารสนเทศที่สําคัญไดเปดเผยแลว    บุคคลภายในควร
ละเวนจากการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนเปนระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเปดโอกาสใหผูลงทุน
ไดมีการประเมินสารสนเทศนั้นตามสมควร  
  
3. คําอธิบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน  
 
 3.1 แนวทางปฏิบัติเร่ืองการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญใหประชาชนทราบโดยทันที  
 (1) หลักเกณฑในการพิจารณาเปดเผยสารสนเทศ       
 สารสนเทศซึ่งตองเปดเผยโดยทันที ไดแก สารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือ
เหตุการณ หรือสภาพการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพย ซึ่งเขาหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง  
ดังตอไปนี้  
  (ก) เมื ่อสารสนเทศนั้นจะมีผลตอราคาซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ หรือ  
  (ข) เมื่อสารสนเทศนั้นถือไดวาสําคัญตอผูลงทุนที่ใชผลการวิ เคราะห
สารสนเทศของนักวิเคราะหหรือผูเชี่ยวชาญในการเลือกตัดสินใจลงทุน หรือ  
  (ค) เมื่อสารสนเทศนั้นมีหรือจะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน  
 การพิจารณาวาสารสนเทศใดสําคัญซึ่งตองเปดเผยตามหลักเกณฑท่ีกลาวขางตน  
ใหถือเปนความรับผิดชอบของบริษัทจดทะเบียน    เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนเองอยูในฐานะที่รูดีท่ีสุดวา
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สารสนเทศใดสําคัญสําหรับธุรกิจของบริษัท ในกรณีท่ีมีขอสงสัยก็ใหปรึกษากับฝายบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย  
 (2) ประเภทของสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ตอง
เปดเผย  
 สารสนเทศสําคัญใด ๆ ที่เปนขอเท็จจริงซึ่งมีผลตอราคาของหลักทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียน หรือตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยนั ้นตองไดรับการเปดเผยสารสนเทศ
ดังกลาว ไดแก  สารสนเทศที่สําคัญเกี่ยวกับทรัพยสิน ธุรกิจ ฐานะและแนวโนมทางการเงินของบริษัท การ
รวมกิจการและการไดมาซึ่งธุรกิจ ขอตกลงที่สําคัญกับลูกจาง ผูขายสินคาให ลูกคา และอื่น ๆ รวมถึง
สารสนเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการถือครองหลักทรัพยของบุคคลภายในหรือผูท่ีมีอํานาจ
ควบคุมบริษัท   
 โดยปกติบริษัทจดทะเบียนไมจําเปนตองเปดเผยประมาณการหรือการ
คาดการณเกี่ยวกับกําไรหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานซึ่งใชเปนการภายในของบริษัท หากมีการ
เปดเผยเกี่ยวกับประมาณการหรือการคาดการณดังกลาว บริษัทตองทําดวยความระมัดระวังโดยมีขอ
สมมติฐานที่สมเหตุผลและตองแจงตามที่เปนจริง ดวยเงื่อนไขที่เหมาะสม หากประมาณการหรือการ
คาดการณนั้นปรากฏในภายหลังวาผิดพลาด บริษัทตองแกไขและแจงใหทราบทั่วกันโดยทันที  
 (3) ตัวอยางเหตุการณที่ เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือสภาพการซื้อหรือขาย
หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่ตองเปดเผยใหประชาชนทราบโดยทันที   
 (ก) การรวมทุน การรวมกิจการ หรือการไดมาซึ่งกิจการ   
 (ข) การประกาศจาย หรือไมจายเงินปนผล หรือการประกาศผลกําไรหรือ
ขาดทุน  
 (ค) การเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไว การจายหุนปนผล   
 (ง) การไดมาหรือสูญเสียสัญญาทางการคาท่ีสําคัญ  
 (จ) การออกผลิตภัณฑใหมท่ีสําคัญ การพัฒนาที่สําคัญเกี่ยวกับทรัพยากร 
เทคโนโลยี  ผลิตภัณฑ และตลาด หรือการคนพบที่สําคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  
 (ฉ) การเปลี่ยนแปลงอํานาจในการควบคุมหรือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใน
คณะกรรมการและผูบริหาร  
 (ช) การเรียกไถถอนหลักทรัพย  
 (ซ) การกูยืมเงินในจํานวนที่มีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
 (ฌ) การออกหุนเพิ่มทุนในจํานวนที่มีนัยสําคัญ โดยเสนอขายใหแกประชาชน
หรือบุคคลใด ๆ   
 (ญ) ขอพิพาททางกฎหมายที่สําคัญ  
 (ฎ) การซื้อหรือขายสินทรัพยท่ีสําคัญ  
 (ฏ) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในโครงการจายลงทุน   
 (ฐ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของบริษัท   
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 (ฑ) ขอพิพาทที่สําคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผูรับเหมาชวง ผูขายสินคาใหบริษัท  
 (ฒ) การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัทอื่น   
 (ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  
 
