
 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจัดการข้อมูลลบั และข้อมูลทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ 

(Market Sensitive Information) 

 

ของ 

 

บริษทั เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 



 

                                                                                       

            บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 

2 นโยบายการจดัการขอ้มลูลบั และขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์: ทบทวน พฤศจกิายน 2564 

นโยบายการจัดการข้อมูลลบั และข้อมูลทีอ่าจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ (Market Sensitive Information) 

เด็มโก ้ยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย

อย่างเท่าเทียมกนั จึงไดก้าํหนดนโยบายการจดัการขอ้มูลลบัและขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์โดยให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งพนกังานทุกคนในเด็มโก ้บริษทัย่อย บริษทัร่วม ถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยกาํหนดให้

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งไม่นาํขอ้มูลภายในเด็มโก ้หรือคู่คา้ทางธุรกิจ ไปซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือ 

หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้หรือคู่คา้ทาง

ธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตน หรือบุคคลอ่ืน หรือทาํธุรกิจท่ีแข่งขนักบัเด็มโก ้หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง แมว้า่เด็มโกอ้าจไม่

เสียประโยชน์ก็ตาม และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

ขอบเขต 

 นโยบายฉบบัน้ีบงัคบัใช้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี พนักงาน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูเ้ขา้ถึงขอ้มูล

ภายใน และครอบคลุมถึงบิดา มารดา คู่สมรส ผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัทส์ามีภริยา บุตร และรวมถึงบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะของบุคคลดงักล่าวดว้ย โดยการดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มูลจะปฏิบติัตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของเด็มโกอ้ยา่งเคร่งครัด   

คํานิยาม   

“เด็มโก้”   หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

“ผู้บริหารระดับสูง”  หมายถึง ผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ (SEVP) ข้ีนไป  ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชี บริหาร

การเงินและงบประมาณ (CFO) และเลขานุการบริษทั 

“ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต.”   หมายถึง    ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 

บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา ผูซ่ึ้งดาํรง

ตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกราย และให้

ความหมายรวมถึงผู ้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ

การเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการข้ึนไปหรือเทียบเท่า  

 



 

                                                                                       

            บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 

3 นโยบายการจดัการขอ้มลูลบั และขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์: ทบทวน พฤศจกิายน 2564 

“ผู้บริหาร”  หมายถึง    ผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้งจากเด็มโกใ้ห้เป็นผูบ้ริหารจดัการและมีอาํนาจอนุมติั ควบคุมดูแลให้

คาํแนะนําติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดาํเนินงานของผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ของบริษทั ตั้ งแต่ระดับผูจ้ ัดการหน่วยงานข้ึนไปหรือผูซ่ึ้งดํารงตาํแหน่ง

เทียบเท่าผูจ้ดัการข้ึนไป (ตั้งแต่ AVP ท่ีดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการหน่วยงาน ข้ึนไป) 

“หลกัทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามญัและบุริมสิทธิ) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (Warrant) หรือใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิ

ได้ (Transferable Subscription Right “TSR”) สิทธิในการซ้ือหุ้น (Stock Option) ตราสารอนุพันธ์ 

และตราสารทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีสามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดการเงิน 

“การซ้ือขาย”  หมายถึง การซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี

เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน และ/หรือ ผลประโยชน์ทางกฎหมายใน

หลกัทรัพย ์รวมถึงการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้น หรือใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นหรือหุน้

กูแ้ปลงสภาพ 

“ข้อมูลลบั”    หมายถึง ขอ้มูลท่ียงัมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการ

ทัว่ไป ซ่ึงเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหรือมูลค่าของหลกัทรัพย ์และการตดัสินใจซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์ตวัอยา่งของขอ้มูลภายใน ไดแ้ก่ 

(1) ฐานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน 

(2) การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล 

(3) การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหลกัทรัพย ์

(4) แผนธุรกิจและแผนการระดมทุน การเพิ่ม /ลดทุน โดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ 

(5) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในแผนการลงทุน หรือโครงการลงทุน 

(6) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ 

(7) การซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์สาํคญั และการไถ่ถอนหลกัทรัพย ์

(8) การไดม้า หรือสูญเสียสัญญาทางการคา้ท่ีสาํคญัของกลุ่มธุรกิจ เด็มโก ้

(9) ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีสาํคญั 

(10)  การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั 

(11)  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
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(12)  การเปล่ียนแปลงอาํนาจควบคุม หรือการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในคณะกรรมการบริษทั หรือ

ผูบ้ริหารระดบัสูง 

“ผู้เข้าถึงข้อมูลลบั”  หมายถึง บุคคลท่ีมีตาํแหน่งหรือหน้าท่ีซ่ึงล่วงรู้ขอ้มูลลบัของบริษทั (รวมถึง คู่สมรส ผูท่ี้อยู่กิน

ดว้ยกนัฉนัสามี หรือภริยาและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ไดแ้ก่ 

ก) พนักงาน บุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือผูเ้ข้าถึงข้อมูลลบั ได้แก่ ผูด้าํรงตาํแหน่งสูงสุดทาง

การเงินหรือผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน นักลงทุนสัมพนัธ์ เลขานุการบริษทั ผูบ้ริหาร

สูงสุดสาํนกังานตรวจสอบ 

ข) ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยมติ

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ในแต่ละปี 

ค) หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีบริษทักาํหนด 

“บุคคลทีบ่ริษัทกาํหนด” หมายถึง บุคคลท่ีมีตาํแหน่งหรือหนา้ท่ี ซ่ึงล่วงรู้ขอ้มูลลบัของบริษทั (รวมถึงคู่สมรส หรือผูท่ี้

อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ตลอดจนนิติ

บุคคลใด ๆ ซ่ึงบุคคลดงักล่าว หรือคู่สมรส หรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา หรือบุตรท่ียงั

ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมี

สัดส่วนการถือหุน้มากท่ีสุดในนิติบุคคนั้น) ไดแ้ก่ 

(1) กรรมการ 

(2) ผูบ้ริหารระดบัสูง 

(3) ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานท่ีล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษทั เช่น หน่วยงาน

พฒันาธุรกิจ หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ หน่วยงานบญัชี การเงินและงบประมาณ  

สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทั สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

(4) ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนท่ีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

(5) บุคคลอ่ืนใดท่ี กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ หรือ

หน่วยงานกํากับและควบคุม มีความเห็นร่วมกันในการกําหนดเป็นบุคคลท่ีบริษทั

กาํหนด 

“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นองคก์รของรัฐท่ีทาํ

หนา้ท่ีกาํกบัดูแลและพฒันาตลาดทุนไทย 



 

                                                                                       

            บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตพ้ระราชบญัญติั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการซ้ือขาย

หลกัทรัพยแ์ละใหบ้ริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. นโยบาย 

1.1. กาํหนดให้เด็มโก ้ให้ความรู้และความเขา้ใจแก่ กรรมการ ผูบ้ริหารของเด็มโก ้เก่ียวกบัการรายงานการถือ

หลกัทรัพย ์และการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อ สํานกังานก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ 258 

แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ประกาศ ก.ล.ต. ท่ี สจ 38/2561 การจดัทาํรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูท้าํแผนและ

ผูบ้ริหารแผน รวมทั้ง พ.ร.บ.และประกาศท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมภายหลงั โดยกาํหนดให้รายงานต่อเลขานุการ

บริษทัทุกคร้ัง เพื่อแจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป รวมทั้งไดแ้จง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดดงักล่าว 

1.2. กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชี รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้กาํหนด

ของสํานกังานก.ล.ต. มีหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้(DEMCO) คร้ังแรกท่ีไดรั้บ

การแต่งตั้ง และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ถือครองของบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งตามมาตรา 59 และ 258 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรายงานการเปล่ียนแปลง

การถือหลกัทรัพยฯ์ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกคร้ังเพื่อรับทราบ  

1.3. กาํหนดใหร้ะบุในสัญญาจา้งพนกังาน รวมถึงขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการทาํงานมาตรฐานการปฏิบติังานของ

ผูบ้ริหารและพนกังาน โดยถือเป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังาน ในการระมดัระวงัรักษาขอ้มูลของ

เด็มโกใ้ห้เป็นความลบั ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในเด็มโก ้  หรือนาํขอ้มูลภายในหรือสารสนเทศท่ีมีสาระสําคญั

ซ่ึงไดรั้บระหวา่งการปฏิบติังานในเด็มโก ้ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 

หรือเปิดเผยกบับุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน และผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือทาํให้ประโยชน์ของเด็มโก ้ลดลง

หรือกระทาํการอนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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1.4. ให้ความสําคัญในการรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ โดยไม่นํา

สารสนเทศดงักล่าว มาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเป็นสาธารณะ หรือ

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.5. ในกรณีท่ีบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการทาํงานเฉพาะกิจท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ

และอยู่ระหว่างการเจรจา ซ่ึงงานนั้น ๆ เขา้ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูลภายใน อนัอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหว

ของราคาหลกัทรัพยข์องเด็มโก(้DEMCO) บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะตอ้งทาํสัญญาเก็บขอ้มูลรักษาความลบั 

(Confidentiality Agreement) ไวก้บับริษทั ตามนโยบายการทาํสัญญาปกปิดความลบัจนกวา่จะมีการเปิดเผย

ขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ สาํนกังาน ก.ล.ต. 

