นโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายและวิ ธี ก ารดู แ ลมิ ใ ห้ กรรมการ ผู้ บริ ห าร และพนั ก งานในการน าข้ อมู ล ภายในของ
บริ ษัทฯ ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
้
้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
1.

บริ ษัทฯ จะให้ ความรู้แก่กรรมการและผู้บริ หาร เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภริ ยา บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบคุ คลที่กรรมการและผู้บริ หาร คู่
สมรสหรื อผู้ที่อยูก่ ินฉันสามีภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริ หารดังกล่าวเป็ นผู้ถือหุ้นเกิน
ร้ อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติบคุ คลดังกล่าว ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ฯ ”) รวมทัง้
การรายงานการได้ มาหรื อจาหน่ายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 298
แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.

บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จัดทาและนาส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน ของคู่
สมรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภริ ยา บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบคุ คลที่กรรมการและผู้บริ หาร คู่
สมรสหรื อผู้ที่อยูก่ ินฉันสามีภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริ หารดังกล่าวเป็ นผู้ถือหุ้นเกิน
ร้ อยละ 30 ของจานวนสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ที่
กาหนดมายังเลขานุการของบริ ษัทฯ ก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทกุ
ครัง้ โดยให้ จัดทาและนาส่งภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการและ/หรื อ
ผู้บ ริ ห ารและทุ ก ครั ง้ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง หรื อ รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ตามการ
เปลี่ย นแปลงการถื อครองหลักทรัพ ย์ ที่ กาหนด ภายใน 3 วันท าการนับ แต่วัน ที่มี การซือ้ ขาย โอน หรื อรั บโอน
หลักทรัพย์นนั ้ และกาหนดให้ เลขานุการบริ ษัทสรุ ปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบเป็ นประจาทุก 6 เดือน

3.

บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ น
ระดับ ผู้จัดการฝ่ ายขึน้ ไปหรื อ เที ย บเท่า และผู้ป ฏิ บัติงานที่ เกี่ ย วข้ อง ซึ่งรวมถึ งบุค คลที่ ถูกสันนิ ษ ฐานว่า รู้ หรื อ
ครอบครองข้ อ มู ล ภายในตาม พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ที่ ได้ รั บ ทราบข้ อ มูล ภายใน ที่ เป็ น
สาระสาคัญ ซึง่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายเสนอซื ้อหรื อเสนอ
ขายหรื อชักชวนให้ บุคคลอื่ นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรื อเสนอขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัท ฯ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงินหรื อเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริ ษัท ฯ จนกว่า
บริ ษัทฯ จะได้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนแล้ ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ ข้อมูลภายในที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยแก่
สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดาเนินงาน
ทางการเงินของบริ ษัท ฯ รายไตรมาสและประจาปี โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หาร งดการซือ้ ขาย
หลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ อย่ า งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรเป็ นเวลาอย่ า งน้ อย 1 เดื อ นก่ อ นการเปิ ดเผยข้ อ มูล ต่ อ
สาธารณชน และควรรออย่างน้ อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทัง้ ห้ ามไม่ให้
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น

4.

บริ ษัท ฯ ก าหนดห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนักงาน ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สันนิษฐานว่ารู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ ข้อมูลภายในของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯ ซึ่งยังมิได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ ลว่ งรู้ มา มาใช้ เพื่อการซื ้อ ขาย เสนอซื ้อ เสนอขาย หรื อชักชวนให้ บคุ คลอื่นซื ้อ ขาย
เสนอซื ้อ หรื อเสนอขาย ซึง่ หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ไม่วา่ ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม และไม่วา่ การกระทาดังกล่าวจะทา
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผู้อื่น หรื อนาข้ อเท็จจริ งเช่นนันออกเปิ
้
ดเผยเพื่อให้ ผ้ อู ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้ รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม

5.

บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย หรื ออดีตกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน ที่ลาออกแล้ ว มีหน้ าที่เก็บรักษาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย ตลอดจน
ข้ อ มูลความลับ ของคู่ค้ า ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย ที่ ต นได้ รับ ทราบจากการปฏิ บัติ หน้ า ที่ และห้ ามมิ ให้ น า
ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย ตลอดจนข้ อมูลความลับของคู่ค้าของบริ ษัท ฯ และ
บริ ษัทย่อย ไปใช้ ประโยชน์แก่บริ ษัทอื่น และให้ บคุ คลภายนอกทราบ แม้ ว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวจะไม่ทาให้
เกิดผลเสียหายแก่บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อคูค่ ้ า ก็ตาม

6.

บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อยจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลภายในของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และจะไม่ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ในบริ ษัท ฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย หรื อนาข้ อมูลภายใน หรื อ
สารสนเทศที่มีสาระสาคัญซึง่ ได้ รับรู้ หรื อรับทราบในระหว่างปฏิบตั ิงานในบริ ษัท ฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรื อเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรื อบุคคลอื่น ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยไม่คานึงว่าจะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่

7.

บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามแนวทางการใช้
ข้ อมูลภายในของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้ อง

8.

บริ ษัทฯ กาหนดบทลงโทษทางวินยั สาหรับผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง หากมีการฝ่ าฝื นนาข้ อมูลภายในไป
ใช้ หาประโยชน์สว่ นตนซึ่งเริ่ มตังแต่
้ การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้ าง พักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง หรื อให้
ออกจากงาน ซึง่ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ ายแรงของความผิดนัน้ ๆ

………………………………………
(นายประจักษ์ ตังคารวคุ
้
ณ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด
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