 (4) กรณีที่บริษัทจดทะเบียนไดรับยกเวนไมตองเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญโดย
ทันที   
  สถานการณดังตอไปนี้เปนขอยกเวนไมตองเปดเผยตอประชาชนโดยทันที 
หากบริษัทสามารถเก็บรักษาไวเปนความลับไดอยางสมบูรณ  
 (ก) เมื่อการเปดเผยโดยทันทีจะกระทบเปนผลเสียตอความสามารถของบริษัท
ในการที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงคเชิงธุรกิจของบริษัท   
  แมการเปด เผยตอประชาชนโดยทั่ วไปเปนสิ่ งจํ า เปน เพื่อพิ ทักษ
ผลประโยชนของผูลงทุน ในบางสถานการณการเปดเผยจะกระทบเปนผลเสียตอความสามารถของบริษัท
ในการที่จะดําเนินตามวัตถุประสงคของบริษัท ตัวอยางเชน การเปดเผยตอประชาชนถึงแผนที่จะซื้อ
อสังหาริมทรัพย อาจเปนผลใหราคาที่ตองจายซื้อสูงข้ึน    หรืออาจทําใหบริษัทไมสามารถทําตามแผนได      
ในสถานการณดังกลาวการไมเปดเผยอาจเหมาะสมกวา จึงควรชะลอการเปดเผยไวกอนจนกวาจะถึงเวลาที่
เหมาะสม  
 (ข) เมื่อขอเท็จจริงอยูในภาวะที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได และชวงเวลาการ
เปดเผยที่เหมาะสมเปนสิ่งจําเปน  
 ในบางครั้งโครงการหรือพัฒนาการธุรกิจของบริษัทอาจจะเปนสารสนเทศที่
สําคัญ แตยังข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หากสถานการณกําลังจะเขาสูเสถียรภาพหรือมีขอสรุปท่ี
แนนอนในอนาคตอันใกล ก็เปนการเหมาะสมที่จะรอการเปดเผยตอประชาชนไวจนกวาจะมีขอสรุปที่แนนอน 
ท้ังนี้ การประกาศตอประชาชนอยางตอเนื่องกันในเรื่องเดียวกันตามขอเท็จจริงท่ีเปลี่ยนไปอาจทําให
ประชาชนสับสนหรือหลงผิดได  
 ตัวอยางเชน ในระหวางการเจรจาเพื่อใหไดมาซึ่งอีกบริษัทหนึ่ง สารสนเทศที่
แตละฝายรูกัน ณ จุดเริ่มตนอาจเปนความเต็มใจของฝายหนึ่งท่ีจะเขารวมเจรจา หลังจากนั้นไมนานอาจปรากฏ
ออกมาชัดวาท้ังสองฝายสามารถทําความตกลงกันได ในขั้นสุดทายอาจมีการตกลงกันไดในหลักการตามเงื่อนไข
เฉพาะนั้น  ๆในกรณีดังกลาวบริษัทไมจําเปนตองออกประกาศตอประชาชนในแตละขั้นตอนของการเจรจาโดย
อธิบายสถานะปจจุบันที่เปนอยูของขอเท็จจริงท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตควรรอจนกวามีขอตกลงในหลักการ
ตามเงื่อนไขเฉพาะนั้น  ๆในกรณีตรงกันขาม หากความคืบหนาในการเจรจาเขาสูเสถียรภาพ ณ จุดหนึ่ง บริษัทตอง
เปดเผยหากสารสนเทศนั้นมีความสําคัญ  
 (ค) เมื่อการเปดเผยโดยทันทีจะเปนประโยชนท่ีมีนัยสําคัญตอคูแขงขันของ
บริษัท  
 การเปดเผยสารสนเทศซึ่งจะเปนการใหสารสนเทศที่เปนความลับของ
บริษัทแกคูแขงขัน และเปนประโยชนท่ีมีนัยสําคัญตอคูแขงขัน ตัวอยางเชนการตัดสินใจที่จะออกผลิตภัณฑ
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ใหมหรือรูปแบบของผลิตภัณฑใหม อยางไรก็ตาม หากคูแขงขันสามารถลวงรูไดจากแหลงอื่นบริษัทก็ตอง
เปดเผยโดยทันที  
 อยางไรก็ตาม อาจมีกฎหมายหรือขอบังคับอื่นจํากัดขอบเขตการเปดเผยที่อาจ
กระทําไดกอนหรือระหวางการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน  
 ในกรณีท่ีมีขอสงสัยวาควรเปดเผยหรือไม ก็ใหสันนิษฐานไวกอนเสมอวาตอง
เปดเผย  
  (5) การดําเนินการกรณีมีขาวลือเกิดขึ้นในขณะที่สารสนเทศที่สําคัญยังไมได
เปดเผยตอประชาชน  
  หากมีขาวลือเกี่ยวกับสารสนเทศดังกลาวเกิดข้ึน บริษัทตองเปดเผยให
ประชาชนทราบโดยทันที  
 (6) การดําเนินการกรณีมีการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน โดยใช
ขอมูลภายในในขณะที่สารสนเทศที่สําคัญยังไมไดเปดเผยตอประชาชน   
  เมื่อบริษัทจดทะเบียนทราบวาการซื้อขายโดยใชสารสนเทศภายในไดเกิดข้ึน 
หรือกําลังเกิดข้ึน บริษัทตองเปดเผยใหประชาชนทราบโดยทันทีเกี่ยวกับสารสนเทศนั้น ยกเวนในกรณีซึ่ง
การซื้อขายมีจํานวนไมเปนสาระสําคัญและไมไดมีอิทธิพลตอภาวะการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท และมี
มาตรการที่เพียงพอที่จะระงับการซื้อขายโดยใชสารสนเทศภายในและปองกันมิใหมีการซื้อขายเกิดข้ึนอีก 
ซึ่งบริษัทควรรีบปรึกษาหารือกับตลาดหลักทรัพย ฝายบริษัทจดทะเบียนสามารถใหสารสนเทศปจจุบัน
เกี่ยวกับภาวะการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทซึ่งจะชวยในการประเมินความมีสาระสําคัญของการซื้อ
ขายหลักทรัพยดังกลาว  
 เมื่อสารสนเทศที่สําคัญยังไมไดเปดเผยตอประชาชน  บริษัทตองเก็บไวเปน
ความลับอยางเขมงวดที่สุด และตองพรอมที่จะแถลงใหประชาชนทราบโดยทันทีหากจําเปน ในระหวาง
นี้ควรติดตามดูการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทอยางใกลชิด ท้ังนี้ เพราะภาวะการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทมักเปนตัวแจงเหตุวาการรั่วไหลไดเกิดข้ึนแลว   
  (7) การเก็บรักษาสารสนเทศที่สําคัญที่ยังไมไดเปดเผยตอประชาชนไวเปน
ความลับ   
  บริษัทจดทะเบียนตองเก็บสารสนเทศที่สําคัญที่ยังไมไดเปดเผยไวเปนความลับ  
โดยจํากัดใหรับรูไดเฉพาะผูบริหารระดับสูงสุดเทาท่ีจะทําไดและเปดเผยตอเจาหนาท่ีของบริษัทตามความ
จําเปนเทาท่ีตองทราบเทานั้น การแจกจายเอกสารและขอมูลอื่นควรกระทําใหนอยท่ีสุด ในกรณีท่ีตอง
เปดเผยสารสนเทศในวงกวางตอพนักงานของบริษัท บริษัทตองแจงใหพนักงานทราบวาเปนสารสนเทศที่
เปนความลับและมีขอจํากัดในการนําไปใช รวมท้ังขอหามในเรื่องการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท
โดยใชสารสนเทศดังกลาว บริษัทควรกําหนดใหพนักงานแตละคนที่ไดทราบสารสนเทศที่สําคัญรายงาน
รายการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทใหบริษัททราบ หากมีท่ีปรึกษากฎหมาย ผูสอบบัญชี หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงินหรือท่ีปรึกษาประชาสัมพันธ หรือบุคคลภายนอกอื่นเขามาเกี่ยวของดวย บริษัทตอง
ดําเนินการเพื่อใหแนใจวาบุคคลดังกลาวไดใชความระมัดระวังทํานองเดียวกับพนักงานของบริษัท ดังนั้น 
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เพื่อรักษาไวซึ่งความลับบริษัทจดทะเบียนควรบอกกลาวพนักงานของตนเปนประจําเกี่ยวกับนโยบายใน
การรักษาความลับของสารสนเทศที่สําคัญของบริษัท   
  
