นโยบายการจัดการข้ อมูลลับ และข้ อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์
(Market Sensitive Information)
ของ
บริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

นโยบายการจัดการข้ อมูลลับ และข้ อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information)
เด็มโก้ ยึดมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
อย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กาํ หนดนโยบายการจัดการข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งพนักงานทุกคนในเด็มโก้ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ถือปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยกําหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ต้องไม่นาํ ข้อมูลภายในเด็มโก้ หรื อคู่คา้ ทางธุ รกิจ ไปซื้ อหรื อขายหรื อเสนอซื้ อ
หรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อ หรื อขาย หรื อเสนอซื้ อ หรื อเสนอขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ หรื อคู่คา้ ทาง
ธุ รกิจ เพื่อประโยชน์ของตน หรื อบุคคลอื่น หรื อทําธุ รกิจที่แข่งขันกับเด็มโก้ หรื อธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่อง แม้วา่ เด็มโก้อาจไม่
เสี ยประโยชน์ก็ตาม และต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ บงั คับใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี พนักงาน บุ คคลที่ เกี่ ยวข้องหรื อผูเ้ ข้าถึ งข้อมูล
ภายใน และครอบคลุมถึงบิดา มารดา คู่สมรส ผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันท์สามีภริ ยา บุตร และรวมถึงบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย โดยการดําเนิ นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลจะปฏิบตั ิตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลของเด็มโก้อย่างเคร่ งครัด
คํานิยาม
“เด็มโก้ ”

หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

“ผู้บริ หารระดับสู ง” หมายถึง ผูบ้ ริ หารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ (SEVP) ขี้นไป ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านบัญชี บริ หาร
การเงินและงบประมาณ (CFO) และเลขานุการบริ ษทั
“ผู้บริ หารตามนิ ยาม ก.ล.ต.” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับ
บริ หาร 4 รายแรกนับ ต่ อจากประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หารลงมา ผูซ้ ่ ึ ง ดํา รง
ตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกราย และให้
ความหมายรวมถึ ง ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ บริ ห ารในสายงานบัญ ชี ห รื อ
การเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
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“ผู้บริหาร” หมายถึง

ผูท้ ี่ ได้รับการแต่งตั้งจากเด็มโก้ให้เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการและมี อาํ นาจอนุ มตั ิ ควบคุ มดู แลให้
คํา แนะนํา ติ ดตามผล แก้ไ ขปั ญหาในการดํา เนิ นงานของผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาให้เป็ นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ทั ตั้ง แต่ ร ะดับ ผู จ้ ัด การหน่ ว ยงานขึ้ น ไปหรื อ ผู ซ้ ่ ึ งดํา รงตํา แหน่ ง
เทียบเท่าผูจ้ ดั การขึ้นไป (ตั้งแต่ AVP ที่ดาํ รงตําแหน่งผูจ้ ดั การหน่วยงาน ขึ้นไป)

