นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
บริษัทกำหนดนโยบำยในกำรเก็ บรักษำและป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเป็ น ลำยลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทำง
ดังกล่ำวให้ทกุ คนในบริษัทถือปฏิบตั ิ และวิธีกำรดูแลกรรมกำร และผูบ้ ริหำรในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิ ดเผย
ต่อสำธำรณะชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่ นตน ดังนี ้
1. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องรักษำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยใน
ของบริษัทย่อย
2. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อย จะต้องไม่นำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยใน
ของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิ ดเผย หรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใด ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ไม่วำ่ จะได้ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
3. ให้ควำมรู แ้ ก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำร เกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่ สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59
และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ ี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ำยหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภำวะต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 246 และบทกำหนดโทษ
ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
4. ให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัท รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ จัดทำและเปิ ดเผยรำยงำนกำร
ถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนำรำยงำนนีใ้ ห้แก่บริษัท
ในวันเดียวกับวันที่สง่ รำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
5. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภำวะ) ที่ได้รบั ทรำบข้อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนและในช่วง
ระยะเวลำ 24 ชั่วโมงภำยหลังจำกที่ขอ้ มูลภำยในของบริษัท ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ภำยในต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ให้ผอู้ ื่นทรำบจนกว่ำจะได้มีกำรแจ้งข้อมูลนัน้ ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ มำตรกำร
ลงโทษหำกมีกำรกระทำกำรฝ่ ำฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่ำวข้ำงต้น บริษัทถือเป็ นควำมผิดทำงวินยั ตำมข้อบังคับ
กำรทำงำนของบริษัท โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตือนเป็ น
หนังสือ กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำนด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
6. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท ใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัท ที่มีหรืออำจมีผลกระทบ
ต่อ กำรเปลี่ย นแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่ง ยัง มิได้เปิ ดเผยต่อ สำธำรณชน ซึ่ง ตนได้ล่วงรู ม้ ำใน
ตำแหน่งหรือฐำนะเช่นนัน้ มำใช้เพื่อกำรซือ้ หรือขำยหรือเสนอซือ้ หรือเสนอขำย หรือชักชวนให้บคุ คลอื่นซือ้ หรือ
ขำย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขำยซึ่งหุน้ หรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ำมี) ของบริษัท ไม่ว่ำทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม ใน
ประกำรที่นำ่ จะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ไม่วำ่ ทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่วำ่ กำรกระทำดังกล่ำวจะทำเพือ่
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนัน้ ออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผูอ้ ื่นกระทำดังกล่ำว โดยตนได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
7. กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็ นระดับ
เทียบเท่ำผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องจัดทำรำยงำนและนำส่งรำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ของทัง้ ตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ในครั้งแรกที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น
กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร (ตำมนิยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ภำยใน 30 วัน นับตัง้ แต่วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร และทุกครัง้ ที่มีกำรเปลีย่ นแปลง ให้จดั ทำรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์
ภำยใน 3 วัน ท ำกำร นับ ตั้ง แต่ วัน ที่ มี ก ำรซื อ้ ขำย โอน หรื อ รับ โอนหลัก ทรัพ ย์นั้น โดยส่ง ไปที่ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนำส่งสำเนำให้เลขำนุกำรบริษัทรับทรำบทุก
ครัง้ เพื่อจัดทำเป็ นรำยงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบทุกไตรมำส
8. กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็ นระดับ
เทียบเท่ำผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องรำยงำนเกี่ยวกับกำรซือ้ ขำยหุน้ ของบริษัทอย่ำง
น้อย 1 วันล่วงหน้ำก่อนกำรซือ้ ขำยต่อเลขำนุกำรบริษัทเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรต่อไป

ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 1/2563 อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563
โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป

(พลเอก พอพล มณีรนิ ทร์)
ประธำนกรรมกำร

