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นโยบายการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นสาระส าคัญ 
(Materiality Policy) 

 
   

1. วตัถปุระสงค ์      
บรษิัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มีนโยบำยในกำรเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสำระส ำคญั โดยก ำหนด

แนวทำงใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนกังำน ที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงิน ควำมเก่ียง
โยงกัน และสำระส ำคญัอื่น ๆ ที่จ  ำเป็นและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับรษิัทอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหผู้ล้งทุนไดร้บัขอ้มลูที่ถูกตอ้งใน
กำรตดัสินใจก่อนกำรลงทนุ 
             
2. ค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั         

กำรละเวน้รำยกำรท่ีเป็นสำระส ำคญัหรือกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหำกรำยกำรแต่ละ
รำยกำร หรือทกุรำยกำรโดยรวมที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงิน โดยควำมมีสำระส ำคญัขึน้อยู่
กับขนำด หรือลักษณะกำรละเว้นไม่แสดงขอ้มูล หรือแสดงข้อมูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริง ที่ตอ้งพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์
แวดลอ้ม  
         
3. แนวทำงประเมินกำรมีสำระส ำคญัของเหตกุำรณแ์ละหรือขอ้มลู 

ปัจจัยที่ใช้เป็นแนวทำงกำรพิจำรณำว่ำเหตุกำรณ์และหรือข้อมูลใดมีสำระส ำคัญที่ตอ้งเปิดเผยนั้นมีเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ้

3.1 ปัจจยัเชิงประมำณ 
เกณฑเ์ชิงปริมำณจะถูกค ำนวณบนพืน้ฐำนของรำยงำนกำรเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ส ำหรบัปีกำรเงินท่ีผ่ำนมำ
โดยจะรวมถึงเหตกุำรณแ์ละ/หรือขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งที่ส่งผลกระทบมลูค่ำใดมลูค่ำหน่ึง ตำมขำ้งล่ำงนี ้

• มีมลูค่ำเกิน 10% ของมลูค่ำกำรซือ้ขำยรวมขัน้ตน้ 

• มีมลูค่ำเกิน 10% ของค่ำสทุธิตำมงบกำรเงินรวม 
3.2 ปัจจยัเชิงคณุภำพ 

เกณฑเ์ชิงคณุภำพจะเป็นเหตกุำรณแ์ละ/หรือขอ้มลูส ำคญัที่ไม่ไดถ้กูเปิดเผยในลกัษณะต่ำง ๆ 

• กำรละเลยเพิกเฉยของเหตุกำรณแ์ละ/หรือขอ้มูลที่มีแนวโนม้ที่จะใหผ้ลลัพธท์ี่ไม่ต่อเนื่องกันหรือกำร
แกไ้ขเปล่ียนแปลงเหตกุำรณแ์ละ/หรือขอ้มลูของขอ้มลูที่ไดถ้กูเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

• กำรละเลยเพิกเฉยของเหตุกำรณ์และ/หรือขอ้มลูที่มีแนวโนม้ที่จะใหผ้ลลพัธใ์นกำรตอบสนองที่ส  ำคัญ
ต่อตลำดอย่ำงมีนยัถำ้กำรเพิกเฉยดงักล่ำวถกูน ำมำพิจำรณำในภำยหลงั 

• เหตุกำรณแ์ละ/หรือขอ้มูลใด ๆ อำจจะเป็นสำระส ำคัญในกรณีที่คณะกรรมกำรของผูอ้  ำนวยกำรของ
บรษิัทมีควำมคิดเห็นว่ำเหตกุำรณแ์ละ/หรือขอ้มลูดงักล่ำวควรถกูพิจำรณำเป็นสำระส ำคญั  
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4. กำรเปิดเผยของเหตกุำรณแ์ละ/หรือ/ขอ้มลูที่มีสำระส ำคญั 
4.1 เหตุกำรณแ์ละ/หรือขอ้มลูที่ไดก้ล่ำวในเอกสำรแนบ A เป็นขอ้มลูที่มีสำระส ำคญั และทำงบริษัทจะตอ้งท ำ

กำรเปิดเผยเหุตุกำรณ์หรือข้อมูลโดยอย่ำงเร็วที่สุดที่ เป็นไปได้อย่ำงสมควรและไม่เกิน  24 ชม.จำก
เหตกุำรณห์รือขอ้มลูที่เกิดขึน้ในลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้
4.1.1 กำรแจง้ทำงตลำดหลกัทรพัยใ์นหลกัทรพัยใ์ดที่บรษิัทไดท้ ำกำรลงทะเบียนไว ้
4.1.2 อพัโหลดบนเว็บไซทข์องบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 
หำกในกรณีที่มีกำรเปิดเผยหลัง 24 ชม.ของกำรเกิดเหตุกำรณ์และ/หรือขอ้มลู บริษัทจะตอ้งใหค้  ำอธิบำย
ส ำหรบักำรเปิดเผยที่ล่ำชำ้ 

