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นโยบายการก ากบัดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 

คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงรวมถึงการ

บริหารจัดการข้อมูลภายในท่ียงัมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซ่ึงเป็นสาระส าคัญต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลกัทรัพย ์บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

ใหเ้ป็นหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั

และบริษทัยอ่ย เพื่อป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ ก่อให้เกิดความเสมอภาคและยติุธรรม สร้าง

ความโปร่งใส เพิ่มความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึง

การปฏิบติัตามพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ขอ้มูลภายใน  หมายถึง ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์ท่ียงั

ไม่ไดถู้กเปิดเผยต่อสาธารณชน  

ตวัอยา่งของขอ้มูลภายใน ไดแ้ก่  

 การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลก าไรหรือขาดทุน 
 การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้หรือการจ่ายหุ้นปันผล  
 การไดม้าหรือสูญเสียสัญญาทางการคา้ท่ีส าคญั 
 การออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีส าคญั  
 การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือการไดม้าซ่ึงกิจการ 
 การเปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคุม หรือการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
 การเรียกไถ่ถอนหลกัทรัพย ์
 การกูย้มืเงินในจ านวนท่ีมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 การออกหุน้เพิ่มทุนในจ านวนท่ีมีนยัส าคญั โดยเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ 
 การซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญั 
 การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั 
 การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีส าคญั 
 การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัอ่ืน 
 ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั 
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แนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยด์งัน้ี 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามขอ้ห้ามเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดย

ใช้ขอ้มูลภายใน ซ่ึงได้ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
รวมทั้งส่ือสารนโยบายฉบบัน้ีใหคู้่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะไดรั้บทราบ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานคนใด ท่ีได้รับทราบหรือครอบครองขอ้มูลภายในของบริษทั
จะตอ้งไม่กระท าการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์หรือเขา้ผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหลกัทรัพยไ์ม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน รวมทั้งไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่
บุคคลอ่ืนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่ดว้ยวิธีใด โดยรู้ หรือควรรู้วา่ผูรั้บขอ้มูลอาจน า
ขอ้มูลนั้นไปใชป้ระโยชน์ในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์หรือเขา้ผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยไ์ม่วา่เพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังาน ท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน จะตอ้งงดการซ้ือ ขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ีขอ้มูล
ดงักล่าวของบริษทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้  

4. ก าหนดให้เลขานุการบริษทัเป็นผูด้  าเนินการแจง้เตือนต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร ให้ทราบล่วงหน้าถึง
ช่วงเวลาหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเพื่อช่วยใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

5. ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 มาตรา 59 และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

กรณีมีการถือหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ก่อนท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง 

กรณีมีการถือหรือเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าภายหลังการด ารง
ต าแหน่ง 

เม่ือมาด ารงต าแหน่งแลว้ ยงัไม่มีหน้าท่ีรายงานตาม
มาตรา 59 จนกวา่จะมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน 
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

รายงานผ่านระบบรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี 
(แบบ 59-2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วนัท าการ
นับแ ต่ว ัน ท่ี มีก า ร ซ้ื อ  ข าย  โอน  ห รือ รับโอน
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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6. ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกรอกแบบแจง้
รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ส่งมายงัเลขานุการบริษทัภายใน 7 วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง และ/หรือ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล และให้มีการรายงานการมี
ส่วนได้เสียและการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหาร   ให้
คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป  รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลไว้
ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)      และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

7. ให้ผูรั้บผิดชอบงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ เป็นผูท้  าหนา้ท่ีให้ขอ้มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอกหรือ
เผยแพร่ขอ้มูลแก่สาธารณชน  

8. พนักงานจะไม่ตอบค าถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกอ่ืนใด เวน้แต่จะมีหน้าท่ีหรือ
ไดรั้บมอบหมายให้ตอบค าถามเหล่านั้น หากไม่มีหนา้ท่ีหรือไดรั้บมอบหมาย พนกังานจะปฏิเสธ
การแสดงความเห็นต่างๆ ดว้ยความสุภาพ 

9. คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งติดตามดูแลให้มีระบบบริหารจดัการขอ้มูลท่ีดีเพื่อป้องกนัขอ้มูล
ร่ัวไหล ท าให้บริษทัเสียหาย หรือขอ้มูลถูกน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ อนัเป็นการเอา
เปรียบผูล้งทุน ซ่ึงเป็นความผิดตามกฎหมายและส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของบริษทั จึงได้
ก าหนดแนวปฏิบติัในการจดัการขอ้มูล ดงัน้ี 
 

แนวปฏิบติัในการจดัการขอ้มูลลบัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์
1) จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลลบั 

- ก าหนดระเบียบวิธีการปฏิบติังานการจดัระดบัชั้นความลบัและการจดัการกบัสารสนเทศ 
เพื่อบริหารจดัการเอกสารและการเขา้ถึงขอ้มูล รวมถึงด าเนินการติดตามดูแลการปฏิบติั
ตามระเบียบดงักล่าว 

- ผูบ้ริหารทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบท าให้มัน่ใจว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัและหน้าท่ีในการรักษาความลบัของบริษทั ปลูกฝังให้เป็นวฒันธรรมองคก์ร 
ตลอดจนควบคุมเม่ือมีการฝ่าฝืน 

- จ ากดัจ านวนบุคคลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลลบัใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจ  าเป็น  
2) เก็บรักษารายช่ือบุคคลวงในท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมลบั 

- จดัท าระเบียบขอ้มูลของบุคคลทั้งภายในและภายนอก ท่ีเขา้ข่ายเป็นบุคคลวงในท่ีสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลลบั และจดัให้บุคคลวงในของบริษทัไดรั้บรู้ขอ้มูลบุคคลวงในท่ีตนติดต่อดว้ย 
รวมถึงไดรั้บการย  ้าเตือนเก่ียวกบัความรับผิดชอบของตนเองในแต่ละคร้ังท่ีมีสถานะเป็น
บุคคลวงใน 

- ปรับปรุงรายช่ือบุคคลวงในให้เป็นปัจจุบนัเสมอ จนกวา่ขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบัธุรกรรมได้
เปิดเผยต่อสาธารณแลว้ ทั้งของบริษทั ท่ีปรึกษาและผูใ้หบ้ริการอ่ืน 
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3) ด าเนินการให้มัน่ใจวา่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมลบัตระหนกัถึง
หนา้ท่ีของตนในการปฏิบติัต่อขอ้มูลลบั  
- ก าหนดหนา้ท่ีในการรักษาความลบัและขอ้จ ากดัการซ้ือขายหลกัทรัพยไ์วใ้นสัญญาจา้ง 

โดยพนกังานยงัมีภาระผกูพนัในการรักษาความลบัของบริษทัต่อไปแมส้ิ้นสุดสัญญาจา้ง 
- ก าหนดสิทธิของนายจา้งเก่ียวกบัการเขา้ถึงการส่ือสารทั้งหมดท่ีมีการบนัทึกไว ้เพื่อให้

สามารถติดตามดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีอาจเป็นการใช้ข้อมูลภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- จดัให้มีการอบรมพนกังานทุกคนให้ตระหนกัถึงผลกระทบของการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งไม่
เหมาะสม รวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้ขอ้มูลภายในและความรับผิดทางแพ่งและ
อาญา 

- จดัให้มีการสัมภาษณ์พนกังานก่อนออกจากงาน เพื่อให้มีการส่งมอบขอ้มูลลบัคืนบริษทั
และเตือนพนกังานถึงความรับผิดชอบในการรักษาขอ้มูลลบัของบริษทัท่ียงัคงอยู่ต่อไป
ภายหลงัออกจากงานแลว้  

4) มีขอ้ตกลงรักษาความลบักบัท่ีปรึกษาและผูใ้หบ้ริการอ่ืนก่อนเขา้ถึงขอ้มูลลบั 
- จดัให้ท่ีปรึกษาท่ีบริษทัวา่จา้งไดล้งนามในขอ้ตกลงรักษาความลบัและยืนยนัว่าไดป้ฏิบติั

ตามขอ้ก าหนดในขอ้ตกลง เพื่อลดความเส่ียงไม่ให้ขอ้มูลลบัของบริษทัร่ัวไหลหรือถูก
น าไปใชใ้นทางมิชอบ 

- มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการควบคุมท่ีเหมาะสมส าหรับใชเ้ก็บและดึงขอ้มูล 
10. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูท่ี้ฝ่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มูลภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั  

และ/หรือ กฎหมายแลว้แต่กรณี 
 