 3.2 แนวทางปฏิบัติเร่ืองการเผยแพรสารสนเทศตอประชาชนอยางทั่วถึง  
  (1) ขั้นตอนในการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญ  
  (ก) การเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญตองกระทําภายหลังท่ีตลาดปดการซื้อขาย
แลว ในกรณีจําเปนตองเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญกอนหรือระหวางชั่วโมงซื้อขาย ตลาดหลักทรัพยเห็นควร
ใหบริษัทแจงใหฝายบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยทราบลวงหนาถึงการเปดเผยดังกลาว หากเรื่อง
นั้นเกิดข้ึนไมเปนประจํา หรือคาดวาจะมีผลตอภาวะการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ การ
ท่ีบริษัทใหขอเท็จจริงท้ังหมดทําใหตลาดหลักทรัพยสามารถพิจารณาไดวาการใหหยุดการซื้อขายเปนการ
ช่ัวคราวเพื่อรอการประกาศสารสนเทศเปนสิ่งท่ีเหมาะสมหรือไม การใหหยุดการซื้อขายดังกลาวไม
กระทบตอบริษัทหรือตอหลักทรัพยของบริษัท    แตเปนการเปดโอกาสใหมีการเผยแพรและประเมิน
สารสนเทศที่ไดประกาศใหทราบ วิธีการดังกลาวมักจะชวยปองกันการเกิดขาวลือและความไมมีเสถียรภาพ
ของภาวะตลาด     รวมท้ังความไมเสมอภาคตอผูลงทุนซึ่งอาจเกิดข้ึนไดเมื่อสารสนเทศที่สําคัญเผยแพรตอผู
ลงทุนเพียงบางกลุม ดังนั้น ในสถานการณท่ีเหมาะสมตลาดหลักทรัพยสามารถใหบริการแกผูลงทุนและ
บริษัทจดทะเบียนโดยการใหหยุดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนการชั่วคราว  
 (ข) ชวงเวลาที่เปดเผยสารสนเทศตอประชาชน  
  การเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญใด ๆ ตอประชาชนตองทําโดยการเปดเผย
ตอตลาดหลักทรัพยโดยแจงเปนหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ไดแก การโฆษณาใน
หนังสือพิมพ   การสงสารสนเทศทางสื่ออิเลคโทรนิคส   ในกรณีท่ีสารสนเทศมีความซับซอน   ตลาด
หลักทรัพยอาจกําหนดใหบริษัทจัดประชุมช้ีแจงตอนักวิเคราะหหลักทรัพยก็ได นอกจากนี้บริษัทอาจเปดเผย
สารสนเทศใหทราบพรอม ๆ กันตอหนังสือพิมพตาง ๆ หรือสํานักแถลงขาวอื่นเพื่อใหสารสนเทศไดมีการ
เผยแพรอยางทั่วถึงกัน เชน การประกาศขาวใหทราบทั่วกันภายในสํานักงานหรือโรงงานของบริษัทและตอ
สิ่งพิมพอื่นทางธุรกิจ สารสนเทศดังกลาวควรใหแกแหลงขาวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยสงเสริมใหมีการ
จัดพิมพโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะทําได เชน โดยโทรศัพท หรือเปนลายลักษณอักษรสงมอบโดยตรง   ในทั้งสอง
กรณีเพื่อใหมีการประกาศขาวโดยเร็ว บริษัทควรระวังไวดวยวาแหลงขาวดังกลาวอาจปฏิเสธที่จะพิมพ
สารสนเทศที่ไดรับทางโทรศัพทจนกวาจะไดมีการยืนยันเปนลายลักษณอักษรหรือตองมีการยืนยันเปนลาย
ลักษณอักษรหลังจากที่ไดลงพิมพแลว ท้ังนี้บริษัทตองสงประกาศตาง ๆ  ตอประชาชนใหแกตลาด
หลักทรัพยดวย  
 (2) การใชแนวทางปฏิบัติเร่ืองการเผยแพรขาวตอประชาชนอยางทั่วถึงกับการ
ประชุมรวมกับนักวิเคราะหหลักทรัพย นักหนังสือพิมพ ผูถือหุน และบุคคลคนอื่น ๆ   
 ตลาดหลักทรัพยขอแนะนําวา บริษัทควรใชนโยบาย "เปดประตู" ในการติดตอ
กับนักวิเคราะหหลักทรัพย นักหนังสือพิมพ ผูถือหุน และคนอื่น ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทตองไมเปดเผย
พัฒนาการที่สําคัญแกนักวิเคราะห ผูถือหุน  หรือบุคคลอื่นเปนการเฉพาะราย  หรือเลือกเฉพาะบางราย ยกเวน
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วาไดมีการเปดเผยและเผยแพรสารสนเทศนั้นตอประชาชนอยางทั่วถึงแลว ในกรณีซึ่งสารสนเทศที่สําคัญได
ถูกเปดเผยอยางไมตั้งใจในขณะที่มีการประชุมกับนักวิเคราะหหรือคนอื่น ๆ บริษัทตองเผยแพรสารสนเทศ
นั้นใหประชาชนโดยทันทีเทาท่ีจะทําไดตามวิธีดังกลาวแลว  
 บริษัทตองหลีกเลี่ยงการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลบางกลุมในการอธิบายหรือ
เผยแพรสารสนเทศที่สําคัญ ในการประชุมกับนักวิเคราะหหรือกลุมพิเศษใด บริษัทควรอนุญาตใหผูแทน
ของแหลงขาวตาง ๆ และหนังสือพิมพไดเขารวมประชุมดวย  
  
