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1. บทน า 

 บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย (“กลุม่บรษัิท”) ใหค้วามส าคญักับการก ากับดแูลกจิการที่

ด ีโดยมุง่มั่นทีจ่ะปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุคนอยา่งโปร่งใส และเป็นธรรม เพือ่ใหบ้รรลคุวามมุง่มั่นดงักลา่ว บรษัิทจงึไดก้ าหนด

นโยบายการใชข้อ้มลูและการซือ้ขายหลกัทรัพย ์เพือ่ป้องกนั มใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุม่บรษัิท น าขอ้มูล

ภายในทีม่สีาระส าคัญไปใชป้ระโยชน์ ซึง่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่รวมถงึการซือ้ขายหลกัทรัพยข์องกลุม่บรษัิท  

2. วตัถปุระสงค ์

เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏบิัตเิกีย่วกับการใชข้อ้มูลภายใน และการซือ้ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุม่บรษัิทมกีารปฏบิัตติามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 

2559 เกีย่วกับการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน รวมถงึเพื่อสรา้งความเชือ่มั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนประโยชน์

สงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว 

3. ขอบเขต 

    นโยบายฉบับนี้บังคับใชก้ับกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลอืน่ใดทีบ่รษัิทก าหนด นโยบายฉบับนี้

ครอบคลุมถงึการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิท และบรษัิทย่อยทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (รวม

เรยีกวา่ “หลกัทรัพยข์องกลุม่บรษัิท”) 

4. ค านยิาม  

 ขอ้ความ หรอืค าใดๆ ทีใ่ชใ้นนโยบายฉบับนี้ใหม้คีวามหมายดังต่อไปนี้ เวน้แตข่อ้ความดังกล่าวจะแสดง หรอืได ้

อธบิายไวเ้ป็นอยา่งอืน่ 

 (1) “หลักทรัพย”์ หมายถงึหุน้ (สามัญและบรุมิสทิธ)ิ หุน้กู ้สทิธใินการซือ้หุน้ (Stock Options) ตราสารอนุพันธ ์

(เชน่ ฟิวเจอรส์ และออปชนั) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้หรอืหุน้กู ้(Warrants) และตราสารทางการเงนิอืน่ๆ ทีส่ามารถ

ซือ้ขาย โอน รับโอน/หรอืแลกเปลีย่นไดใ้นตลาดเงนิ 

(2) “การซือ้ขาย” หมายถงึ การซือ้ ขาย โอน หรอืรับโอนหลกัทรัพย ์และ/หรอืผลประโยชนต์า่งๆ ทางกฎหมายใน

หลกัทรัพย ์รวมทัง้การใชส้ทิธใินการซือ้หุน้ หรอืใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(3) “การชอรต์เซล” (Short Sale) หมายถงึ การขายหลกัทรัพยซ์ึง่ตนเองไม่มใีนครอบครอง  แตใ่ชก้ารยมืมาจาก

บคุคลอืน่ทีม่หีลกัทรัพยนั์น้อยู ่เชน่ โบรกเกอร ์

(4) “ผลกระทบตอ่ราคาหลักทรัพย”์ หมายถงึผลกระทบทีท่ าใหร้าคาหลักทรัพยก์ลุม่บรษัิทสงูขึน้ หรอืต า่ลงคงที ่

หรอืเป็นการพยงุราคาหลกัทรัพยข์องบรษัิทอย่างมนัียส าคญัส าคญั 

(5) “ขอ้มลูภายใน” หมายถงึ ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคัญตอ่การเปลีย่นแปลงราคาของหลักทรัพยท์ียั่งไม่ไดถู้ก

เปิดเผยตอ่สาธารณชนตวัอยา่งของขอ้มลูภายในไดแ้ก่ 

       ก) การร่วมทนุการควบรวมกจิการหรอืการไดม้าซึง่กจิการและ/หรอืทรัพยส์นิทีม่นัียส าคัญส าคัญ หรอืการขาย

กจิการ  รวมถงึแผนธรุกจิ แผนกลยทุธ ์ แผนการตลาด การคาดการณ์ทางการเงนิ  ผลประกอบการ 

     ข) การประกาศจา่ย หรอืไมจ่า่ยเงนิปันผล หรอืการประกาศผลก าไร หรอืขาดทนุ 

     ค) การเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวห้รอืการจ่ายหุน้ปันผล 

     ง) การไดม้า หรอืสญูเสยีสญัญาทางการคา้ และ/หรอืใบอนุญาตการประกอบธรุกจิทีม่นัียส าคัญ 

