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คาํนํา 

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  
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1. วตัถุประสงค์ 

นโยบายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

2. ช่วยให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัมีการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน 

3. ดาํรงไวซ่ึ้งความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้และนกัลงทุนในหลกัทรัพยเ์ด็มโก ้

2. ขอบเขต 

 นโยบายฉบบัน้ีบงัคบัใช้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี พนักงาน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูเ้ขา้ถึงขอ้มูล

ภายใน และครอบคลุมถึงบิดา มารดา คู่สมรส ผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัทส์ามีภริยา บุตร และรวมถึงบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะของบุคคลดงักล่าวดว้ย โดยการดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มูลจะปฏิบติัตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของเด็มโกอ้ยา่งเคร่งครัด   

3. คํานิยาม   

“เด็มโก้”   หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

“ผู้บริหารระดับสูง”  หมายถึง ผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ (SEVP) ข้ีนไป  ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชี 

บริหารการเงินและงบประมาณ (CFO) และเลขานุการบริษทั 

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

ระดบั บริหาร 4 รายแรกนบัต่อจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลงมา 

ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 

ทุกราย และให้ความหมายรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารใน

สายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการข้ึนไปหรือเทียบเท่า  

  “ผู้บริหาร”  หมายถึง   ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากเด็มโกใ้ห้เป็นผูบ้ริหารจดัการและมีอาํนาจอนุมติั ควบคุมดูแล

ให้คาํแนะนาํติดตามผล แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ของบริษทั ตั้ งแต่ระดับผูจ้ ัดการหน่วยงานข้ึนไปหรือผูซ่ึ้งดํารง
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ตาํแหน่งเทียบเท่าผูจ้ ัดการข้ึนไป (ตั้ งแต่ AVP ท่ีดํารงตาํแหน่งผูจ้ ัดการหน่วยงาน          

ข้ึนไป) 

“หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามญัและบุริมสิทธิ) และหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ไดแ้ก่ หุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (Warrant) หรือใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่ม

ทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right “TSR”) สิทธิในการซ้ือหุน้ (Stock 

Option) ตราสารอนุพนัธ์ และตราสารทางการเงินอ่ืน ๆ ท่ีสามารถซ้ือขายไดใ้นตลาด

การเงิน 

“การซ้ือขาย” หมายถึง การซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์หรือเขา้ผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยไ์ม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน และ/หรือ ผลประโยชน์ทาง

กฎหมายในหลกัทรัพย ์รวมถึงการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

“ข้อมูลลบั”   หมายถึง ขอ้มูลท่ียงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการ

ทัว่ไป ซ่ึงเป็นสาระสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหรือมูลค่าของหลกัทรัพย ์และ

การตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตวัอยา่งของขอ้มูลภายใน ไดแ้ก่ 

(1) ฐานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน 

(2) การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล 

(3) การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหลกัทรัพย ์

(4)  แผนธุรกิจและแผนการระดมทุน การเพิ่ม/ลดทุนโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ 

(5)  การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในแผนการลงทุน หรือโครงการลงทุน 

(6) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ 

(7) การซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์สาํคญั และการไถ่ถอนหลกัทรัพย ์

(8)  การไดม้า หรือสูญเสียสัญญาทางการคา้ท่ีสาํคญัของกลุ่มธุรกิจ เด็มโก ้

(9)  ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีสาํคญั 

(10)  การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั 

(11)  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

(12)  การเปล่ียนแปลงอาํนาจควบคุม หรือการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในคณะกรรมการ

บริษทั หรือผูบ้ริหารระดบัสูง 
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“ผู้เข้าถึงข้อมูลลับ” หมายถึง บุคคลท่ีมีตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีซ่ึงล่วงรู้ขอ้มูลลบัของบริษทั (รวมถึง คู่สมรส ผูท่ี้

อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามี หรือภริยาและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ไดแ้ก่ 