 3.3 แนวทางปฏิบัติเร่ืองการชี้แจงเกี่ยวกับขาวลือหรือขาวสารตาง ๆ   
 (1) ประเภทของขาวลือหรือขาวสารอื่น ๆ ที่บริษัทตองชี้แจง   
 ขาวท่ีเผยแพรตอประชาชนไมวาจะโดยวิธีใด  เชน  บทความที่พิมพใน
หนังสือพิมพ รายงานภาวะการซื้อขายของบริษัทสมาชิก สารสนเทศประเภทโดยปากตอปาก ไมวาจะเปน
จริงหรือไม  ซึ่งยังไมไดรับการยืนยันโดยบริษัท และอาจจะมีหรือไดมีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัทหรือ
ท่ีจะมีผลตอการตัดสินใจลงทุน ตองไดรับความกระจางและยืนยันจากบริษัท  
  (2) การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียนในกรณีที่มีขาวลือหรือขาวสารอื่น ๆ   
 ในกรณีท่ีเปนขาวลือหรือขาวสารอื่นที่ไมเปนจริงซึ่งมีสารสนเทศที่ผิดพลาด
ซึ่งไดเผยแพรใหประชาชนทราบแลว บริษัทตองออกประกาศปฏิเสธขาวลือหรือขาวสารนั้น พรอมทั้งแถลง
ใหทราบถึงขอเท็จจริงท่ีเพียงพอเพื่อใหความกระจางตอขาวลือสวนที่ทําใหเกิดการหลงผิด ในกรณีท่ีเปน
ขาวลือหรือขาวสารที่มีสารสนเทศที่ถูกตอง บริษัทตองเผยแพรใหประชาชนทราบถึงขอเท็จจริงนั้น ท้ังสอง
กรณี บริษัทจดทะเบียนควรเผยแพรประกาศหรือคําแถลงนั้น ๆ ใหประชาชนทราบตามแนวทางที่กําหนดไว
ขางตน นอกจากนั้น ในกรณีท่ีเปนขาวลือหรือขาวสารที่ไมเปนจริง บริษัทตองประกาศใหกลุมเฉพาะซึ่งเปน
ผูแจกขาวนั้นรับทราบดวย ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีเปนบทความหนังสือพิมพท่ีลงขาวผิด ใหบริษัทสงสําเนา
ประกาศใหแกบรรณาธิการสายการเงินของหนังสือพิมพนั้น หรือในกรณีท่ีเปนรายงานภาวะการซื้อขายที่
ผิดพลาด ใหบริษัทสงสําเนาใหแกบริษัทสมาชิกที่รับผิดชอบการออกรายงานนั้น           
   ในกรณีท่ีเปนขาวลือหรือขาวสารการคาดคะเนยอดขาย  กําไรหรือขอมูลอื่นใน
อนาคต โดยปกติบริษัทไมจําเปนตองดําเนินการใด ๆ อยางไรก็ตาม หากการคาดคะเนดังกลาวตั้งอยูบน
สมมติฐานของสารสนเทศที่ผิดพลาด หรือกลาวถึงแหลงอางอิงของบริษัทผิดพลาด บริษัทตองดําเนินการ
เชนเดียวกับกรณีของขาวลือหรือขาวสารที่ไมเปนจริง นอกจากนั้นหากขาวลือหรือขาวสารมีการ
คาดคะเนซึ่งผิดพลาดอยางเห็นไดชัด บริษัทตองออกประกาศใหทราบวาบริษัทเองไมไดทําการคาดคะเน
ดังกลาว และในปจจุบันเทาท่ีทราบไมมีขอเท็จจริงใดที่จะสนับสนุนการคาดคะเนดังกลาว  
  