  ส าคญั 

     จ) การออกผลติภัณฑใ์หมท่ีส่ าคัญการพัฒนาทีส่ าคัญเกีย่วกับเทคโนโลยผีลติภัณฑ ์ การใหบ้รกิารและตลาด 

หรอืการคน้พบทีส่ าคญัเกีย่วกบัผลติภัณฑก์ารใหบ้รกิาร และเทคโนโลยใีหม่ๆ  ซึง่น าไปสูก่ารจดสทิธบิตัร  

                ฉ) การเปลีย่นแปลงอ านาจในการควบคมุ หรอืการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในคณะกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 

    ช) การเรยีกไถถ่อนหลกัทรัพย ์

    ซ) การกูย้มืเงนิในจ านวนทีม่นัียส าคญัส าคัญตอ่ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

    ฌ) การออกหุน้เพิม่ทนุในจ านวนทีม่นัียส าคญัส าคัญโดยเสนอขายใหแ้กป่ระชาชน หรอืบคุคลใดๆ 

    ญ) ขอ้พพิาททางกฎหมายทีส่ าคญั 

    ฎ) การซือ้หรอืขายสนิทรัพยท์ีส่ าคญั 
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     ฏ) การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในโครงการจา่ยลงทนุ 

     ฐ) การเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคข์องกลุม่บรษัิท 

    ฑ) ขอ้พพิาททีส่ าคญัเกีย่วกับแรงงาน ผูรั้บเหมาชว่ง ผูข้ายสนิคา้ใหก้ลุม่บรษัิท 

    ฒ) การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพยข์องบรษัิทอืน่ 

    ณ) การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

    ด) การเพกิถอนหลกัทรัพยบ์รษัิทออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ 

 (6) “กรรมการ” หมายถงึ กรรมการ ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทร่วม 

 (7) “ผูบ้รหิาร” หมายถงึ ผูบ้รหิารของบรษัิท (ตามค านยิามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์ซึง่หมายถงึ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ กรรมการผูจ้ัดการ และต าแหน่งอืน่ใดที่

เทยีบเทา่กับต าแหน่งดงักลา่วหรอื ผูจ้ัดการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารสีร่ายแรกนับตอ่จากผูจั้ดการลงมา ผูซ้ ึง่ด ารง

ต าแหน่งเทยีบเทา่กับผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารรายทีส่ ีท่กุราย และ ใหห้มายความรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารใน

สายงานบัญช ีหรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ัดการฝ่ายขึน้ไป หรอืเทยีบเทา่ ไดแ้ก ่

      ก) ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ กรรมการผูจ้ัดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ากับ

ต าแหน่งดงักลา่ว 

      ข) ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่

      ค) ผูอ้ านวยการ หรอืเทยีบเทา่ 

      ง) ผูจ้ัดการสว่นหรอืแผนกขึน้ไป หรอืเทยีบเทา่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  

(8) “ผูส้อบบญัช”ี หมายถงึ ผูส้อบบญัชซีึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท  

(9) “พนักงาน” หมายถงึ พนักงานทกุระดับของกลุม่บรษัิท ซึง่รวมไปถงึผูซ้ ึง่ตกลงท างานใหแ้กบ่รษัิท เพือ่รับ

คา่จา้งเป็นรายวนั หรอืรายเดอืน โดยมนีติสิมัพันธเ์ป็นนายจา้ง ลกูจา้ง ภายใตเ้งือ่นไขสญัญาจา้งทีไ่มม่กี าหนดระยะเวลา 

(ลกูจา้งประจ า) และภายใตเ้งือ่นไขสญัญาจา้งทีบ่รษัิทก าหนด (ลกูจา้งชัว่คราว) 

(10) “บคุคลทีบ่รษัิทก าหนด” หมายถงึ บคุคลทีม่ตี าแหน่ง หรอืหนา้ทีซ่ ึง่ลว่งรูข้อ้มูลภายในของบรษัิท (รวมถงึคู่

สมรส และบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดงักลา่ว) ตวัอยา่งของบคุคลซึง่อาจลว่งรูข้อ้มลูภายใน ไดแ้ก ่

     ก) กรรมการ 

     ข) ผูบ้รหิาร 

     ค) พนักงานซึง่อยูใ่นต าแหน่ง หรอืสายงานทีรั่บผดิชอบขอ้มลูภายใน หรอืสามารถเขา้ถงึขอ้มลูภายใน 

