นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท
บริษัทกําหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์
อักษรและแจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คนในบริษัทถือปฏิบตั ิ และวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริ หารในการ
นําข้ อมูลภายในของบริษัท ซึงยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้ เพือแสวงหาประโยชน์สว่ นตน ดังนี
1. กรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนัก งานและลูก จ้ า งของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อยจะต้ อ งรั ก ษา
ความลับ และ/หรือ ข้ อมูลภายในของบริษัทย่อย
2. กรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนัก งานและลูก จ้ า งของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย จะต้ องไม่นํ า
ความลับ และ/หรือ ข้ อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิ ดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือ
เพือประโยชน์แก่บคุ คลอืนใด ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อม ไม่วา่ จะได้ ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. ให้ ความรู้ แก่ ก รรมการและผู้บ ริ ห าร เกี ยวกับ หน้ าที ในการรายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที มีก ารแก้ ไขเพิ มเติม) รวมทังการรายงานการได้ มาหรื อจํ าหน่าย
หลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
4. ให้ ก รรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที ยังไม่บ รรลุนิ ติภาวะ
จัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนด
โทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไข
เพิมเติม) และจัดส่งสําเนารายงานนีให้ แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันทีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย (รวมถึงคู่
สมรสและบุต รที ยัง ไม่บ รรลุนิ ติ ภ าวะ) ที ได้ รั บ ทราบข้ อมูล ภายในที เป็ นสาระสํ า คัญ ซึ งมี ผ ลต่อ การ
เปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนทีงบการเงินหรื อข้ อมูลภายใน
นันจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัวโมงภายหลังจากทีข้ อมูลภายในของบริ ษัท ได้
1

เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว ผู้ทีเกียวข้ องกับข้ อมูลภายในต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนันให้ ผ้ อู ืนทราบจนกว่าจะได้
มีการแจ้ งข้ อมูลนันให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทํ าการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบัติ
ดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทถือเป็ นความผิดทางวินยั ตามข้ อบังคับการทํางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี ได้ แก่ การตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิก
จ้ างพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานด้ วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออก แล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
6. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัท ใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท
ที มีห รื อ อาจมี ผลกระทบต่อการเปลียนแปลงราคาของหลัก ทรั พย์ ของบริ ษั ท ซึงยัง มิไ ด้ เ ปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน ซึงตนได้ ลว่ งรู้มาในตําแหน่งหรือฐานะเช่นนัน มาใช้ เพือการซือหรือขายหรือเสนอซือหรื อเสนอ
ขาย หรือชักชวนให้ บคุ คลอืนซือหรือขาย หรื อเสนอซือ หรื อเสนอขายซึงหุ้นหรื อหลักทรัพย์อืน (ถ้ ามี) ของ
บริษัท ไม่วา่ ทังทางตรงหรื อทางอ้ อม ในประการทีน่าจะเกิดความเสียหายแก่บริ ษัท ไม่ว่าทังทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม และไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะทําเพือประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผู้อืน หรือนําข้ อเท็จจริงเช่นนันออก
เปิ ดเผยเพือให้ ผ้ อู ืนกระทําดังกล่าว โดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
7. กําหนดให้ กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี
หรือการเงินทีเป็ นระดับเทียบเท่าผู้จดั การฝ่ ายขึนไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้ องจัดทํารายงาน
และนําส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทีออกโดยบริ ษัท ของทังตน คู่สมรส และบุตรที ยังไม่บ รรลุนิ ติ
ภาวะ ในครังแรกทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร (ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย) ภายใน 30 วัน
นับตังแต่วนั ทีได้ รับการแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหาร และทุกครังทีมีการเปลียนแปลง
ให้ จัดทํารายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับตังแต่วนั ทีมีการซือ ขาย โอน
หรื อ รั บ โอนหลัก ทรั พ ย์ นั น โดยส่ ง ไปที สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลัก ทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนํ าส่งสําเนาให้ เ ลขานุการบริ ษั ทรับทราบทุก ครัง เพื อจัดทํ าเป็ นรายงานให้ ที
ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส
กําหนดให้ กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี
หรือการเงินทีเป็ นระดับเทียบเท่าผู้จดั การฝ่ ายขึนไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับ หลักทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัก ทรัพย์ แห่งประเทศไทย) ต้ องรายงาน
เกียวกับการซือขายหุ้นของบริษัทอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนการซือขายต่อเลขานุการบริ ษัทเพือรายงาน
ต่อคณะกรรมการต่อไป
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