ก) พนักงาน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูเ้ข้าถึงขอ้มูลลบั ได้แก่ ผูด้าํรงตาํแหน่ง

สูงสุดทางการเงินหรือผู ้จ ัดการบัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ 

เลขานุการบริษทั ผูบ้ริหารสูงสุดสาํนกังานตรวจสอบ 

ข) ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั โดยมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ในแต่ละปี 

ค) หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีบริษทักาํหนด 

“บุคคลทีบ่ริษัทกาํหนด” หมายถึง บุคคลท่ีมีตาํแหน่งหรือหนา้ท่ี ซ่ึงล่วงรู้ขอ้มูลลบัของบริษทั (รวมถึงคู่สมรส 

หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดงักล่าว ตลอดจนนิติบุคคลใด ๆ ซ่ึงบุคคลดงักล่าว หรือคู่สมรส 

หรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้น

รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วน

การถือหุน้มากท่ีสุดในนิติบุคคนั้น) ไดแ้ก่ 

(1) กรรมการ 

(2) ผูบ้ริหารระดบัสูง 

(3) ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานท่ีล่วงรู้ขอ้มูลภายในของบริษทั 

เช่น หน่วยงานพฒันาธุรกิจ หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ หน่วยงาน

บัญชี การเงินและงบประมาณ  สํานักงานกรรมการผูจ้ ัดการและ

เลขานุการบริษทั สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

(4) ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนท่ีเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษทั 

และ/หรือคณะกรรมการชุดยอ่ย 

(5) บุคคลอ่ืนใดท่ี กรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการ

ผูจ้ดัการ หรือหน่วยงานกาํกบัและควบคุม มีความเห็นร่วมกนัในการ

กาํหนดเป็นบุคคลท่ีบริษทักาํหนด 

“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นองค์กร

ของรัฐท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและพฒันาตลาดทุนไทย 
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“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนภายใต้

พระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เพื่อทาํหนา้ท่ี

เป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศ และเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละให้บริการต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

4.1 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและความย ัง่ยืน ทาํหนา้ท่ีกาํกบั

ดูแลนโยบายฉบบัน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

และแนวปฏิบติัในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้ท่ีกาํหนดไว ้

4.2   หน่วยงานกาํกับและควบคุม มีหน้าท่ีหลักในการนํานโยบายฉบบัน้ีไปปฏิบติัใช้ รวมทั้งติดตาม

ประสิทธิผลของนโยบายฉบบัน้ี ตลอดจนช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามและตีความในกรณีมีขอ้สงสัย 

4.3  ผูบ้ริหารทุกคนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบทาํใหม้ัน่ใจวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนเองไดต้ระหนกัถึงความสําคญั 

เขา้ใจนโยบายฉบบัน้ี 

4.4 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ีอยา่งเคร่งครัดในการซ้ือขาย

หลกัทรัพยเ์ด็มโก ้รวมถึงส่ือสารนโยบายฉบบัน้ีให้คู่สมรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามี ภริยา และ

บุตรท่ียงัไม่ไดบ้รรลุนิติภาวะไดรั้บทราบ 

5. นโยบาย 

5.1  กาํหนดให้เด็มโก ้ให้ความรู้และความเขา้ใจแก่ กรรมการ ผูบ้ริหารของเด็มโก ้เก่ียวกบัการรายงานการ

ถือหลกัทรัพย ์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 การ

จดัทาํรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ กรรมการ ผูบ้ริหาร 

ผูส้อบบญัชี ผูท้าํแผนและผูบ้ริหารแผน รวมทั้ง พ.ร.บ.และประกาศท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมภายหลงั โดย

กาํหนดให้รายงานต่อเลขานุการบริษทัทุกคร้ัง เพื่อแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป รวมทั้งไดแ้จง้

บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าว 

5.2 กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชี รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องตาม

ขอ้กาํหนดของสํานกังานก.ล.ต. มีหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้(DEMCO) 



