นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักการ
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ("MINT") ให้ ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทที่เป็ นไปอย่าง
ตรงตามกําหนดเวลา โปร่งใส เหมาะสม และเป็ นกลางแก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุนทัว่ ไป และสาธารณชน เพื่อให้ กลุม่ นักลงทุนมี
ข้ อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามกฎระเบียบ
และข้ อบังคับต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง ในขณะที่มีการป้องกันข้ อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็ นความลับของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้
มีข้อกําหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลของ MINT เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิของผู้บริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ านนัก
ลงทุนสัมพันธ์ โดยมีเป้าหมายในการสร้ างแนวทางปฏิบตั ิของนักลงทุนสัมพันธ์ที่มงุ่ สร้ างความสัมพันธ์ระยะยาวกับกลุม่ นัก
ลงทุน รวมถึงสร้ างความไว้ วางใจและความมัน่ ใจให้ แก่นกั ลงทุน
ผู้มีอาํ นาจในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินส่วนกลาง รอง
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงินส่วนกลางและรองประธานฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์ และรองประธานฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นผู้ที่มี
อํานาจในการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยจะชี ้แจงข้ อมูลด้ วยตนเองหรื ออาจมอบหมายให้ ผ้ ทู เี่ กี่ยวข้ องเป็ นผู้ชี ้แจงก็ได้
การจัดการข้ อมูล
ข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีนี ้ รวมถึง ผลประกอบการทางการเงินรายไตรมาส ผลการดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ห้าปี กลยุทธ์ของ
บริ ษัท รูปแบบธุรกิจ การควบรวมกิจการหรื อการลงทุนที่สาํ คัญ รวมถึงข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ที่มีนยั สําคัญ ซึง่
อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัท และ/หรื อส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท
เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนยั สําคัญ ในกรณีที่มีการรั่วไหลของข้ อมูล ข่าวที่คลาดเคลือ่ นจากความเป็ นจริ งหรื อข้ อมูลถูกเปิ ดเผย
ก่อนเวลาอันควร ซึง่ อาจก่อให้ เกิดข่าวลือที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/หรื อการดําเนินงานของบริ ษัท ให้ ผ้ ทู มี่ ี
อํานาจในการเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเจ้ าหน้ าทีท่ ี่ได้ รับมอบหมายรับผิดชอบในการชี ้แจงข้ อมูลสําคัญผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อช่องทางการเปิ ดเผยอืน่ ๆ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ องโดยทันที
ช่ องทางการสื่อสาร
บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กําหนด นอกจากนี ้ บริ ษัทอาจเปิ ดเผย
ข้ อมูลอื่นๆ ที่สาํ คัญ โดยสมัครใจ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทเองเพื่อให้ สามารถเข้ าถึงได้ งา่ ย อีกทังช่
้ องทางการสือ่ สารอื่นๆ
ของบริ ษัท ได้ แก่ การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การเข้ าร่วมประชุมกับนักลงทุน (Investor
Conference), Roadshow, Company Visit และกิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์อื่นๆ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ แก่ลกู ค้ าและสาธารณชนอย่างสมํา่ เสมอ ผ่านเอกสารการแถลงข่าวต่อ
สือ่ มวลชนและการจัดประชุมแถลงข่าว ทังนี
้ ้ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นผู้ประสานงานกับหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่ องของกลยุทธ์และขันตอนในการสื
้
อ่ สาร

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นช่องทางในการติดต่อสือ่ สารระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นและกลุม่ นักลงทุน
โดยฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรี ยมข้ อมูลของบริ ษัทตามรายละเอียดที่ได้ ระบุไว้ ภายใต้ "การจัดการข้ อมูล" เพื่อ
เปิ ดเผยต่อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง กลุม่ นักลงทุน และสาธารณชนตามที่กําหนด และ/หรื อตามความเหมาะสม
จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
หลักจรรยาบรรณนี ้ไม่เพียงแต่กําหนดใช้ กบั พนักงานในฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงผู้อื่นที่เกี่ยวข้ องกับงาน
ด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึง่ รวมถึงผู้มีอํานาจในการเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายในการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึง่
บุคคลดังกล่าวต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
•
•
•
•

•

เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ องและเพียงพอต่อกลุม่ นักลงทุนอย่างทันเวลา
ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่ขดั ต่อกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ปกป้องข้ อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่ถือเป็ นข้ อมูลภายใน
งดเว้ นการตอบข้ อซักถามที่เกี่ยวข้ องกับผลประกอบการรายไตรมาสแก่บคุ คลภายนอก
ก่อนวันรายงานผล
ประกอบการ 14 วันของแต่ละไตรมาส (Silent Period)
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยอยูบ่ นพื ้นฐานของความเป็ นธรรมและโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
และผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง และไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตนและผู้อื่น