     ง) ผูส้อบบญัช ี

     จ) บคุคลอืน่ใดทีบ่รษัิทก าหนด 

(11) “บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง” หมายถงึ คูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกันฉันสามภีรรยา บตุร บดิามารดา พีน่อ้ง ญาตสินทิ

ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับของกลุม่บรษัิท รวมถงึนติบิคุคลใดๆ ทีจ่ะด าเนนิการจดทะเบยีนจัดตัง้ใหเ้ป็น

บรษัิทย่อย หรอืบรษัิทร่วมของ บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) เพิม่เตมิตอ่ไปในภายหนา้ หรอืถอืหุน้รวมกันเกนิ

กวา่ 30% 

5. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

1. คณะกรรมการบรษัิท ไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ กรรมการผูจ้ัดการ 

และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทา่กบัต าแหน่งดงักลา่วมหีนา้ทีก่ ากับดแูลนโยบายฉบับนี ้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่บคุคลทีบ่รษัิทก าหนด 

ไดป้ฏบิตัติามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 

2. เลขานุการบรษัิท มหีนา้ทีห่ลกัในการชีแ้จงตอบขอ้ซักถาม และตคีวามในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั 

3. คณะท างานก ากับดูแลกจิการ (CGM) มหีนา้ทีดู่แลตดิตามการปฏบิัตติามนโยบายนี้ พรอ้มทัง้รายงานผลต่อ

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ (CGC) และรายงานสรุปผลตอ่คณะกรรมการบรษัิทรับทราบทกุ 6 เดอืน 

4. ผูบ้ริหาร และพนักงานระดับปฏบิัตกิารมีหนา้ทีรั่บผดิชอบ และท าใหม้ั่นใจว่า ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาของตน ได ้

ตระหนักถงึความส าคญั และมคีวามเขา้ใจนโยบายฉบับนี ้รวมทัง้ปฏบิตัติามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 

5. กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีและพนักงานทกุระดับ จะตอ้งปฏบิัตติามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทัง้

สือ่สารนโยบายแบบนีใ้หบ้คุคลทีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บทราบ 
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6. นโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ

    6.1 ขอ้หา้มในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยการใชข้อ้มูลภายใน 

กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีและพนักงานทกุระดับตอ้งปฏบิัตติามขอ้หา้มในการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยการใช ้

ขอ้มูลภายใน ซึง่ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ มาตรา 242 “หา้มมใิหบุ้คคลใดซึง่รูห้รือครอบครองขอ้มูลภายในที่

เกีย่วกบับรษัิททีอ่อกหลกัทรัพย ์กระท าการดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ซือ้หรอืขายหลกัทรัพย ์หรอืเขา้ผกูพันตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับ 

หลกัทรัพย ์ไมว่า่เพือ่ตนเอง หรอืบคุคลอืน่ เวน้แต ่

     (ก) เป็นการปฏบิตัติามกฎหมาย ค าสัง่ศาล หรอืค าสัง่ของหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย 

           (ข) เป็นการปฏบิัตติามภาระผูกพันตามสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีท่ าขึน้ก่อนทีต่นจะรู ้หรือครอบครองขอ้มูล

ภายในทีเ่กีย่วกบับรษัิททีอ่อกหลักทรัพย ์

           (ค) เป็นการกระท าโดยตนมไิดเ้ป็นผูรู้เ้ห็น หรอืตัดสนิใจ แตไ่ดม้อบหมายใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตหรือจดทะเบยีน

ตามกฎหมายใหจ้ัดการเงนิทนุ หรอืการลงทนุ ตัดสนิใจในการซือ้ หรอืขายหลักทรัพย ์หรอืเขา้ผูกพันตามสัญญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรัพยนั์น้ หรอื 

                (ง) เป็นการกระท าในลักษณะทีม่ไิดเ้ป็นการเอาเปรยีบบุคคลอืน่หรือในลักษณะตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 

(2) เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บคุคลอืน่ไม่ว่าโดยทางตรง หรอืทางออ้มและไม่วา่ดว้ยวธิใีดโดยรูห้รือควรรูว้่าผูรั้บ

ขอ้มูลอาจน าขอ้มูลนัน้ไปใชป้ระโยชน์ในการซือ้หรอืขายหลักทรัพย ์หรอืเขา้ผูกพันตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับหลักทรัพย ์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรอืบุคคลอืน่ เวน้แต่เป็นการกระท าในลักษณะทีม่ไิดเ้ป็นการเอาเปรียบบุคคลอืน่หรอืใน

ลกัษณะตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด” 

 

     6.2 ชว่งเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Black Out Period) 

6.2.1 หา้มบคุคลทีบ่รษัิทก าหนดซือ้ขายหลักทรัพยข์องกลุม่บรษัิทในชว่งเวลา 30 วนักอ่นการเปิดเผยงบการเงนิ

ประจ าไตรมาส และประจ าปี และชว่งเวลาอืน่ทีบ่รษัิทจะก าหนดเป็นครัง้คราว 

6.2.2 ในสถานการณ์พเิศษ บุคคลทีบ่รษัิทก าหนดอาจขายหลักทรัพยข์องบรษัิทในระยะช่วงเวลาหา้มซื้อขาย

หลักทรัพยไ์ด ้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เชน่ มคีวามยากล าบากทางการเงนิอย่างรุนแรง หรือตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนด

ตา่งๆ ทางกฎหมาย หรอืตกอยูภ่ายใตค้ าสัง่ศาลโดยตอ้งจัดท าบนัทกึระบเุหตผุลเสนอขออนุมัตติอ่ 

ประธานกรรมการบรษัิท (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการหรอืเลขานุการบรษัิท) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานกรรมการบรษัิท) 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ (กรณีผูข้ายเป็นบุคคลทีบ่ริษัทก าหนดซึง่ไม่ใช่

กรรมการและเลขานุการบรษัิท) 

ทัง้นี ้ใหจั้ดสง่ส าเนาบนัทกึดงักลา่วใหแ้กเ่ลขานุการบรษัิทดว้ย 

6.2.3 เลขานุการบรษัิทจะประกาศชว่งเวลาหา้มซือ้ขายหลักทรัพยใ์หบ้คุคลทีบ่รษัิทก าหนดทราบเป็นการลว่งหนา้ 

และมกีารแจง้เตอืนกอ่นถงึวนัก าหนดหา้มซือ้ขายในแตล่ะไตรมาส และประจ าปี  

     6.3 การรายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์

           6.3.1 การรายงานครัง้แรก 

                   กรณีกรรมการ และผูบ้รหิารทีพ่ึง่เขา้ด ารงต าแหน่ง และยังไม่มรีายชือ่แสดงในระบบขอ้มูลรายชือ่กรรมการ

และผูบ้รหิาร มหีนา้ทีต่อ้งจัดท ารายงานการถอืครองหลักทรัพยข์องตนเอง คูส่มรส บตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ และผูท้ีอ่ยู่กนิ

ดว้ยกนัฉันสามภีรรยา ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ มาตรา 59 ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสท์าง www.sec.or.th ภายใน 7 วนั นับ

แตว่นัทีม่กีาร ซือ้ ขาย โอน หรอืรับโอนหลกัทรัพยนั์น้  หรอืแจง้มายังเลขานุการบรษัิทเพือ่แจง้ผา่นระบบดงักลา่ว 

           6.3.2 การรายงานเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง 

                   กรณีที่กรรมการหรือผูบ้ริหารมีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ตอ้งรายงานการ

เปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยข์องตนเอง คูส่มรส บตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ และผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉันสามภีรรยา ตาม

พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์ฯ มาตรา 59 ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสท์าง www.sec.or.th ภายใน 3 วนัท าการ      นับแตว่นัทีม่กีารซือ้

ขาย โอน หรอืรับโอนหลกัทรัพยนั์น้  หรอืแจง้มายังเลขานุการบรษัิทเพือ่แจง้ผ่านระบบดงักลา่ว 

      เลขานุการบริษัทตอ้งจัดท าส าเนารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ตามขอ้ 6.3.1 และ 6.3.2 รายงานให ้

คณะกรรมการบรษัิทรับทราบทกุไตรมาส 
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          6.3.3 ขอ้ยกเวน้ 

            การเปลีย่นแปลงการถอืหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ตอ้งจัดท าแบบรายงานการเปลีย่นแปลงการถอื

หลกัทรัพยต์ามแบบ 59-2 

           (1) การเสนอขายหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (right offering)  

          (2) การใชส้ทิธติามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

         (3) การเสนอขายหุน้ หรอืการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Warrants) 

ทีอ่อกใหมใ่หแ้กก่รรมการ หรอืพนักงานของกลุม่บรษัิท หรอืไดรั้บทรัพยจ์ากโครงการ   ร่วมทนุระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 

(Employee Joint Investment Program “EJIP”) 