 3.4 แนวทางปฏิบัติเร่ืองการดําเนินการเมื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทจด
ทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด  
  (1) สาระสําคัญของการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่ผิดปกติจาก
สภาพตลาด   
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  ในกรณีท่ีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของ
ตลาด ซึ่งอาจเปนการเคลื่อนไหวในราคา หรือปริมาณการซื้อขาย หรือท้ังสองอยางเกิดข้ึนโดยปราศจาก
สารสนเทศที่ไดเปดเผยตอประชาชน ซึ่งจะเปนสาเหตุของการซื้อขายหลักทรัพยท่ีผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
อาจแสดงถึงวาเปนการซื้อขายโดยบุคคลซึ่งอาศัยสารสนเทศสําคัญที่ยังไมไดเปดเผย หรือโดยอาศัยขาวลือ หรือ
ขาวสารไมวาจะเปนจริงหรือไมเปนจริงเกี่ยวกับบริษัท มีบอยครั้งท่ีการซื้อขายที่ผิดปกติไมสามารถตรวจสอบได
วาเปนการซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยใชสารสนเทศภายในหรือเปนขาวลือหรือขาวสาร  อยางไรก็ตามการซื้อ
ขายหลักทรัพยท่ีผิดปกติดังกลาวในตัวมันเองอาจทําใหผูลงทุนเกิดการหลงผิดถือเอาวาการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของหลักทรัพยท่ีสูงข้ึนจะสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรืออนาคต
ของบริษัท ในทํานองเดียวกันปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยท่ีผิดปกติ แมจะไมมีการเปลี่ยนแปลงในราคา
อยางมากดวย มีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดขาวลือและเปนเหตุใหเกิดภาวะการซื้อขายท่ีเก็งกําไรอยางมาก ซึ่ง
อาจไมเกี่ยวของกับพัฒนาการที่เกิดข้ึนจริงในการดําเนินงานของบริษัทก็ได   
 (2) การดําเนินการเมื่อหลักทรัพยของบริษัทมีการซื้อขายที่ผิดปกติจากสภาพ
ตลาด  
  ประการแรก บริษัทตองพยายามหาเหตุผลเกี่ยวกับภาวะการซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัท โดยพิจารณาวา  
 (ก) มีสารสนเทศใดเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทซึ่งอาจเปนสาเหตุของภาวะการ
ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทที่ผิดปกติ ซึ่งไดเปดเผยใหประชาชนทราบไวแลวเมื่อไมนานมานี้หรือไม  
 (ข) มีสารสนเทศใดซึ่งยังไมไดเปดเผยใหประชาชนทราบอีกหรือไม (ในกรณี
นี้ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยท่ีผิดปกติอาจแสดงใหเห็นวาไดมีการรั่วไหลเกิดข้ึนแลว) และ  
 (ค) มีขาวลือหรือขาวสารเกี่ยวกับบริษัทหรือไม  
  หากบริษัทเห็นวาภาวะการซื้อขายที่ผิดปกติเกิดจากสารสนเทศที่สําคัญ
ท่ีไดเผยแพรตอประชาชนแลว โดยทั่วไปบริษัทก็ไมจําเปนที่บริษัทตองออกประกาศใดเพิ่มเติมอีก   
  อยางไรก็ตาม หากภาวะการซื้อขายท่ีผิดปกติช้ีใหเห็นวาสารสนเทศ
ดังกลาวอาจทําใหเกิดการแปลความผิดไปได อาจเปนประโยชนหากหลังจากที่ไดหารือกับตลาด
หลักทรัพยแลว บริษัทจะออกประกาศชี้แจงดวย  
  หากภาวะการซื้อขายที่ผิดปกติเกิดจากการรั่วไหลของสารสนเทศที่ยัง
ไมไดเปดเผย บริษัทตองเผยแพรสารสนเทศที่เกี่ยวของนั้นตอประชาชนโดยทันที  
  หากภาวะการซื้อขายที่ผิดปกติเกิดจากขาวลือหรือขาวสารท่ีไมเปนจริง 
บริษัทตองดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับการแกไขขาวลือและขาวสารนั้นให
ถูกตอง   
  หากบริษัทไมสามารถทราบถึงสาเหตุของภาวะการซื้อขายหลักทรัพยท่ี
ผิดปกติตลาดหลักทรัพยอาจแนะนําใหบริษัทประกาศใหประชาชนทราบวา บริษัทไมมีพัฒนาการใด ๆ 
ที่ยังไมไดเปดเผยที่มีผลกระทบตอบริษัทหรือการดําเนินงานของบริษัทซึ่งจะเปนสาเหตุของภาวะตลาดที่
ผิดปกตินั้น  
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 3.5 แนวทางปฏิบัติเร่ืองการเปดเผยในเชิงสงเสริมที่ไมมีเหตุอันสมควร  
 กิจกรรมการเปดเผยที่เกินความจําเปนที่ตองแจงใหผูลงทุนทราบและอาจทําให
เขาใจวาเปนความพยายามที่จะใหมีผลตอราคาของหลักทรัพยถือวาเปนกิจกรรมการเปดเผยเชิงสงเสริมท่ี
ไมมีเหตุผลสนับสนุน การพิจารณาวาเปนกิจกรรมประชาสัมพันธที่ถูกตองตามกฎหมายหรือเปน
กิจกรรมการเปดเผยเชิงสงเสริมท่ีไมมีเหตุผลอันสมควรสนับสนุนพิจารณาจากขอเท็จจริงของแตละกรณี 
การกระทําตอไปนี้มักจะถือวาเปนกิจกรรมเชิงสงเสริมท่ีไมมีเหตุอันสมควร  
 (1) การออกประกาศตอประชาชนอยางตอเนื่องท่ีไมสัมพันธท้ังในเชิงปริมาณหรือ
ความถี่กับพัฒนาการสําคัญที่แทจริงในธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัท  
 (2) การออกประกาศกอนกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ียังอยูในขั้นพัฒนาโดยยังไม
มีการพิสูจนวามีความเปนไปไดในเชิงพาณิชยสนับสนุน  
 (3) การทําการสงเสริมและการเดินทางที่บริษัทออกคาใชจายใหหรือการจัด
ประชุมเพื่อดูลาดเลาหรือการสัมภาษณกับนักวิเคราะห   หรือผูเขียนขาวสายการเงิน   ซึ่งอาจมีผลในเชิงมี
อิทธิพลอยางมากตอภาวะการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยไมมีความสัมพันธกับความถี่หรือขอบเขต
เกี่ยวกับการพัฒนาการ เมื่อพิจารณาถึงความจําเปนที่ตองเผยแพรสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาการที่เปน
จริงในธุรกิจและการดําเนินการของบริษัท  
 (4) การแถลงขาวทางหนังสือพิมพหรือประกาศอื่นตอประชาชนซึ่งมีลักษณะดาน
เดียวหรือไมเสมอภาคกัน  
 (5) การโฆษณาเกี่ยวกับบริษัทหรือผลิตภัณฑซึ่งมีผลเปนการสงเสริมหลักทรัพยของ
บริษัท  
 
