
  

 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
(Insider Trading Control) 

 
 บริษัทไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันกำรใชข้อ้มูลภำยในอย่ำงเคร่งครดั เป็นลำยลกัษณอ์ักษรไวใ้น
คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำ
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองและผูอ่ื้นในทำงมิชอบ โดยใหถื้อเป็นหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูบ้งัคับบัญชำที่
จะควบคุมดูแลให้กำรรักษำข้อมูลภำยในเป็นไปตำมหลักกำร และกำรที่พนักงำนใช้ข้อมูลภำยในที่ยังไม่
เปิดเผยต่อสำธำรณะหรือต่อผูถื้อหุน้ทั่วไปเพื่อประโยชนใ์นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ป็นกำรส่วนตนหรือเพื่อผูอ่ื้น 
ถือว่ำเป็นกำรกระท ำที่ผิดจรรยำบรรณของบรษิัท  
 ทัง้นีใ้นปี 2562 กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิัทไดป้ฏิบติัตำมแนวทำงกำรปอ้งกนักำรใชข้อ้มลู
ภำยในอย่ำงเครง่ครดั และไม่มีกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภำยในแต่อย่ำงใด 
 แนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) 
ของบริษัทไดผ้่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2549 เมื่อวนัที่ 28 กรกฎำคม 2549 ได้
ส่งเป็นจดหมำยเวียนและเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทใหก้ับกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนไดร้บัทรำบและ
ปฏิบติัตำมอย่ำงเครง่ครดั โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
(Guideline for Prevention of Use of Inside Information) 

หลักการท่ัวไป 
 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ด ำเนินธุรกิจตำมพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ว่ำดัวยกำรซือ้หรือขำยหลกัทรพัย ์และพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที่กระท ำโดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนของ
บริษัท และพนักงำนของบริษัทย่อย หำ้มมิใหอ้ำศัยขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
ตลำดของหุน้หรือหลกัทรพัยท์ี่ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชำชนโดยทั่วไป ที่รูม้ำจำกกำรปฏิบติัหนำ้ที่หรือมีต ำแหน่ง
ในบริษัท อำจท ำใหต้อ้งรบัผิดตำมกฎหมำยซึ่งมีโทษทำงอำญำ ทั้งนี ้พระรำชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ไดม้ีกำรแกไ้ขและประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ เมื่อวนัที่ 11 ธันวำคม 2559 



ซึ่งบริษัทฯ ไดท้ ำหนังสือเวียนใหก้ับกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนของบริษัท และพนักงำนของบริษัทย่อย ได้
ทรำบและน ำไปปฏิบติั 

ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรป้องกนัมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนของบริษัท และบรษิัทย่อย ตอ้งเผชิญกบักำร
กระท ำที่อำจฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำว ตลอดจนเพื่อเป็นกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ของบรษิัท คณะกรรมกำรบรษิัทจึงไดก้ ำหนดแนวทำงกำรป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยในขึน้ โดยกรรมกำร ผูบ้รหิำร 
พนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคน จะตอ้งปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด เป็นไปตำม  
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรพัย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 โดยบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำร
ปอ้งกนักำรใชข้อ้มลูภำยในไว ้ดงันี ้

 
กรรมการ  

(1) กรรมกำรจะตอ้งไม่ใชข้อ้มูลที่ไดร้บัในฐำนะกรรมกำรบริษัทในทำงที่มิชอบ  หรือก่อใหเ้กิดควำม
เสียหำยแก่บรษิัท  

(2) กรรมกำรจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นควำมลับทำงธุรกิจ  หรือขอ้มูลที่มีผลกระทบต่อกำรท ำ
ธุรกิจใหบ้คุคลภำยนอกทรำบ  

(3) กรรมกำร คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ จะตอ้งไม่ซือ้หรือขำยหุน้ในขณะที่มีขอ้มูลภำยใน
ของบรษิัทฯ ซึ่งหำกเปิดเผยต่อสำธำรณชนจะมีผลกระทบต่อรำคำหุน้  

(4) กรรมกำรจะตอ้งไม่แจง้ขอ้มูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ใหผู้อ่ื้นอันอำจน ำไปสู่กำรจองซือ้
หรือขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 

พนักงาน  
(1) พนักงำนจะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งโดยเคร่งครดั ซึ่ง

รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้และ/หรือต่อสำธำรณะโดยเท่ำเทียมกนั  
(2) กำรเปิดเผยขอ้มูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและรำคำหุน้จะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกกรรมกำร

ผูจ้ดักำร ซึ่งจะเป็นผูด้  ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูเอง หรือมอบหมำยใหผู้ใ้ดผูห้นึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบกำร
เปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่ว  

(3) หน่วยงำนกลำงที่เป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่สำธำรณชนและนักลงทุนคือ  ฝ่ำยกิจกำรองคก์ร ไดแ้ก่ นัก
ลงทุนสมัพนัธ ์ส่วนเลขำนุกำรบริษัท เป็นตน้ โดยหน่วยงำนที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูมีหนำ้ที่สนบัสนุน
ขอ้มลู ทัง้นี ้บริษัทฯ ก ำหนดหำ้ม กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนที่เก่ียวขอ้งและรูข้อ้มลูเก่ียวกับ
งบกำรเงิน ซือ้และ/หรือขำยหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนัก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลและ 24 ชั่วโมงหลงักำร
เปิดเผยขอ้มูล ส ำหรบัสำรสนเทศที่มีนัยส ำคัญอ่ืนๆ หำ้มมิใหผู้บ้ริหำร และพนกังำนที่รูข้อ้มูลซือ้



ขำยหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทรำบข้อมูลและ  24 ชั่ วโมงภำยหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อ  ตลท. 
นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ไดก้ ำหนดใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกัน กำรรั่วไหลของขอ้มูล
ข่ำวสำรอย่ำงรอบคอบและรดักุมเพื่อป้องกันมิใหข้อ้มูลภำยในเปิดเผยออกสู่ภำยนอกก่อนกำร
เผยแพร่ อย่ำงเป็นทำงกำร โดยใหถื้อว่ำ มำตรกำรและระบบควบคมุนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงที่ส  ำคัญของบริษัทฯ  รวมทั้งให้ถือเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
ผูบ้ังคับบัญชำที่จะควบคุมดูแลใหก้ำรรกัษำขอ้มูลภำยในเป็นไปตำมมำตรกำรดังกล่ำว  กำรที่
พนกังำนใชข้อ้มูลภำยในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรือต่อผูถื้อหุน้ทั่วไป เพื่อประโยชนใ์นกำร
ซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ป็นกำรสว่นตนหรือเพื่อผูอ่ื้น ถือว่ำเป็นกำรกระท ำที่ผิดจรรยำบรรณของ บรษิัทฯ 

     
การซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน 
บุคคลต้องห้าม   

บคุคลที่ไม่ควรซือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำมแนวทำงป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยใน ไดแ้ก่ 
(1) กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุกิจกำรของบรษิัทฯ   
(2) พนกังำน หรือลกูจำ้งบรษิัท บรษิัทในเครือ ที่อยู่ในต ำแหน่งหรือสำยงำนที่รบัผิดชอบขอ้มลูภำยใน

หรือเขำ้ถึงขอ้มลูภำยใน 
(3) บุคคลซึ่งอยู่ในฐำนะที่สำมำรถรูข้อ้มูลภำยในอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นผูส้อบบัญชี      

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำกฎหมำย ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน หรือบุคคลใดที่ท ำหน้ำที่
เก่ียวกบัขอ้มลูภำยใน 

(4) บพุกำรี ผูส้ืบสนัดำน ผูร้บับตุรบญุธรรม หรือบตุรบญุธรรมตำมบคุคลขอ้ (1) (2) (3) 
(5) พี่นอ้งรว่มบิดำมำรดำเดียวกนั หรือพี่นอ้งรว่มบิดำหรือรว่มมำรดำเดียวกนัตำมบคุคลขอ้ (1) (2) (3) 
(6) คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินกนัดว้ยฉนัสำมีภรรยำของบุคคลตำมขอ้ (1) (2) (3) 

 
หลักทรัพยต์้องห้าม 

หลกัทรพัย ์หมำยถึง หุน้ (Shares) ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัทฯ (share warrants) หุน้กู้
แปลงสภำพ (Convertible Debentures) และใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้(Transferable 
Subscription Rights) ที่ออกโดยบรษิัทฯ 
 