“หลักทรัพย์” หมายถึ ง หุ ้น (สามัญและบุ ริม สิ ท ธิ ) และหลัก ทรั พ ย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ ้นกู้ หุ ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น (Warrant) หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ
ได้ (Transferable Subscription Right “TSR”) สิ ท ธิ ใ นการซื้ อหุ ้น (Stock Option) ตราสารอนุ พ ัน ธ์
และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน
“การซื้อขาย” หมายถึ ง การซื้ อ ขาย โอน หรื อรั บ โอนหลัก ทรั พ ย์ หรื อเข้า ผูก พันตามสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้า ที่
เกี่ ย วข้องกับ หลัก ทรั พ ย์ไ ม่ ว่า เพื่ อตนเองหรื อบุ ค คลอื่ น และ/หรื อ ผลประโยชน์ท างกฎหมายใน
หลักทรัพย์ รวมถึงการใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้น หรื อใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้นหรื อหุ น้
กูแ้ ปลงสภาพ
“ข้ อมูลลับ” หมายถึง ข้อมู ลที่ ยงั มิ ได้มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เป็ นการ
ทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์ และการตัดสิ นใจซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่
(1) ฐานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
(2) การจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผล
(3) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์
(4) แผนธุ รกิจและแผนการระดมทุน การเพิม่ /ลดทุน โดยใช้เครื่ องมือทางการเงินต่าง ๆ
(5) การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในแผนการลงทุน หรื อโครงการลงทุน
(6) การร่ วมทุน การควบรวมกิจการ หรื อการขายกิจการ
(7) การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สาํ คัญ และการไถ่ถอนหลักทรัพย์
(8) การได้มา หรื อสู ญเสี ยสัญญาทางการค้าที่สาํ คัญของกลุ่มธุ รกิจ เด็มโก้
(9) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สาํ คัญ
(10) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
(11) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
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(12) การเปลี่ ยนแปลงอํานาจควบคุ ม หรื อการเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญในคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
“ผู้เข้ าถึงข้ อมูลลับ” หมายถึ ง บุคคลที่มีตาํ แหน่งหรื อหน้าที่ซ่ ึ งล่วงรู ้ ขอ้ มูลลับของบริ ษทั (รวมถึ ง คู่สมรส ผูท้ ี่อยู่กิน
ด้วยกันฉันสามี หรื อภริ ยาและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ได้แก่
ก) พนัก งาน บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องหรื อผูเ้ ข้า ถึ ง ข้อมู ล ลับ ได้แก่ ผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง สู ง สุ ด ทาง
การเงิ นหรื อผูจ้ ดั การบัญชี และการเงิ น นักลงทุ นสัมพันธ์ เลขานุ การบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดสํานักงานตรวจสอบ
ข) ผูส้ อบบัญชี หมายถึง ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั โดยมติ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ในแต่ละปี
ค) หรื อบุคคลอื่นใดที่บริ ษทั กําหนด
“บุคคลทีบ่ ริษัทกําหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตาํ แหน่งหรื อหน้าที่ ซึ่งล่วงรู ้ขอ้ มูลลับของบริ ษทั (รวมถึงคู่สมรส หรื อผูท้ ี่
อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนนิ ติ
บุคคลใด ๆ ซึ่ งบุคคลดังกล่าว หรื อคู่สมรส หรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยา หรื อบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 30 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดและมี
สัดส่ วนการถือหุ น้ มากที่สุดในนิติบุคคนั้น) ได้แก่
(1) กรรมการ
(2) ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(3) ผูบ้ ริ หารและพนัก งานในหน่ วยงานที่ ล่ วงรู ้ ข ้อมู ล ภายในของบริ ษ ทั เช่ น หน่ วยงาน
พัฒนาธุ รกิ จ หน่ วยงานนัก ลงทุ นสัม พันธ์ หน่ วยงานบัญชี การเงิ นและงบประมาณ
สํานักงานกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการบริ ษทั สํานักงานตรวจสอบภายใน
(4) ผู บ้ ริ ห ารและพนัก งานทุ ก คนที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม กับ คณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ
คณะกรรมการชุดย่อย
(5) บุ ค คลอื่ นใดที่ กรรมการบริ ษ ัท ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หาร กรรมการผูจ้ ัดการ หรื อ
หน่ ว ยงานกํา กับ และควบคุ ม มี ค วามเห็ น ร่ ว มกัน ในการกํา หนดเป็ นบุ ค คลที่ บ ริ ษ ทั
กําหนด
“สํ านักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นองค์กรของรัฐที่ทาํ
หน้าที่กาํ กับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย
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“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เพื่อทําหน้าที่เป็ นแหล่งระดมทุนระยะยาวที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ และเป็ นศู น ย์ก ลางการซื้ อขาย
หลักทรัพย์และให้บริ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบาย
1.1. กําหนดให้เด็มโก้ ให้ความรู ้ และความเข้าใจแก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารของเด็มโก้ เกี่ ยวกับการรายงานการถื อ
หลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อ สํานักงานก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ 258
แห่ ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ 38/2561 การจัดทํารายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ผูท้ าํ แผนและ
ผูบ้ ริ หารแผน รวมทั้ง พ.ร.บ.และประกาศที่มีการแก้ไขเพิม่ เติมภายหลัง โดยกําหนดให้รายงานต่อเลขานุการ
บริ ษทั ทุกครั้ง เพื่อแจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป รวมทั้งได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดดังกล่าว
