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นโยบายการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของเปดเผยขอมูล
โดยยึดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรใหมีการกําหนดนโยบายการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส เพื่อให
ผูถือหุน นักลงทุน สาธารณชน และผูมีสวนไดสวนเสีย ตางๆ มีความเชื่อมั่นตอขอมูลที่บริษัท ไดเปดเผยเปนไปอย าง
ถูกตอง โปรงใส สอดคลองกับกฎหมาย และเทาเทียมกัน รวมทั้งเพื่อเปนแนวปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกระดับของบริษัท ซึ่งกิจกรรม หรือกระบวนการใดก็ตาม ที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ของนโยบายฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช และเริ่ม
ดําเนินการ เมื่อบริษัทไดเขาจดทะเบียนใน ตลท. เรียบรอยแลว

1. หลักการและแนวทางสําคัญในการเปดเผยขอมูล
1.1 ขอมูลที่เปดเผยตองมีความถูกตอง โปรงใส เทาเทียมกัน และทันเวลา
1.2 การรายงานขอมูลตอหนวยงานทางการ และหนวยงานกํากับดูแล จะตองเปดเผยขอมูลภายในกําหนดเวลา
ตามที่กฎหมายหรือหนวยงานทางการหรือหนวยงานกํากับดูแลกําหนดไว
1.3 ผูถือหุน นักลงทุน มีสิทธิเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูลขาวสารที่เปดเผย
1.4 ขอมูลสําคัญของบริษัทที่มีผลตอราคาหลักทรัพย หรืออาจกระทบตอการตัดสินใจลงทุน หรือกระทบตอสิทธิ
ประโยชนของผูถือหุน จะเปดเผยไดก็ตอเมื่อขอมูลนั้นไดเผยแพรอยางเปนทางการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ตลท.) แลว

2. คํานิยาม
“ข อ มู ล ภายใน” หมายถึง ขอ มูล ที่ยั ง ไม ได มี การเป ด เผยต อ ประชาชนเป น การทั่ ว ไป รวมถึ ง ข อมู ล ซึ่ ง เป น
สาระสําคัญ ตอการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลคาของหลักทรัพย หรือการตัดสินใจลงทุน ขอมูลดังกลาวรวมถึงข อมูล
เกี่ย วกับ บริ ษัท ผู ถื อ หุนรายใหญ ผู มีอํา นาจควบคุม หรือ ผูบ ริห ารสํา คัญของบริษัท และเป น ข อมู ลที่ มีค วามชัดเจน
พอสมควรที่ผูลงทุนทั่วไปนาจะใชประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยทั่วไปขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผู
ลงทุน ไดแก
 ทรัพยสิน หนี้สิน สภาพคลอง ฐานะทางการเงินของบริษัท
 ผลการดําเนินงาน หรือการคาดการณผลการดําเนินงานของบริษัท
 การดําเนินธุรกิจของบริษัท
 พัฒนาการหรือโครงการลงทุนในอนาคต
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 การเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือผูบริหารสําคัญ
ทั้งนี้ ใหรวมถึงขอมูลที่ ตลท. กําหนดใหบริษัท มีหนาที่ตองเปดเผยตอผูลงทุน เชน กําไร การประกาศจายเงินปน
ผล การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ เปนตน

