นโยบายป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท
บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญต่อการกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในให้ เป็ นไปตาม หลักการกากับ
ดูแลกิจการ ที่ดี โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สจุ ริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อให้
มัน่ ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที
บริษัทจึงได้ กาหนดระเบียบการกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื อ้ ขายหลักทรัพย์ ของกรรมการ
ผู้บ ริ ห ารและพนักงาน ให้ สอดคล้ อ งกับกฎหมายเกี่ ยวกับ หลักทรั พ ย์ และมุ่ง เน้ น ความโปร่ ง ใส ในการประกอบธุ รกิ จ
เพื่ อป้ องกัน ดูแลไม่ ให้ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนักงานนาข้ อ มูลภายในของบริ ษัท ไปใช้ เ พื่อ ประโยชน์ ส่ว นตน หรื อ ไป
เปิ ดเผยให้ แ ก่บุคคลอื่ นทราบ รวมทั ้งเพื่อ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ และยัง ถือ ปฏิ บัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ เช่ น เรื่ อ งการรายงานการซื อ้ ขายหลักทรั พย์ ของกรรมการและ
ผู้บ ริ ห าร รวมถึ ง บริ ษั ท ยัง ได้ กาหนดบทลงโทษ ส าหรั บ กรณี ที่ มี การฝ่ าฝื น ในการน าข้ อมูล ภายในของบริ ษั ท ไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่ นตัวไว้ ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั ้งแต่ การตักเตือนจนถึงขั ้นให้ ออกจากงาน
บริษัทได้ เปิ ดเผยนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในบนเว็ปไซต์ ของบริ ษัท เพื่อเผยแพร่ ให้ พนักงาน ผู้บริ หาร กรรมการ
บริษัท รวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัททุกท่านทราบ และได้ อธิ บายรายละเอียดในที่ประชุม พนักงานบริ ษัทประจาปี ด้วย
ซึง่ สามารถ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี ้
1)

กรรมการ ผู้ บริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ ต้ องไม่ ใ ช้ ข้ อมู ล ภายในของบริ ษั ท ที่ มี ส าระส าคั ญ ต่ อ การ

เปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อ การซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ ข องบริ ษัท อันนามาซึ่งผลประโยชน์ ของตนเองและผู้อื่น โดยให้ หลีกเลี่ยงหรื องดการ ซื ้อขายหลักทรัพย์ ของ
บริษัทในช่วงเวลา 7 วันก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
2) บริษัทมีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานที่สาคัญของบริ ษั ทให้ สาธารณชน ทราบโดยทันที

และอย่างทัว่ ถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และนโยบายเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทกาหนดเพื่อให้ แน่ใจว่า
ข้ อมูลข่าวสารได้ เข้ าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม
3) กรรมการและผู้บริหารมีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริ ษั ทของตน คู่สมรส

และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นประจาทุกไตรมาส
4) บริษัทกาหนดให้ พนักงานทุกคนยึดมัน
่ เกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของข้ อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม

ต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ และห้ ามไม่ให้ แสวงหาผลประโยชน์ ให้ ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ ข้ อมูลใดๆ ของบริ ษัท ซึ่งยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรือดาเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อองค์ กร

5) การกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน : บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลพนักงาน ผู้บริ หาร และ

กรรมการบริ ษัท

ในการนาข้ อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตนไปเปิ ดเผยให้ แก่บุคคลอื่น รวมทั ้งเพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์
รวมถึงยังถือปฏิบตั ิตามกฎของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ องการรายงานการซื อ้
ขายหลักทรั พ ย์ ข องกรรมการและผู้บ ริ หารด้ ว ย นอกจากนัน้ บริ ษัท ยัง สื่อ สารเรื่ อ งการใช้ ข้ อ มูล ภายในเพื่ อ เตื อ นใจให้
พนักงานทุกท่ านทราบ ตั ้งแต่ วันที่ ตัดสินใจเป็ น พนักงานของบริ ษัท โดยระบุรายละเอียดที่สาคัญลงในสัญญาจ้ า งให้
ลูกจ้ า งทุกคนรั บ รู้ รายละเอี ยดสาคัญคื อ “ให้ คานึงถึง ผลประโยชน์ ของบริ ษัท เป็ นสาคัญ และสัญญาว่า จะไม่ อ าศัย
ตาแหน่ง หน้ าที่ในความรับผิดชอบที่ ได้ รับมอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ใดๆ ที่ทาให้ บริ ษัทต้ องเสียหาย รวมทั ้ง
จะต้ องไม่นาเอาความลับของบริษัทและ/หรือของลูกค้ าไปเปิ ดเผยให้ ค่แู ข่งขันหรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด”

