
 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษทัฯ มีช่องทางติดต่อเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารผา่นเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ี
จะให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลาและเท่าเทียมกนัแก่นกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทราบ ทั้งในส่วนของข่าวสาร ขอ้มูลบริษทัฯ รายงานทางการเงิน ขอ้มูลท่ีน าเสนอแก่นกัวเิคราะห์และนกัลงทุน และ
ขอ้มูลส าคญัอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะมีช่องทางการติดต่อกบันกัลงทุนและ
ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางต่างๆ ดงัน้ี  

1) ขอ้มูลเผยแพร่และข่าวสารผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
2) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (Annual Report แบบ 56-2) 

 การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร : เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (Annual Report แบบ 56-2) และในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
(www.atp30.com) 

 กรรมการและผู้บริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์
ต่อ ก.ล.ต. มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงนับเป็นอีกมาตรการส าคญัท่ีจะ
ส่งเสริมกาก ากบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายในเป็นอยา่งดี โดยบริษทัฯ จะจดัส่งจดหมายแจง้ขอความร่วมือใน
การงดซ้ือ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนส้ินงวดบัญชีในแต่ละไตรมาส 
นอกจากน้ีกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการมีส่วนไดเ้สียของตนต่อบริษทัฯ เป็น
ประจ าและจะปรับปรุงขอ้มูลทุกปี โดยขอ้มูลดงักล่าวจะเก็บไวใ้ช้ภายในบริษทัฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ
ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

 การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ : บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มูล
ส าคญัของบริษทัฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ท่ี ตลท. และส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนดอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาท่ีกระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผย
สารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ และผา่นการพิจารณากลัน่กรองตามขั้นตอนท่ีก าหนด เพื่อให้
ผูถื้อหุ้นและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดรั้บสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนัตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ โดยมีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ ผา่นช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 
• ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. 
• แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (Annual Report แบบ 56-2) 
• เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.atp30.com)  
• ส่ือสาธารณะต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และโทรทศัน์  
• การใหข้อ้มูลต่อผูถื้อหุ้น นกัวเิคราะห์ และนกัลงทุน ท่ีมาเยีย่มชมกิจการ และพบปะกบัผูบ้ริหาร 
• การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผา่นทางไปรษณีย ์

http://www.atp30.com/


 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี และมีมาตรการป้องกนัการใช้ประโยชน์จากขอ้มูล
ภายใน โดยก าหนดให้พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไปใชเ้พื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน และรักษาขอ้มูลภายใน และเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อนั
น าไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรือครอบครัว หรือพวกพอ้งในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลบัทางการคา้ หรือกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เป็นตน้ พนกังานท่ีเปิดเผย
ขอ้มูลและข่าวสารท่ีส าคญัของบริษทัฯ ออกสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความเห็นชอบจาก ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะไดรั้บพิจารณามาตรการทางวนิยัตามระเบียบของบริษทัฯ 
และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายอีกดว้ย 

 นักลงทุนสัมพันธ์ : บริษทัฯ ได้ให้ความส าคญัอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพนัธ์กบันักลงทุน ซ่ึงจะ
มุ่งเน้นการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ความถูกตอ้ง ความเพียงพอ 
เช่ือถือได ้และทนัเวลา เพื่อใหน้กัลงทุน นกัวเิคราะห์ และผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปร่งใส และเท่าเทียมกนั เพื่อส่งเสริมใหช่้องทางในการส่ือสารกบันกัลงทนุนกัวิเคราะห์และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเปิดโอกาสให้นกัลงทุนไดซ้กัถาม ตลอดจนรับทราบ
ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ผา่นหลากหลายช่องทาง มีการจดัการให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย และนกัลงทุนเขา้
เยี่ยมชมกิจการ และพบปะผูบ้ริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจของ บริษทัฯ 
ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ให้แก่นกัลงทุนในงานท่ี ตลท.ซ่ึงผูท่ี้สนใจหรือนกัลงทุนสามารถสอบถาม
ข้ อ มู ล ม า ย ั ง ฝ่ า ย นั ก ล ง ทุ น สั ม พั น ธ์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  โ ด ย ติ ด ต่ อ ผ่ า น  4 ช่ อ ง ท า ง  ดั ง น้ี 
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