1.6. กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัการใชร้ะบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ การกาํกบัดูแลความมัน่คงปลอดภยั

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ 

และ/หรือ ป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลเด็มโกจ้ากบุคคลภายนอก และการกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของเด็ม

โก ้ใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานในระดบัต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

1.7. กาํหนดบทลงโทษตามระเบียบของเด็มโก ้หากพบว่าผูบ้ริหารหรือพนกังาน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ช้ขอ้มูล

ภายใน หรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะทาํใหเ้ด็มโก ้ไดรั้บความเส่ือมเสียและความเสียหาย 

1.8. รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส กรณีท่ีมีการใชข้อ้มูลภายในหรือมีความ

ประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะทาํใหเ้ด็มโก ้ไดรั้บความเส่ือมเสียและความเสียหาย  

1.9. กาํหนดให้ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูมี้

อาํนาจในการเผยแพร่สารสนเทศของบริษทัและใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 

1.10  หน่วยงานกาํกบัและควบคุมทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดูแลรักษาทะเบียนและสอบทานรายช่ือบุคคลท่ีบริษทั

กาํหนด เป็นประจาํทุกปีและแจง้ให้ผูจ้ดัการหรือหัวหน้าหน่วยงานและบุคคลดงักล่าวทราบเม่ือถูกเพิ่ม/ลบ

รายช่ือในทะเบียนดงักล่าว 

2. แนวทางปฏิบัติ 

2.1. รายงานการถือหลกัทรัพยข์องเด็มโก้  กรณีกรรมการ และผูบ้ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. รายท่ีได้รับการ

แต่งตั้งใหม่ และยงัไม่มีรายช่ือแสดงในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์

ท่ีแจง้กบั สํานกังานก.ล.ต. ให้รายงานภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน  และ

บริษทัได้แจ้งรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารตามวิธีการท่ี สํานักงานก.ล.ต.กาํหนดแล้ว  และรายงานการ

เปล่ียนแปลงถือหลกัทรัพย ์ซ่ึงนบัรวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยาและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
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ภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535

และประกาศท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลงั ภายใน 3 วนัทาํการ นับจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อ

สํานักงาน ก.ล.ต.รวมทั้งห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินต่อ

สาธารณะชน 

2.2. จดัส่งสําเนารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยต่์อสํานักงาน ก.ล.ต. ในวนัเดียวกับท่ีรายงานต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยจดัส่งท่ีเลขานุการบริษทั 

2.3. เม่ือไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีมีสาระสําคญัท่ีอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

และหา้มเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

2.4. เลขานุการบริษทั ทาํหนงัสือภายใน 7  วนัก่อนวนัปิดงบการเงินประจาํไตรมาส/ ปีการเงิน เพื่อแจง้กรรมการ 

ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน ไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มี

หน้าท่ีเก่ียวข้อง และห้ามซ้ือขาย หลักทรัพย์ของเด็มโก้ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน  

 

3. ช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพย์ (Blackout Period) 

3.1 หา้มบุคคลท่ีเด็มโกก้าํหนด ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องเด็มโกใ้นช่วงเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจาํ

รายไตรมาสและประจาํปี และช่วงเวลาอ่ืนท่ีเด็มโกจ้ะกาํหนดเป็นคร้ังคราว 

3.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลท่ีเด็มโกก้าํหนดอาจขายหลกัทรัพยข์องเด็มโกใ้นระหว่างช่วงเวลาห้ามซ้ือขาย

หลกัทรัพยไ์ด ้หากตกอยูใ่นสถานการณ์ เช่น มีความยากลาํบากทางการเงินอยา่งรุนแรง หรือตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยูภ่ายใตค้าํสั่งศาล เป็นตน้โดยตอ้งจดัทาํบนัทึกระบุเหตุผลเสนอขอ