 
แนวทางการปฏิบัติท่ัวไป 



(1) บุคคลตอ้งหำ้ม ไม่ควรซือ้หรือขำยหลกัทรพัยใ์นขณะใดๆ ก็ตำม  หำกบุคคลดังกล่ำว รูห้รือควรรู ้
ขอ้มลูที่เป็นสำระส ำคญั อนัอำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 
ที่ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน 

(2) บคุคลตอ้งหำ้มที่ไดรู้ข้อ้มลูซึ่งมีสำระส ำคญัดงักล่ำวขำ้งตน้ จำกกำรปฏิบติัหนำ้ที่ในต ำแหน่งและ /
หรือฐำนะเจำ้หนำ้ที่ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้อ่ื้นทรำบ ในขณะ
ที่ขอ้มูลดังกล่ำวยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน นอกจำกเป็นไปตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน      
ในบรษิัทฯ 
 

แนวทางปฏิบัติเฉพาะเร่ือง 
นอกจำกแนวทำงกำรปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องกำรป้องกันกำรใชข้้อมูลภำยในแลว้ กรณีเฉพำะเรื่อง

ดงัต่อไปนี ้บคุคลตอ้งหำ้มพงึปฏิบติัตำมแนวทำงดงัต่อไปนีด้ว้ย 
(1) ห้ำมบุคคลต้องห้ำมที่ เ ก่ียวข้องโดยตรงกับกำรจัดท ำงบกำรเงินบริษัทท ำกำรซื ้อหรือขำย

หลักทรัพย์ของบริษัท นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิน้สุดวันถัดจำกวันที่ได้มีกำรเปิดเผยงบ
กำรเงินดงักลำ่วแลว้ 

(2) หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนผูใ้ดที่ไดร้บัร่ำงงบกำรเงินของบริษัทฯ ท ำกำรซือ้หรือขำย
หลกัทรพัยข์องบริษัทนบัแต่วนัที่ตนไดร้บัรำ่งงบกำรเงินดงักลำ่ว จนถึงสิน้สดุวนัที่ไดม้ีกำรเผยแพร่
ขอ้มลูตำมงบกำรเงินนัน้แลว้ 

(3) ห้ำมบุคคลต้องห้ำมที่รูห้รือควรรูว้่ำบริษัทฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสำระส ำคัญ ที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท ำกำรซื ้อหรือขำย
หลกัทรพัยน์บัแต่วนัรูห้รือควรรูด้งักล่ำว จนถึงสิน้สดุวนัถดัจำกวนัที่ไดท้ ำกำรเปิดเผยและเผยแพร่
ขอ้มลูดงักลำ่วแลว้ 

(4) บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงต้องเปิดเผยรำยงำนกำรซื ้อขำยหุ้นกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทใหท้รำบทกุครัง้ 

(5) บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสงูแจง้ต่อคณะกรรมกำร ในกำรซือ้ขำย
หุน้ของบรษิัทฯ อย่ำงนอ้ย 1 วนัลว่งหนำ้ก่อนท ำกำรซือ้ขำย 
 
 
 

การรายงานของบุคคลต้องห้าม 



หน้าทีก่ารจัดท ารายงาน 
(1) กรรมกำรผูจ้ดักำร  หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัยก์ ำหนดตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยค์รัง้แรก และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ของตนตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับที่เก่ียวข้องก ำหนด และรำยงำนในเรื่อง
ดงักลำ่วต่อบรษิัทฯ พรอ้มกนัดว้ย 

(2) ผู้บริหำรระดับผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป จะต้องท ำกำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปของ
หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ที่ตนถืออยู่ ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ขึน้ไปของจ ำนวนหลกัทรพัยท์ี่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมด 
 

วิธีการรายงาน 
(1) กรรมกำรผูจ้ัดกำร หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำร ซึ่งมีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยตอ้งจัดท ำและส่ง

รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ           
มีหนำ้ที่ตอ้งสง่ส ำเนำรำยงำนที่สง่ใหก้บัหน่วยงำนของรฐั หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูล ต่อบรษิัทฯ ใน
วนัที่สง่รำยงำนดงักลำ่ว 

(2) ผูบ้ริหำรระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป ใหจ้ดัท ำรำยงำนกำรถือครอง และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
ครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะต่อบริษัทฯ ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลกัทรพัยด์งักลำ่ว 

 