          (4) การรับทรัพยโ์ดยทางมรดก 

         (5) การโอน หรอืการรับโอนหลกัทรัพยจ์ากการวางเป็นประกนัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

     6.4 การซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการยกเวน้ 

           นโยบายแบบนีไ้มบ่งัคบัใชใ้นสถานการณ์ดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  การไดห้ลักทรัพยใ์นกรณีของ right offering /การไดห้ลักทรัพยห์รือสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้มาโดยทาง

มรดก/การไดห้ลกัทรัพยจ์ากการจา่ยหุน้ปันผล (right offering ยกเวน้การไดห้ลกัทรัพยต์าม right offering เฉพาะการจอง

ซือ้หลักทรัพยต์ามสทิธหิากจองซือ้หลักทรัพยเ์กนิสทิธ ิไม่ไดรั้บยกเวน้การรายงาน และผูร้ายงานมหีนา้ทีร่ายงานการได ้

หลกัทรัพยท์ีจ่องเกนิสทิธดิงักลา่ว) 

  (2) การใชส้ทิธิในการซื้อหุน้ (Stock Option) หรือใชส้ทิธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้หรือหุน้กู ้

(Warrants) ทีไ่ดรั้บภายใตโ้ครงการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อใชส้ทิธดิังกล่าวแลว้ จะตอ้งถือครองหุน้หรือหุน้กู ้

ดงักลา่วจนกวา่จะพน้ชว่งเวลาหา้มซือ้ขายหลักทรัพย ์

           (3) การไดห้ลกัทรัพยจ์าก ESOP หรอืการไดหุ้น้จาก EJIP ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

(4) การโอนหรือรับโอนซึง่กระท ากับผูดู้แล และเก็บรักษาหลักทรัพย ์(Custodian) ทีถ่อืครองหลักทรัพย์แทน

บคุคลดงักลา่ว 

    6.5 ขอ้จ ากดัอืน่ๆ ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

      6.5.1 บรษัิทสนับสนุนใหบุ้คคลทีบ่ริษัทก าหนด ลงทุนหลักทรัพยข์องบริษัทในระยะยาว ทัง้นี้ ไม่ควรซือ้ขาย

หลักทรัพยข์องบรษัิทในระยะสัน้ หรอืเป็นการเก็งก าไรในหลักทรัพยข์องบรษัิท โดยระยะสัน้ในทีน่ี้ หมายถงึ ระยะเวลา 3 

เดอืน หรอืนอ้ยกวา่ 

    6.5.2 บคุคลทีบ่รษัิทก าหนดควรหลกีเลีย่งการท าธรุกรรมดงัตอ่ไปนี้ 

          (1) ขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพยข์องบรษัิทซึง่อาจเป็นการสง่สัญญาณแก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยไดว้า่ ผูข้ายไมม่คีวามเชือ่มั่นในบรษัิท 

          (2)  ซือ้ขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ และออปชั่น) ทีม่ีความเกีย่วขอ้งกับหลักทรัพย์ของบริษัท      

ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิลกัษณะการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในได ้

          (3) ถอืครองหลักทรัพยข์องบรษัิทในบัญชกีูย้มืเงนิ เพือ่ซือ้ขายหลักทรัพย ์(Margin Account) ซึง่อาจถูก

บรษัิทหลักทรัพยบ์ังคับขายหลักทรัพยด์ังกลา่ว โดยปราศจากความยนิยอม ในกรณีทีไ่ม่สามารถน าหลักประกันมาวางเพิม่

ได ้

7. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย        

 กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนักงานคนใดทีฝ่่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะมกีารพจิารณาลงโทษทางวนัิยจนอาจถงึขัน้ให ้

ออก รวมทัง้อาจมคีวามรับผดิทางอาญา และทางแพ่งตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยงานภาครัฐ 

8. นโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 

นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับการผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับ ควรอา่นท าความเขา้ใจนโยบายฉบับนี้ร่วมกับนโยบาย

และคูม่อือืน่ๆของบรษัิทดงันี ้ 

1. นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

2. คูม่อืจรยิธรรมจรรยาบรรณธรุกจิ  

3. ขอ้บงัคบัพนักงาน  

          อนึง่ บรษัิทจะท าการทบทวนรายละเอยีด และการปฏบิตัติามนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน และการซือ้ขาย

หลกัทรัพย ์อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพือ่จะใหม้คีวามเหมาะสมกับการด าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษัิท และเพือ่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายจะไดก้ าหนดไวใ้นแตล่ะชว่งระยะเวลา  


