นโยบายป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท
บริ ษัท ตระหนัก และเล็งเห็น ถึ งความสาคัญ ต่อการกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการ ที่ดี โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สจุ ริต คุณธรรม และจริ ยธรรม
ในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อให้ มนั่ ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้
อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที
บริษัทจึงได้ กาหนดระเบียบการกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน และระเบียบการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้ สอดคล้ องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุง่ เน้ นความโปร่งใส
ในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันดูแลไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไป
ใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน หรือไปเปิ ดเผยให้ แก่บคุ คลอื่นทราบ รวมทัง้ เพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์ และยังถือ
ปฏิบัติตามกฎระเบี ย บต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ เช่น
เรื่อง การรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงบริ ษัทยังได้ กาหนดบทลงโทษ
สาหรับกรณีที่มีการฝ่ าฝื นในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ ในระเบียบของ
บริษัท โดยมีโทษตังแต่
้ การตักเตือนจนถึงขันให้
้ ออกจากงาน
บริษัทได้ เปิ ดเผยนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในบนเว็ปไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่ให้ พนักงาน ผู้บริหาร
กรรมการบริ ษั ท รวมถึ งผู้มีส่วนได้ เ สียของบริ ษัท ทุกท่านทราบ และได้ อธิ บ ายรายละเอียดในที่ ป ระชุม
พนักงานบริษัทประจาปี ด้วย ซึ่งสามารถ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
การซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อันนามาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้ หลีกเลี่ ยงหรื องดการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 7 วันก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
2) บริ ษัทมีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานที่สาคัญของบริ ษัทให้ สาธารณชน
ทราบโดยทันทีและอย่างทัว่ ถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิ ดเผยข้ อมูลของ
บริษัทกาหนด เพื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลข่าวสารได้ เข้ าถึงนักลงทุนทุกกลุม่ อย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม

3) กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษัทของตน คู่ สมรส
และบุต รที่ ยัง ไม่บ รรลุ นิ ติ ภ าวะต่อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส
4) บริ ษั ทก าหนดให้ พนักงานทุก คนยึดมัน่ เกี่ ยวกับ การปกป้ องรัก ษาความลับ ของข้ อมูลข่า วสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ และห้ ามไม่ให้ แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่นโดยใช้
ข้ อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ องค์กร
5) การกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน : บริ ษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลพนักงาน ผู้บริ หาร และ
กรรมการบริ ษัท ในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนไปเปิ ดเผยให้ แก่บุคคลอื่น
รวมทังเพื
้ ่อการซื ้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงยังถือปฏิบตั ิตามกฎของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการรายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารด้ วย
นอกจากนันบริ
้ ษัทยังสื่อสารเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อเตือนใจให้ พนักงานทุกท่านทราบ ตังแต่
้
วันที่ตดั สินใจเป็ นพนักงานของบริ ษัท โดยระบุรายละเอียดที่สาคัญลงในสัญญาจ้ างให้ ลกู จ้ างทุกคนรับรู้
รายละเอียดสาคัญคือ “ให้ คานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และสัญญาว่าจะไม่อาศัยตาแหน่ง
หน้ าที่ ใ นความรับ ผิด ชอบที่ ได้ รับมอบหมาย เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ใ ดๆ ที่ ทาให้ บ ริ ษั ท ต้ องเสียหาย
รวมทังจะต้
้ องไม่นาเอาความลับของบริษัทและ/หรือของลูกค้ า ไปเปิ ดเผย ให้ คแู่ ข่งขันหรือบุคคลภายนอก
โดยเด็ดขาด”