1.2. กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารตามนิ ยามของ ก.ล.ต. และผูส้ อบบัญชี รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อกําหนด
ของสํานักงานก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของเด็มโก้ (DEMCO) ครั้งแรกที่ได้รับ
การแต่ง ตั้ง และทุ ก ครั้ งที่ มี การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง รวมถึ ง จํานวนหลักทรั พย์ที่ ถือครองของบุ ค คลที่ มีความ
เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 และ 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้งเพื่อรับทราบ
1.3. กําหนดให้ระบุในสัญญาจ้างพนักงาน รวมถึงข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการทํางานมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยถือเป็ นจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ในการระมัดระวังรักษาข้อมูลของ
เด็มโก้ให้เป็ นความลับ ไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ในเด็มโก้ หรื อนําข้อมูลภายในหรื อสารสนเทศที่มีสาระสําคัญ
ซึ่ งได้รับระหว่างการปฏิบตั ิงานในเด็มโก้ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ
หรื อเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน และผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อทําให้ประโยชน์ของเด็มโก้ ลดลง
หรื อกระทําการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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1.4. ให้ ค วามสํ า คัญ ในการรั ก ษาสารสนเทศที่ เ ป็ นความลับ ของลู ก ค้า อย่า งจริ ง จัง และสมํ่า เสมอ โดยไม่ นํา
สารสนเทศดังกล่าว มาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เป็ นสาธารณะ หรื อ
ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.5. ในกรณี ที่บุคคลภายนอก มีส่วนร่ วมในการทํางานเฉพาะกิ จที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
และอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่ งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมีผลต่อความเคลื่ อนไหว
ของราคาหลักทรัพย์ของเด็มโก้(DEMCO) บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องทําสัญญาเก็บข้อมูลรักษาความลับ
(Confidentiality Agreement) ไว้กบั บริ ษทั ตามนโยบายการทําสัญญาปกปิ ดความลับจนกว่าจะมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สํานักงาน ก.ล.ต.
1.6. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิการใช้ระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ การกํากับดูแลความมัน่ คงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
และ/หรื อ ป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลเด็มโก้จากบุคคลภายนอก และการกําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของเด็ม
โก้ ให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
1.7. กําหนดบทลงโทษตามระเบียบของเด็มโก้ หากพบว่าผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องได้ใช้ขอ้ มูล
ภายใน หรื อมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทําให้เด็มโก้ ได้รับความเสื่ อมเสี ยและความเสี ยหาย
1.8. รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจําทุกไตรมาส กรณี ที่มีการใช้ขอ้ มูลภายในหรื อมีความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทําให้เด็มโก้ ได้รับความเสื่ อมเสี ยและความเสี ยหาย
1.9. กําหนดให้ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ การบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูม้ ี
อํานาจในการเผยแพร่ สารสนเทศของบริ ษทั และให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
1.10 หน่วยงานกํากับและควบคุมทําหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนและสอบทานรายชื่อบุคคลที่บริ ษทั
กําหนด เป็ นประจําทุกปี และแจ้งให้ผูจ้ ดั การหรื อหัวหน้าหน่วยงานและบุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบ
รายชื่อในทะเบียนดังกล่าว
2. แนวทางปฏิบัติ
2.1. รายงานการถื อหลักทรั พย์ของเด็มโก้ กรณี กรรมการ และผูบ้ ริ หารตามนิ ยามของ ก.ล.ต. รายที่ ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ และยังไม่มีรายชื่ อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่ อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ที่แจ้งกับ สํานักงานก.ล.ต. ให้รายงานภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอน และ
บริ ษ ทั ได้แจ้ง รายชื่ อกรรมการและผูบ้ ริ หารตามวิธีก ารที่ สํา นัก งานก.ล.ต.กํา หนดแล้ว และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ ซึ่ งนับรวมถึงคู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติ
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ภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติ มภายหลัง ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ ซ้ื อ ขาย โอน หรื อรับโอน ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต.รวมทั้งห้ามซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ในช่ วง 1 เดื อนก่ อนที่ จะเผยแพร่ งบการเงิ นต่ อ
สาธารณะชน
2.2. จัดส่ ง สํา เนารายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อหลักทรั พ ย์ต่อสํา นักงาน ก.ล.ต. ในวันเดี ย วกับ ที่ รายงานต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยจัดส่ งที่เลขานุการบริ ษทั
2.3. เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีสาระสําคัญที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
และห้ามเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
2.4. เลขานุ การบริ ษทั ทําหนังสื อภายใน 7 วันก่อนวันปิ ดงบการเงินประจําไตรมาส/ ปี การเงิน เพื่อแจ้งกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มี
