
 
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิ ธีการดูแลมิให้กรรมการ  ผู้ บ ริหาร  และพนักงานในการน าข้อมูลภายในของ 
บริษัทฯ ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าที่ท่ีต้องจดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน 
คูส่มรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ รวมถึงนิติบคุคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่
สมรสหรือผู้ที่อยูกิ่นฉนัสามีภริยา และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดงักลา่วเป็นผู้ ถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลดงักลา่ว ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทัง้
การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 
แหง่พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จดัท าและน าสง่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน ของคู่
สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ รวมถึงนิติบคุคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่
สมรสหรือผู้ที่อยูกิ่นฉนัสามีภริยา และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดงักลา่วเป็นผู้ ถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ที่
ก าหนดมายงัเลขานกุารของบริษัทฯ ก่อนน าสง่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทกุ
ครัง้ โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือ
ผู้ บริหารและทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ที่ก าหนด ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย์นัน้ และก าหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจ าทกุ 6 เดือน 

3. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้ จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือ
ครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้ รับทราบข้อมูลภายใน ที่เป็น
สาระส าคญั ซึง่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมลูคา่ของหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายเสนอซือ้หรือเสนอ
ขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ขาย เสนอซือ้หรือเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่า
บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยงัมิได้เปิดเผยแก่
สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจ าปี โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร งดการซือ้ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลงัเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้
เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น  
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4. บริษัทฯ ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สนันิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยงัมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ลว่งรู้มา มาใช้เพื่อการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้ ขาย 
เสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึง่หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไมว่า่ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่การกระท าดงักลา่วจะท า
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักล่าว โดยตนได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

5. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน ที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลบัและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจน
ข้อมูลความลบัของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่  และห้ามมิให้น า
ความลบัและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลบัของคู่ค้าของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น และให้บคุคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วจะไม่ท าให้
เกิดผลเสยีหายแก่บริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือคูค้่า ก็ตาม 

6. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และจะไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือน าข้อมูลภายใน หรือ
สารสนเทศที่มีสาระส าคญัซึง่ได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบตัิงานในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกบับคุคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
หรือบคุคลอื่น ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไมค่ านงึวา่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ 

7. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีหน้าที่ปฏิบตัิตามแนวทางการใช้
ข้อมลูภายในของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นท่ีเก่ียวข้อง 

8. บริษัทฯ ก าหนดบทลงโทษทางวินยัส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้อง หากมีการฝ่าฝืนน าข้อมลูภายในไป
ใช้หาประโยชน์สว่นตนซึ่งเร่ิมตัง้แต่การตกัเตือนเป็นหนงัสอื ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้
ออกจากงาน ซึง่การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ  

 

       ……………………………………… 
        (นายประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ) 
          ประธานคณะกรรมการบริษัท 

          บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 