4.2 บริษัทต้องท ำกำรเปิดเผยเหตุกำรณ์และ/หรือข้อมูลที่ได้ก ำหนดในเอกสำรแนบ B ซึ่งขึน้อยู่กับระดับ
ขีดจ ำกัด (threshold limit) ของเหตุกำรณ์และ/หรือข้อมูลดังกล่ำว ถึงอย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ เกณฑ์
สำระส ำคญัดังกล่ำวไม่สำมำรถใชใ้นบำงเหตุกำรณแ์ละ/หรือขอ้มูลบริษัทจะตอ้งเปิดเผยเหตุกำรณแ์ละ/
หรือขอ้มลูโดยประยุกตใ์ชแ้นวทำงส ำหรบักำรก ำหนดสำระส ำคญั เนื่องจำกนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มลูที่
เป็นสำระส ำคญั หวัขอ้ที่ 3 

4.3 บริษัทจะตอ้งท ำกำรเปิดเผยกำรปรบัปรุงกำรพัฒนำสำระส ำคัญเป็นประจ ำจนกว่ำ เหตุกำรณ์จะถูกแกไ้ข
หรือเสรจ็สมบรูณพ์รอ้มดว้ยค ำอธิบำยที่สมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนั 

4.4 บริษัทจะตอ้งเปิดเผยทุก ๆ เหตุกำรณ์และ/หรือข้อมูลที่รวมถึงขอ้มูลที่มีสำระส ำคัญรองลงไป (Material 
Subsidiaries) 

4.5 บรษิัทจะตอ้งด ำเนินกำรตอบกลบัต่อทกุ ๆ ค ำถำมอย่ำงเฉพำะเจำะจงและเหมำะสมจำกตลำดหลกัทรพัยท์ี่
มีควำมเก่ียวขอ้งกบัเหตกุำรณแ์ละ/หรือขอ้มลูใด ๆ ตำมควำมคิดเห็นของบรษิัท นอกจำกนีบ้รษิัทตอ้งยืนยนั
หรือปฏิเสธเหตกุำรณแ์ละ/หรือขอ้มลูใด ๆ ที่ปรำกฏตำมส่ือส่ิงพิมพต์่ำง ๆ ต่อตลำดหลกัทรพัย ์

4.6 ในกรณีที่เหตุกำรณ์และ/หรือขอ้มูลไดเ้กิดขึน้มีควำมพรอ้มแก่บริษัทซึ่งไม่ไดร้ะบุในเอกสำรแนบ  A และ B 
แต่อำจส่งผลต่อขอ้มลูที่มีสำระส ำคญั บริษัทจะด ำเนินกำรเปิดเผยเหตุกำรณแ์ละ/หรือขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำง
เหมำะสม 

4.7 กำรเปิดเผยเหตุกำรณแ์ละ/หรือขอ้มลูขำ้งตน้จะตอ้งแสดงบนแม่ข่ำยที่ติดตัง้อยู่บนเว็บไซตข์องบริษัทเป็น
ระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 5 ปีหลงัจำกนัน้จะเก็บไวเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษิัทเก่ียวกบักำรเก็บรกัษำและกำร
จดัเก็บเอกสำร    

4.8 รำยกำรธุรกรรมควำมสัมพันธ์หรือเหตุกำรณ์ใด  ๆ ที่ถูกพิจำรณำให้เป็นเหตุกำรณ์และ/หรือข้อมูล
สำระส ำคัญที่อยู่บนพืน้ฐำนของปัจจัยดงักล่ำว จะตอ้งถูกรำยงำนไปยังประธำนเจำ้ที่บริหำรกำรเงินและ/
หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัท     

 
5. บคุคลที่รบัผิดชอบ 

ผูบ้ริหำรระดบัสงูต่อไปนีถู้กอนุมตัิแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อท ำหนำ้ที่ในกำรก ำหนดสำระส ำคญัของ
เหตกุำรณแ์ละ/หรือขอ้มลูในกำรเปิดเผยใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัย ์อนัไดแ้ก่ 

5.1 ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและ/หรือ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
5.2 ประธำนเจำ้หนำ้ที่กำรเงิน 
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5.3 ผูบ้รหิำรที่ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหนำ้ที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
สำระส ำคญัของเหตุกำรณ์และ/หรือขอ้มูลดงักล่ำวเป็นตัวบ่งชีโ้ดยธรรมชำติบำงครัง้อำจจะเกิดเหตุกำรณท์ี่ไม่