อนุมติัต่อ 

(1) ประธานกรรมการบริษทั (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษทั) 

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานกรรมการบริษทั) 

(3) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (กรณีผูข้ายเป็นบุคคลท่ีบริษทักาํหนดซ่ึงไม่ใช่กรรมการและ

เลขานุการบริษทั) 

ทั้งน้ีใหจ้ดัส่งสาํเนาบนัทึกคาํขอดงักล่าวใหแ้ก่เลขานุการบริษทัดว้ย 
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4. ข้อจํากดัอ่ืน ๆ ในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

4.1.  เด็มโกส้นบัสนุนให้บุคคลท่ีบริษทักาํหนด ลงทุนหลกัทรัพยข์องเด็มโกใ้นระยะยาว ทั้งน้ี ไม่ควรซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องเด็มโกใ้นระยะสั้นหรือเป็นการเก็งกาํไรในหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้โดย “ระยะสั้น” ในท่ีน้ี 

หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือนหรือนอ้ยกวา่ 

4.2.  บุคคลท่ีบริษทักาํหนดควรหลีกเล่ียงการทาํธุรกรรมดงัต่อไปน้ี 

(1) ขายชอร์ต (Short Sales) หลกัทรัพยข์องเด็มโก ้ซ่ึงอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดไดว้า่ผูข้ายไม่

มีความเช่ือมัน่ในเด็มโก ้และ/หรือบริษทัยอ่ย 

(2) ซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ (เช่น ฟิวเจอร์สและออปชัน่) ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้

ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดลกัษณะการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในได ้

 

5. ผลติภัณฑ์ทางการเงินทีต้่องรายงาน 

5.1  หลกัทรัพย ์ : หุ้น / ใบสําคญัแสดงสิทธิ(Warrant) / ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์

อ้างอิงไทย(Non Voting  Depository Receipt :NVDR) / ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอน

สิทธิ(Transferable Subscription Right :TSR )/ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  (Derivative Warrants :  

DW)  ท่ีมีหลกัทรัพยข์อง บริษทัเป็นปัจจยัอา้งอิง (ไม่รวม DW ท่ีมีดชันีหลกัทรัยพเ์ป็นปัจจยัอา้งอิง) / 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ / หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

5.2  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้เป็นปัจจยัอา้งอิง และซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ : Single Stock Futures 

หมายเหตุ  เพื่อให้มีขอ้มูลในการติดตามการใช้ขอ้มูลภายในท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงกาํหนดให้มีการ

รายงานในกรณีดงัน้ีดว้ย 

(1) เม่ือใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (DW) หมดอายตุราสาร และ 

(2) เม่ือมีการโอนหรือรับโอนหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าซ่ึงกระทาํกบัผูถื้อหลกัทรัพยแ์ทนผูมี้

หนา้ท่ีรายงานเพื่อความสะดวกคล่องตวัในการซ้ือขายหลกัทรัพย(์Nominee) ท่ีมิใช่ Custodian 
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6 บทลงโทษกรณฝ่ีาฝืนนโยบาย 

6.1 กรรมการ  ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี 

• บทกาํหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2559 (รวม

แกไ้ขเพิ่มเติม) กาํหนดว่า “กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูส้อบบญัชี ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

มาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์หรือวธีิการท่ีกาํหนดตามมาตรา 59 ตอ้งระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติั

ใหถู้กตอ้ง” 

• พิจารณาลงโทษดว้ย การปลดออก หรือตอ้งลาออกจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี 

และมีความผดิทั้งทางอาญา และทางแพง่ ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ แลว้แต่กรณี 

6.2 พนักงาน 

• กาํหนดโทษทางวินยัตามขอ้บงัคบัการทาํงานของเด็มโก ้โดยพิจารณาลงโทษทางวินยัตามควร

แก่กรณี รวมทั้ง อาจมีความรับผดิทั้งทางอาญาและทางแพง่ ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย ์ฯ 

 

7 กรณมีีข้อสงสัย 

  หากกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี หรือพนักงานคนใด มีคาํถามหรือข้อสงสัยเก่ียวกบันโยบายฉบบัน้ี 

หรือไม่แน่ใจว่าขอ้มูลภายในท่ีมีสาระสําคญันั้นไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นสถานการณ์ใด ๆ กรุณาติดต่อเลขานุการบริษทั  หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

• นโยบายน้ี ไดรั้บการสอบทานจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ  คร้ังท่ี 4/2564  

เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 8/2564  เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 