หน้า ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และห้ า มซื้ อ ขาย หลัก ทรั พ ย์ข องเด็ ม โก้ใ นช่ ว ง 1 เดื อ นก่ อ นที่ ง บการเงิ น จะเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน
3. ช่ วงเวลาห้ ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)
3.1 ห้ามบุคคลที่เด็มโก้กาํ หนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินประจํา
รายไตรมาสและประจําปี และช่วงเวลาอื่นที่เด็มโก้จะกําหนดเป็ นครั้งคราว
3.2 ในสถานการณ์ พิเศษ บุคคลที่เด็มโก้กาํ หนดอาจขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ในระหว่างช่ วงเวลาห้ามซื้ อขาย
หลักทรัพย์ได้ หากตกอยูใ่ นสถานการณ์ เช่น มีความยากลําบากทางการเงินอย่างรุ นแรง หรื อต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรื อตกอยูภ่ ายใต้คาํ สั่งศาล เป็ นต้นโดยต้องจัดทําบันทึกระบุเหตุผลเสนอขอ
อนุมตั ิต่อ
(1) ประธานกรรมการบริ ษทั (กรณี ผขู ้ ายเป็ นกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษทั )
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรณี ผขู ้ ายเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั )
(3) ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หาร (กรณี ผูข้ ายเป็ นบุ ค คลที่ บ ริ ษ ทั กํา หนดซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก รรมการและ
เลขานุการบริ ษทั )
ทั้งนี้ให้จดั ส่ งสําเนาบันทึกคําขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริ ษทั ด้วย
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4. ข้ อจํากัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์
4.1. เด็มโก้สนับสนุ นให้บุคคลที่บริ ษทั กําหนด ลงทุนหลักทรัพย์ของเด็มโก้ในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของเด็มโก้ในระยะสั้นหรื อเป็ นการเก็งกําไรในหลักทรัพย์ของเด็มโก้ โดย “ระยะสั้น” ในที่น้ ี
หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือนหรื อน้อยกว่า
4.2. บุคคลที่บริ ษทั กําหนดควรหลีกเลี่ยงการทําธุ รกรรมดังต่อไปนี้
(1) ขายชอร์ ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของเด็มโก้ ซึ่ งอาจเป็ นการส่ งสัญญาณแก่ตลาดได้วา่ ผูข้ ายไม่
มีความเชื่อมัน่ ในเด็มโก้ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
(2) ซื้ อขายตราสารอนุพนั ธ์ (เช่น ฟิ วเจอร์ สและออปชัน่ ) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของเด็มโก้
ซึ่ งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายในได้
5. ผลิตภัณฑ์ ทางการเงินทีต่ ้ องรายงาน
5.1 หลักทรัพย์ : หุ ้น / ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (Warrant) / ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้า งอิ ง ไทย(Non Voting Depository Receipt :NVDR) / ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ ้ น เพิ่ ม ทุ น ที่ โ อน
สิ ทธิ (Transferable Subscription Right :TSR )/ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ อ นุ พ ัน ธ์ (Derivative Warrants :
DW) ที่มีหลักทรัพย์ของ บริ ษทั เป็ นปั จจัยอ้างอิง (ไม่รวม DW ที่มีดชั นี หลักทรัยพ์เป็ นปั จจัยอ้างอิง) /
หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ / หุ น้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
5.2 สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่หลักทรัพย์ของเด็มโก้ เป็ นปั จจัยอ้างอิง และซื้อขายในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า : Single Stock Futures
หมายเหตุ เพื่อให้มีขอ้ มูลในการติดตามการใช้ขอ้ มูลภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น จึงกําหนดให้มีการ
รายงานในกรณี ดงั นี้ดว้ ย
(1) เมื่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ (DW) หมดอายุตราสาร และ
(2) เมื่อมีการโอนหรื อรั บโอนหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าซึ่ งกระทํากับผูถ้ ื อหลักทรัพย์แทนผูม้ ี
หน้าที่รายงานเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการซื้อขายหลักทรัพย์(Nominee) ที่มิใช่ Custodian
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6 บทลงโทษกรณีฝ่าฝื นนโยบาย
6.1 กรรมการ ผู้บริหารระดับสู ง และผู้สอบบัญชี
• บทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2559 (รวม
แก้ไขเพิ่มเติม) กําหนดว่า “กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูส้ อบบัญชี ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บ ตั ิ ตาม
มาตรา 59 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์หรื อวิธีการที่กาํ หนดตามมาตรา 59 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่ งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้อง”
• พิจารณาลงโทษด้วย การปลดออก หรื อต้องลาออกจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี
และมีความผิดทั้งทางอาญา และทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี
6.2 พนักงาน
• กําหนดโทษทางวินยั ตามข้อบังคับการทํางานของเด็มโก้ โดยพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามควร
แก่กรณี รวมทั้ง อาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฯ
7 กรณีมีข้อสงสั ย
หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี หรื อพนัก งานคนใด มี ค าํ ถามหรื อข้อสงสั ย เกี่ ย วกับ นโยบายฉบับนี้
หรื อไม่แน่ ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสําคัญนั้นได้มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรื อไม่ หรื อจะสามารถซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในสถานการณ์ใด ๆ กรุ ณาติดต่อเลขานุการบริ ษทั หรื อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

•

นโยบายนี้ ได้รับการสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
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