
 

1 | 4  

 

 

• วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เร่ือง หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และ
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้เพื่อเป็นการก ากับดูแลและ
ป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ในการใช้ข้อมูลที่เป็นความลบัหรือข้อมูลส าคัญ      
ที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณชน อนัซึ่งได้มาเนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อหาประโยชน์ส่วนตนเอง หรือเอือ้ประโยชน์แก่
ผู้อื่นในทางมิชอบ และเป็นการด ารงไว้ซึ่งความน่าเช่ือถือที่ลกูค้า ผู้ ร่วมงาน ผู้ ถือหุ้น  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และประชาชน
ทัว่ไปที่มีต่อบริษัท และเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี   เป็นรากฐานส าคญัที่ท าให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่าง
มัน่คงและยัง่ยืน 
 

•  หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลกัเกณฑ์ 
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท (SEG)  มีหน้าที่ต้องซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลกัเกณฑ์ฉบบันี ้

- ส านกัเลขานกุารบริษัท  มีหน้าที่ 
1. ก ากบัดแูลให้กรรมการ ผู้บริหาร  ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์และด าเนินการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน

หลกัเกณฑ์ฉบบันี ้ 
2. ตรวจสอบรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลกัเกณฑ์ฉบบันี ้ 
3. เก็บรักษาประวตัิการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเก็บรักษาเอกสาร

แบบแสดงรายการหลกัทรัพย์รายไตรมาส (Quarterly Statement) ซึง่แสดงรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหาร 

4. รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร ไตรมาสละ 1 ครัง้ ตอ่คณะกรรมการบริษัท 
 

•  หน่วยงานที่ต้องปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ 
      กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 
 

 

นโยบายการซือ้ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร   
ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน)  

โดย ส านักเลขานุการบริษัท 
 

ที่ 02/2562 
อนุมัติโดย  คณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2562 
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•  หน่วยงานที่ก ากับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

      ส านกัเลขานกุารบริษัท 
  

•  การบังคับใช้หลกัเกณฑ์ 
บรรดานโยบาย  หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ค าสัง่บริษัทและประกาศที่ใช้อยู่ก่อนวนัที่ประกาศใช้หลกัเกณฑ์ฉบบันี ้ให้ยงัคงมีผล
บงัคบัตอ่ไปเทา่ที่ไมข่ดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ฉบบันี ้  
 

•  วันที่มีผลใช้บังคบั 
ตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
 

•  บทลงโทษ 
      กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ฉบบันีอ้ยา่งเคร่งครัด การไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์นีถื้อเป็นการ 
      ฝ่าฝืนทางวินยั ตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท 

 

•  ข้อความ 
 

▪ ค าจ ากดัความ 
 

ข้อความ ความหมาย 
หลกัทรัพย์ หลกัทรัพย์จดทะเบียน สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ซือ้ขายในตลาดอนุพันธ์  หรือศูนย์ซือ้ขายสญัญา      

ซือ้ขายลว่งหน้าอื่นใดในประเทศไทย หลกัทรัพย์ที่มีข้อก าหนดเก่ียวกบัการช าระหนีข้ึน้อยูก่บัหลกัทรัพย์
จดทะเบียน หลกัทรัพย์หรือตราสารอนุพนัธ์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนได้  
แต่ทัง้นี  ้“หลักทรัพย์” ไม่รวมถึง หุ้ นกู้  (ที่มิใช่หุ้ นกู้ ที่มีข้อก าหนดเก่ียวกับการช าระหนีข้ึน้อยู่กับ
หลกัทรัพย์จดทะเบียน) หรือหนว่ยลงทนุ   

หลกัทรัพย์จดทะเบยีน หลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรัพย์อื่นใดในประเทศไทย 
ตราสารหนี ้ พนัธบตัร หุ้นกู้  หรือตัว๋เงิน 
กรรมการ กรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้บริหาร ผู้ บ ริหารของบริษัทตัง้แต่ระดับผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึน้ไป รวมถึงกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือที่สามารถ
เข้าถึงข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ 

บคุคลที่เก่ียวข้อง คูส่มรส (ทัง้ที่จดทะเบียนสมรสและไมจ่ดทะเบียนสมรส) หรือผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา บตุรและ
บตุรบญุธรรมที่ยงัมิได้บรรลนุิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร  
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ข้อความ ความหมาย 
นิติบคุคลที่ตนมีอ านาจ
ควบคมุกิจการ 

นิติบคุคลที่ตนเองมีอ านาจควบคมุในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
1. การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ 
2. การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือโดยอ้อม หรือไมว่า่เพราะเหตอุื่นใด 
3. การมีอ านาจควบคมุการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมด ไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยอ้อม 
ข้อมลูภายใน ข้อมลูที่ยงัมิได้มีการเปิดเผยตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปซึง่เป็นสาระส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหรือ

มลูคา่ของหลกัทรัพย์ 
 

▪ ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

1. การรายงานการถอืครองหลกัทรัพย์ (SEG) 
 บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร มีหน้าที่รายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ SEG ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์    

(เดิม- แบบรายงาน 59-2) และส าเนาหรือแจ้งต่อส านกัเลขานกุารบริษัท ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

 
2. ข้อห้ามการซือ้ขายหุ้นของบริษัท (SEG) 

1. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบั
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสนันิษฐานว่ารู้หรือครอบครอง
ข้อมลูภายในตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือมลูค่าของหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคล
อื่นซือ้ขาย เสนอซือ้หรือเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่     
งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในท่ียังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period)      
ซึ่งหมายถึงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทรายไตรมาสและ
ประจ าปี โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน  และควรรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัเปิดเผย
ข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น (สอดคล้องกบันโยบาย
การใช้ข้อมลูภายในของบริษัท) 
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2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้ หรือ
ครอบครองข้อมูลภายในตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่มี 
หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ  ซึ่งตนได้
ลว่งรู้มาเพื่อการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหลกัทรัพย์
ของบริษัท ไมว่่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่การกระท าดงักลา่วจะท าเพื่อประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้อื่น หรือน า
ข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้ อื่นกระท าดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ ตาม 
(สอดคล้องกบันโยบายการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท) 

 

การลงนามน าเสนอนโยบาย 
 

 
ลงช่ือ............................................................... 

(นางสาวสภุาภรณ์  โรจนอมรชยั)                                   
ส านกัเลขานกุารบริษัท 

   
 

ลงช่ือ............................................................... 
(นายโชติพฒัน์  พีชานนท์)                                          
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
 