คำดคิดขึน้ได ้เนื่องจำกกำรสถำนกำรณโ์ดยทั่วไปของธุรกิจ ดงันัน้บุคคลที่ไดร้บัแต่งตัง้เก่ียวขอ้งควรฝึกฝนกำรตดัสินใจใน
ขณะที่ประเมินสำระส ำคญัของเหตุกำรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบับริษัทส ำหรบักรณีที่บคุคลที่ไดร้บัอนุมตัิมีขอ้สงสยัที่เก่ียวขอ้งกับ
สำระส ำคญัอำจท ำกำรปรกึษำหำรือประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรหรือผูอ้  ำนวยกำรท่ำนใดท่ำนหน่ึงก่อนที่จะเปิดเผยขอ้มลูไป
ยงัตลำดหลกัทรพัย ์
 
6. กำรทบทวนนโยบำยในกำรเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสำระส ำคญั 

เนื่องจำกกำรสถำนกำรณ์โดยทั่วไปของธุรกิจมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด จึงส่งผลให้นโยบำยในกำรเปิดเผย
ขอ้มลูที่เป็นสำระส ำคญัไม่เป็นไปตำมสมยั บริษัทจึงตอ้งท ำกำรประเมินและทบทวนนโยบำยนีใ้หเ้หมำะสม สอดคลอ้งกับ
เหตุกำรณท์ี่ไม่คำดคิดไดเ้ป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง รวดเรว็ครบถว้น โปร่งใส และสอดคลอ้งกับกฎหมำย ขอ้ก ำหนดทำงกำรจึง
ก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มลูนีอ้ย่ำงต่อเนื่องสม ่ำเสมออย่ำงนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ 
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เอกสารแนบ A 
เหตุกำรณ์และ/หรือขอ้มูลที่เป็นสำระส ำคัญต่อไปนีส้ำมำรถเปิดเผยแก่สำธำรณชนไดโ้ดยไม่ตอ้งเป็นไปตำม

แนวทำงประเมินกำรมีสำระส ำคญั คือ 

1. กำรเขำ้ซือ้กิจกำร กำรควบรวมกิจกำร กำรปรบัโครงสรำ้ง หรือ กำรขำยกิจกำรทัง้หมด หรือเพียงบำงธุรกิจ 
บำงฝ่ำย บำงแผนก หรือ กิจกำรในกลุ่มของบรษิัท 

2. กำรออกหุน้เพิ่ม กำรริบหลกัทรัพย ์กำรแบ่งสรรหรือกำรรวบรวมหุน้ กำรซือ้หลกัทรพัยค์ืน กำรเปล่ียนแปลง
โครงสรำ้งหลกัทรพัยท์ี่มีอยู่ กำรโอนถ่ำยหุน้ใด ๆ 

3. กำรทบทวนควำมน่ำเชื่อถือของหุน้บรษิัท 

4. กำรเปิดเผยรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทไปยงัตลำดหลกัทรพัยภ์ำยในเวลำ 30 วนัหลงัจำกวนัที่
มีกำรประชมุเก่ียงกบักำรพิจำรณำเรื่อง ดงัต่อไปนี ้
4.1 กำรจ่ำยปันผล และ/หรือ กำรจ่ำยโบนสั 
4.2 กำรยกเลิกกำรจ่ำยปันผลพรอ้มกบัเหตผุล 
4.3 กำรตดัสินใจซือ้คืนหลกัทรพัย ์
4.4 กำรตดัสินใจในกำรเพิ่มทนุ 
4.5 ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน  
4.6 อื่น ๆ 

5. ขอ้ตกลงระหว่ำงผูถื้อหุน้ในกำรรว่มลงทนุ 

6. กำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรบรษิัท ผูบ้รหิำรระดบัสงูต่ำง ๆ 

7. กำรปรบัปรุงโครงสรำ้งหนี ้

8. กำรเจรจำตกลงหนีก้บัธนำคำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. กำรออกหุน้กู ้และอื่น ๆ 
 
เอกสารแนบ B 

ตวัอย่ำงของรำยกำรเหตุกำรณท์ี่เป็นสำระส ำคญั ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษัทเกินกว่ำ 10% ของมลูค่ำกำร
ซือ้ขำยของบรษิัท ไดแ้ก่ 

1. กำรด ำเนินกำรหรือกำรเล่ือนวนัท่ีก ำหนดกำรผลิตสินคำ้ของบรษิัท 
2. กำรเปล่ียนแปลงโดยทั่วไปหรือลกัษณะทำงธุรกิจที่เก่ียวกับ กลยทุธ ์เทคโนโลยี กำรผลิต หรือกำรตลำดที่มี

กำรน ำธุรกิจใหม่เขำ้มำหรือหยดุท ำกำรผลิต 
3. กำรเพิ่มก ำลงักำรผลิตหรือกำรออกผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลำด 
4. ขอ้ตกลงกำรกูเ้งิน หรือกำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้
5. กำรขดัขวำงขบวนกำรผลิตอนัเนื่องจำกภยัธรรมชำติและภยัพิบตัิต่ำง ๆ 
6. ผลกระทบจำกขอ้ก ำหนด กฎหมำย ควำมขดัแยง้ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และอื่น ๆ 

 