 3.6 แนวทางปฏิบัติเร่ืองการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนโดยใชสารสนเทศ
ภายใน  
  (1) คําจํากัดความ  
 (ก) บุคคลภายใน หมายถึง บุคคลท่ีไดลวงรูสารสนเทศภายในที่สําคัญกอนที่จะ
เผยแพรตอประชาชน บุคคลที่พิจารณาไดวาเปนบุคคลภายในตามวัตถุประสงคของแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเปดเผยสารสนเทศ ไดแก ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม กรรมการ พนักงาน และลูกจาง ตลอดจน
บุคคลภายนอกอื่น ๆ อันไดแก นักกฎหมาย ผูสอบบัญชี เจาหนาท่ีวานิชธนกิจ ท่ีปรึกษาประชาสัมพันธ      
ผูพิมพโฆษณา สํานักงานที่ปรึกษา และคูสัญญาอิสระ ท้ังนี้รวมคูสมรส บิดา มารดา บุตร พี่ นอง และ
บุคคลอื่นที่อยูภายใตการควบคุมของบุคคลภายใน ตลอดจนบุคคลอื่นที่ไดรับการชักชวนโดยบุคคล
ดังกลาว และบุคคลที่ไดรับการบอกกลาวเกี่ยวกับสารสนเทศภายในที่สําคัญ   
 (ข) สารสนเทศภายใน ไดแก สารสนเทศซึ่งยังไมไดเปดเผยตอประชาชน 
สารสนเทศที่มีไวใชเพื่อวัตถุประสงคของบริษัทอยางเดียว และไมใชมีไวใชสวนบุคคลรวมถึงสารสนเทศ
ซึ่งบริษัทเก็บไวไมเปดเผยเปนการชั่วคราว  
 (ค) การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนโดยใชสารสนเทศภายใน ให
รวมถึงการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนและหลักทรัพยท่ีอาจแปลงสภาพเปนหุนทุนได 
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การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนโดยใชสารสนเทศภายใน ไดแก การซื้อขายโดยบุคคลภายในซึ่ง
ไดรับประโยชนไมวาทางตรงหรือทางออมจากการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยไมคํานึงวาบุคคลภายใน
กระทําในนามของตนหรือไม  
  การซื้อขายหลักทรัพยโดยบุคคลภายใน ใหรวมถึงการนําสารสนเทศ
ภายในออกเปดเผยใหแกบุคคลภายนอก ทําใหบุคคลภายนอกดังกลาวสามารถซื้อหรือขายหลักทรัพยของ
บริษัทโดยอาศัยสารสนเทศที่ยังไมไดเปดเผยนั้น  
 (2) การซื้อขายหลักทรัพยโดยบุคคลภายใน  ภายหลังจากที่ไดมีการเปดเผย
สารสนเทศที่สําคัญแลว  
 บุคคลภายในจะซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนไดเมื่อไรขึ้นอยู
กับความรวดเร็วและความแพรหลายของการเผยแพรสารสนเทศใหประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันแลว  
นอกจากนี้ภายหลังจากที่สารสนเทศไดเผยแพรแลว บุคคลภายในควรละเวนการซื้อหรือขายหลักทรัพย 
จนกระทั่งประชาชนที่ไดรับสารสนเทศไดมีเวลาประเมินสารสนเทศ ในกรณีท่ีเปนการเปดเผยสารสนเทศ
ประเภทที่ไมมีความซับซอน ผูลงทุนสามารถใชสารสนเทศนั้นประกอบการตัดสินใจไดทันที เชน การ
ประกาศตัวเลขกําไร ระยะเวลาที่บุคคลภายในตองรอคอยจะสั้นกวากรณีท่ีเปนการเปดเผยสารสนเทศ
ประเภทที่มีความซับซอน   ซึ่งตองใหเวลาแกผูลงทุนประเมินสารสนเทศนั้นกอนที่จะตัดสินใจลงทุน 
ชวงเวลาที่รอคอยดังกลาวจึงข้ึนอยูกับเหตุการณแวดลอมตาง ๆ ตลาดหลักทรัพยขอแนะนําวา ตาม
แนวทางปฏิบัติเรื่องการเปดเผยเรื่องการเผยแพรสารสนเทศตอประชาชนอยางทั่วถึง บุคคลภายในควรรอ
อยางนอย 24 ช่ัวโมง ภายหลังจากที่สารสนเทศไดเผยแพรในระดับพอสมควร ในกรณีท่ีสารสนเทศได
เผยแพรยังไมแพรหลายควรรอถึง 48 ช่ัวโมง   
 (3) การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปองกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย
โดยบุคคลภายในอยางไมเหมาะสม  บริษัทจดทะเบียนควรกําหนดใหกรรมการ พนักงาน ลูกจาง และ
บุคคลภายในอื่น ๆ เปดเผยการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทเพื่อปองกันการซื้อหรือขายหลักทรัพยโดย
ใชสารสนเทศภายใน และเพื่อหลีกเลี่ยงขอครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพยของ
บุคคลภายใน ข้ันตอนที่ควรจะมีคือ การมีขอหามซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทโดยบุคคลภายในใน
ชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงินหรือการเผยแพรเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท   
  