3. นโยบาย
3.1 การเปดเผยขอมูลสําคัญหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของเปนเรื่องที่ตองใชความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง บริษัทตอง
ไมเผยแพรขอมูลดังกลาว กอนวันที่เปดเผยขอมูลนั้นตอ ตลท. และสาธารณชน
3.2 การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ บริษัทตองจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ทําใหมั่นใจไดวา การเปดเผยขอมูล
มีความสําคัญ มีความโปรงใส ชัดเจน ถูกตอง ทันเวลา และเพียงพอ ตอการตัดสินใจในการลงทุน
3.3 การเปดเผยขอมูลสํา คัญที่ยั งไมไดเปดเผยสูสาธารณะ บริษัทจะทําการเปดเผยอยางระมั ดระวัง ถูกตอ ง
ครบถวน ทันเวลา เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.4 การเปดเผยขอมูลที่เปนการคาดการณเกี่ยวกับสถานะ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัท บริษัทจะทําการเปดเผยดวยความระมัดระวัง พรอมทั้งอธิบายถึงเงื่อนไข แหลงที่มาของขอมูล หรือ
สมมติฐานที่ใชประกอบการคาดการณนั้น
3.5 การเปดเผยขอมูลสําคัญที่ไดเปดเผยสูสาธารณะแลว บริษัทตองทําการเปดเผยอยางถูกตอง ครบถวน โดยไม
กอใหเกิ ดความสับสน นอกจากนี้ การใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ย วกับขอมูลสําคัญที่ไดเปดเผยไปแลว ตองมีความชั ด เจน
สอดคลอง และไมทําใหเกิดความเขาใจผิดกับขอมูลดังกลาว พรอมทั้งดําเนินการใหแนใจวา ผูถือหุนหรือนักลงทุน จะ
ไดรับขอมูลตาง ๆ อยางเพียงพอ เทาเทียมกัน และสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย โดยเปดเผยผานเว็บไซตของบริษัท หรือ
ชองทางอื่น ๆ อีกทั้งคํานึงถึงความเหมาะสมของชวงเวลาที่จะเปดเผยขอมูลดังกลาว
3.6 การเปดเผยขอมูลอื่นๆ ที่ไมใชขอมูลสําคัญ บริษัทจะทําการเปดเผยบนพื้นฐานของความเปนจริง และตองไม
มีเจตนาให ผูอื่นสํา คั ญ ผิด ในข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ ฐานะการเงิน ผลการดํา เนิน งาน หรือ เป ด เผยในทํานองชี้นํา ราคา
หลักทรัพย

4. ผูมีอาํ นาจในการเปดเผยขอมูล
บริษัทไดมอบหมายใหผูบริหาร เปนผูมีอํานาจและทําหนาที่ในการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การแถลงขาว
เผยแพรขอมูล ตอบขอซักถามของผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย ดังนี้
4.1 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร
4.2 ผูบริหารสูงสุดที่รับผิดชอบสายงานการเงินและบัญชี
4.3 บุคคลที่ไดรบั มอบหมายจากบุคคลตามขอ 4.1 (เฉพาะเรื่องที่ไดรับมอบหมาย)
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5. ขอละเวนในการเปดเผยขอมูล
5.1 หามเปดเผยข อมูล ที่เปนความลับ ทางธุรกิจ หรือขอ มูลที่หากเปดเผยแล ว อาจทําใหเสียประโยชน และ
ความสามารถในการแขงขัน หรือขอมูลที่ยังไมมีขอสรุป หรืออยูระหวางการเจรจา ซึ่งยังมีความไมแนนอน
5.2 หามเปดเผยขอมูลที่อาจทําใหเขาใจผิดตอราคาหลักทรัพยของบริษัท
5.3 หามเปดเผยขอมูลที่เปนการกลาวรายคูแขงทางการคา
5.4 หลีกเลี่ยงการเปดเผยขอมูล การใหขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย ของ
บริษัท ในชวงเวลากอนที่จะมีการเปดเผยงบการเงินตอ ตลท. โดยเริ่มตั้งแตวันสิ้นสุดไตรมาส จนกระทั่งบริษัท ไดแจง
ขอมูลผานระบบการจัดสงขาวของ ตลท. เปนที่เรียบรอยแลว

6. การดําเนินการกรณีขอมูลรั่วไหลหรือขาวลือ
เมื่อมีเหตุการณที่มีนัยสําคัญ ขาวหรือขอมูลสําคัญที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือขอมูลสําคัญที่ยังไมเปดเผย
ตอสาธารณชนรั่วไหลไปสูบุคคลอื่น ซึ่งมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย ใหผูมีอํานาจในการเปดเผยขอมูล ทําการชี้แจง
ขอมูลที่ถูกตอง ผาน ตลท. หรือชองทางการเปดเผยตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง

7. ชองทางการเผยแพรขอมูล
เพื่อใหการเผยแพรและสื่อสารขอมูลของบริษัท ตอสาธารณชน มีประสิทธิภาพและสามารถเขาถึงไดอยางเทา
เทียมกัน บริษัทจึงไดกําหนดชองทางในการเผยแพรขอมูล ดังนี้
7.1 การรายงานผานชองทางการเผยแพรขาวของ ตลท. ซึ่งใชเปนชองทางหลักในการเผยแพรขอมูลของบริษัท
7.2 การสื่อสารผานเว็บไซตของบริษัท https://www.acisonline.net
7.3 เอกสารอยางเปนทางการของบริษัท ไดแก รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
จดหมายถึงผูถือหุน เปนตน
คณะกรรมการบริษัทจะทบทวน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของนโยบายการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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นโยบายการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565 ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
21 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป
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