4. เนื้อหาและการเปดเผยสารสนเทศตอประชาชน  
 
 4.1 ขอกําหนดขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพย เนื้อหาของสารสนเทศที่เปดเผยตอตลาด
หลักทรัพย หรือตอประชาชนมีความสําคัญเทา ๆ กันกับชวงเวลาที่เปดเผยสารสนเทศนั้น ประกาศแตละ
ฉบับตองมีลักษณะดังตอไปนี้  
 (1) ถูกตองตามความเปนจริง ชัดเจน กะทัดรัด  
 (2) มีสารสนเทศเปนตัวเลขอยางเพียงพอเพื่อใหผูลงทุนสามารถประเมิน
ความสําคัญเปรียบเทียบกับกิจกรรมของบริษัทได  
 (3) ไมลําเอียงและตรงไปตรงมา ดังนั้น ประกาศตองหลีกเลี่ยง  
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 (ก) การไมประกาศขอเท็จจริงในทางไมดีที่มีความสําคัญ หรือการตัดทอน
ขอเท็จจริงนั้น ตัวอยางเชน การปดบังขอเท็จจริงไวในตอนทายของแถลงการณตอหนังสือพิมพ  
 (ข) การเสนอสิ่งท่ีอาจเปนไปไดในทางดีวาเปนสิ่งแนนอนหรือวาจะเปนไปได
มากกวาท่ีควรจะเปนจริง ๆ   
 (ค) การเสนอสิ่งท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนโดยไมมีคําอธิบายเงื่อนไขที่เพียงพอ หรือ
โดยปราศจากขอสมมติฐานที่เปนจริงเพียงพอ  
 (ง) ถอยแถลงในทางลบแตเขียนออกมาเพื่อสรางความหมายในเชิงบวก  
ตัวอยาง "ในขณะนี้บริษัทไมสามารถคาดการณไดวาการพัฒนาการจะมีผลดีท่ีสําคัญตอกําไรของบริษัท
หรือไม" (ซึ่งเปนการสรางความหมายวาผลจะเปนไปในแงดีแมวาจะไมเปนผลดีอยางมาก) หรือ "บริษัทคาด
วาการพัฒนาการจะไมมีผลท่ีสําคัญตอกําไรในอนาคตอันใกล" (ซึ่งเปนการสรางความหมายวาการพัฒนาการ
ในขั้นสุดทายจะมีผลท่ีสําคัญ)  
 (จ) การใชภาษาเชิงสงเสริมทําใหเห็นความตื่นเตนมากกวาเปนการแจงเพื่อ
ทราบ  
 (4) หลีกเลี่ยงการใชภาษาทางเทคนิคมากเกินไป และตองแสดงออกมาเปนภาษาที่
ทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจไดงายใหมากที่สุด  
 (5) หากไมสามารถประเมินผลท่ีเกิดข้ึนหรือผลของสารสนเทศที่มีตอแนวโนมใน
อนาคตของบริษัทได ตองอธิบายเหตุผล  
 (6) ใหความกระจางและชี้ใหเห็นทางเลือกที่มีเหตุผล ในกรณีที่การเปดเผยได
มีการตีความสารสนเทศที่ไดเปดเผยนั้น  
  
 4.2 การจัดทําประกาศ แนวทางในการจัดทําประกาศเพื่อเปดเผยตอตลาดหลักทรัพย
หรือตอประชาชนตอไปนี้ จะชวยบริษัทใหแนใจวาเนื้อหาของประกาศดังกลาวสอดคลองกับขอกําหนดที่
กลาวขางตน  
 (1) ประกาศทุกฉบับตองจัดทําข้ึนหรือพิจารณาทบทวนโดยเจาหนาท่ีของบริษัทซึ่ง
เขาใจดีถึงเรื่องซึ่งตองทําการเปดเผย และเจาหนาท่ีของบริษัทซึ่งเขาใจดีถึงขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 (2) เนื่องจากทักษะและประสบการณเปนสิ่งสําคัญในการจัดทําและเขียนประกาศ
ตอประชาชนในลักษณะที่ถูกตอง เสมอภาคและไมลําเอียง ตลาดหลักทรัพยขอแนะนําวา บริษัทควร
มอบหมายงานนี้จํากัดใหกลุมบุคคลหนึ่งในบริษัทอยางตอเนื่อง เนื่องจากการประกาศในหนังสือพิมพโดย
ปกติตองจัดทําและแถลงขาวอยางรวดเร็วเทาท่ีทําได อยางไรก็ตาม กลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน
นี้ควรเปนกลุมท่ีมีจํานวนมากพอที่จะสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดข้ึนในทันทีทันใดและที่ไมคาดวาจะมี
ข้ึนได  
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 (3) บริษัทอาจพิจารณาตามความจําเปนและสมควรใหท่ีปรึกษากฎหมายพิจารณา
ทบทวนประกาศในหนังสือพิมพและประกาศอื่นตอประชาชน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความสําคัญและความซับซอนของ
ประกาศนั้น ๆ   
  
5. วิธีการกํากับตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย            
 
   ฝายบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยมีหนาท่ีรับผิดชอบในเบื้องตนในการติดตอ
งานประจําวันกับบริษัทจดทะเบียน   อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีฝายกํากับการซื้อขายหลักทรัพยของตลาด
หลักทรัพยเห็นวามีภาวะการซื้อขายหลักทรัพยผิดปกติเกิดข้ึน ฝายกํากับการซื้อขายหลักทรัพยจะพยายาม
หาเหตุผลของการซื้อขายหลักทรัพยท่ีผิดปกติเพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร เชน สารสนเทศที่
เพิ่งเปดเผยบทวิเคราะหของที่ปรึกษาการลงทุน หรือขาวลือ เปนตน และหากไมสามารถหาสาเหตุหรือ
อธิบายภาวะการซื้อขายหลักทรัพยท่ีผิดปกติได ฝายกํากับการซื้อขายหลักทรัพยอาจสอบถามบริษัทสมาชิก
เกี่ยวกับแหลงและเหตุผลของภาวะการซื้อขายหลักทรัพยซึ่งอาจเกิดจากบริษัทหนึ่งบริษัทใดโดยเฉพาะ   
ดังนั้น เจาหนาท่ีฝายกํากับการซื้อขายหลักทรัพยอาจโทรศัพทติดตอกับผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อใหบริษัทพิจารณาวาบริษัททราบสาเหตุของภาวะการซื้อขายหลักทรัพยท่ีผิดปกตินั้นหรือไม    หาก
ภาวะดังกลาวปรากฏวาเกิดจากขาวลือ หรือขาวสาร หรือสารสนเทศที่สําคัญซึ่งไดเผยแพรตอประชาชนแลว 
ตลาดหลักทรัพยอาจขอใหบริษัทดําเนินการใด ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อแกไขใหถูกตองและอาจสั่งใหหยุดการ
ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนการชั่วคราวจนกวาบริษัทจะไดดําเนินการดังกลาวแลว 
 ในการติดตอระหวางตลาดหลักทรัพยกับบริษัทจดทะเบียนในกรณีดังกลาวขางตน ให
บริษัทจดทะเบียนแตงตั้งผูบริหารระดับสูงเปนผูมีอํานาจในการรายงาน และบริษัทจดทะเบียนตองอํานวย
ความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาท่ีของตลาดหลักทรัพยดวย  
  (*แกไขเพิ่มเติมวันที่ 9 กุมภาพันธ 2538) 
 
 6. การปรึกษาหารือระหวางตลาดหลักทรัพยกับบริษัทจดทะเบียน  
 
       ตลาดหลักทรัพยสนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียนติดตอกับฝายบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพยเสียแตเนิ่น ๆ เทาท่ีจะทําไดเมื่อบริษัทประสบหรือคาดวาจะมีปญหาในการตีความหรือการ
ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศนี้  โดยวิธีการปรึกษาหารือกันเปนการลวงหนา
ดังกลาว จะชวยปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนและทําใหเกิดความเขาใจที่ดีระหวางบริษัทจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย  
  
  

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