 

                                                                                       

            บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 

8 นโยบายการจดัการขอ้มลูลบั และขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์: ทบทวน พฤษภาคม 2565 

คร้ังแรกท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ถือครองของ

บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตามมาตรา 59 และ 258 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยฯ์ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกคร้ังเพื่อรับทราบ  

5.3 กาํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีความประสงคท่ี์จะซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ด็มโก ้จะตอ้งแจง้

ต่อคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัก่อนทาํการซ้ือขาย 

5.4 กําหนดให้ระบุในสัญญาจ้างพนักงาน รวมถึงข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการทาํงานมาตรฐานการ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนักงาน โดยถือเป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ในการ

ระมดัระวงัรักษาขอ้มูลของเด็มโกใ้หเ้ป็นความลบั ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในเด็มโก ้  หรือนาํขอ้มูลภายใน

หรือสารสนเทศท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงไดรั้บระหวา่งการปฏิบติังานในเด็มโก ้ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน และ

ผูเ้ก่ียวข้อง หรือทาํให้ประโยชน์ของเด็มโก้ ลดลงหรือกระทาํการอันก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 

5.5 ให้ความสําคญัในการรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงัและสมํ่าเสมอ โดยไม่นาํ

สารสนเทศดงักล่าว มาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเป็นสาธารณะ 

หรือขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.6 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการทาํงานเฉพาะกิจท่ีเก่ียวกับข้อมูลท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซ่ึงงานนั้น ๆ เขา้ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูลภายใน อนัอาจมีผลต่อ

ความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้(DEMCO) บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะตอ้งทาํสัญญา

เก็บขอ้มูลรักษาความลบั (Confidentiality Agreement) ไวก้บับริษทั ตามนโยบายการทาํสัญญาปกปิด

ความลบัจนกวา่จะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ สาํนกังาน ก.ล.ต. 

5.7 กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัการใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ การกาํกบัดูแลความมัน่คง

ปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลใน

ระบบสารสนเทศ และ/หรือ ป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลเด็มโกจ้ากบุคคลภายนอก และการกาํหนดระดบั

การเข้าถึงข้อมูลของเด็มโก้ ให้กับผูบ้ริหารและพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความ

รับผดิชอบ 
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5.8 กาํหนดบทลงโทษตามระเบียบของเด็มโก้ หากพบว่าผูบ้ริหารหรือพนักงาน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ช้

ขอ้มูลภายใน หรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะทาํให้เด็มโก้ ได้รับความเส่ือมเสียและความ

เสียหาย 

5.9 รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส กรณีท่ีมีการใชข้อ้มูลภายในหรือมี

ความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะทาํใหเ้ด็มโก ้ไดรั้บความเส่ือมเสียและความเสียหาย  

5.10  กาํหนดใหป้ระธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็น

ผูมี้อาํนาจในการเผยแพร่สารสนเทศของบริษทัและใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 

5.11 หน่วยงานกาํกบัและควบคุมทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนและสอบทานรายช่ือบุคคลท่ี

บริษทักาํหนด เป็นประจาํทุกปีและแจง้ให้ผูจ้ดัการหรือหวัหนา้หน่วยงานและบุคคลดงักล่าวทราบเม่ือ

ถูกเพิ่ม/ลบรายช่ือในทะเบียนดงักล่าว 

6. แนวทางปฏิบัติ 

6.1 รายงานการถือหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้ กรณีกรรมการ และผูบ้ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. รายท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้งใหม่ และยงัไม่มีรายช่ือแสดงในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก

หลกัทรัพยท่ี์แจง้กบั สาํนกังานก.ล.ต. ใหร้ายงานภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือ

รับโอน  และบริษทัไดแ้จง้รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารตามวธีิการท่ี สาํนกังานก.ล.ต.กาํหนดแลว้  และ

รายงานการเปล่ียนแปลงถือหลกัทรัพย ์ ซ่ึงนบัรวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยาและ

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และประกาศท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมภายหลงั ภายใน 3 วนัทาํการ นบัจาก

วนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยรายงานผา่นเวบ็ไซตข์องสํานกังานก.ล.ต.ท่ี 

https://market.sec.or.th/ExamSso/login/COMPANYPORTALR59/?url=https://market.sec.or.th/r59/d

efault.aspx  รวมทั้งหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินต่อ

สาธารณะชน 

6.2 จดัส่งสําเนารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังาน ก.ล.ต. ในวนัเดียวกบัท่ีรายงานต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยจดัส่งท่ีเลขานุการบริษทั 

6.3 เม่ือไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีมีสาระสาํคญัท่ีอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบั

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อ

สาธารณชน และหา้มเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

https://market.sec.or.th/ExamSso/login/COMPANYPORTALR59/?url=https://market.sec.or.th/r59/default.aspx
https://market.sec.or.th/ExamSso/login/COMPANYPORTALR59/?url=https://market.sec.or.th/r59/default.aspx
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6.4 เลขานุการบริษทั ทาํหนังสือภายใน 7  วนัก่อนวนัปิดงบการเงินประจาํไตรมาส/ ปีการเงิน เพื่อแจง้

กรรมการ ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน ไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก 

หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง และห้ามซ้ือขาย หลักทรัพย์ของเด็มโก้ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบ

การเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

 

7. ช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพย์ (Blackout Period) 

7.1 ห้ามบุคคลท่ีเด็มโกก้าํหนด ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องเด็มโกใ้นช่วงเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

ประจาํรายไตรมาสและประจาํปี และช่วงเวลาอ่ืนท่ีเด็มโกจ้ะกาํหนดเป็นคร้ังคราว 

7.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลท่ีเด็มโกก้าํหนด อาจขายหลกัทรัพยข์องเด็มโกใ้นระหวา่งช่วงเวลาห้ามซ้ือ

ขายหลกัทรัพยไ์ด ้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลาํบากทางการเงินอยา่งรุนแรง หรือตอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยูภ่ายใตค้าํสั่งศาล เป็นตน้โดยตอ้งจดัทาํบนัทึกระบุ

เหตุผลเสนอขออนุมติัต่อ 

(1) ประธานกรรมการบริษทั (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษทั) 

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานกรรมการบริษทั) 

(3) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (กรณีผูข้ายเป็นบุคคลท่ีบริษทักาํหนดซ่ึงไม่ใช่กรรมการและเลขานุการ

บริษทั) 

ทั้งน้ีใหจ้ดัส่งสาํเนาบนัทึกคาํขอดงักล่าวใหแ้ก่เลขานุการบริษทัดว้ย 

7.3 หน่วยงานกาํกบัและควบคุมจะประกาศช่วงเวลาหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หท้ราบไวเ้ป็นการล่วงหนา้ 

เพื่อช่วยใหบุ้คคลท่ีบริษทักาํหนดไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

 

8.   การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

8.1 บุคคลท่ีบริษทักาํหนดทุกคนท่ีมีความประสงคท่ี์จะซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ด็มโก ้จะตอ้งแจง้คณะกรรมการ

บริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัก่อนทาํการซ้ือขาย 

8.2    บุคคลท่ีบริษทักาํหนดจะตอ้งกรอกแบบแจง้ความประสงค์ซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ด็มโก ้(เอกสารแนบ 1) 

และส่งมายงัสํานักงานเลขานุการบริษทั ไม่เกิน 10 นาฬิกา ในวนัทาํการ ก่อนวนัท่ีตอ้งการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์โดยส่งผา่นทางอีเมล ์หรือไลน์ ได ้



 

                                                                                       

            บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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8.3 เม่ือได้รับแบบแจ้งความประสงค์ดังกล่าว เลขานุการบริษัท (หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

เลขานุการบริษทั) จะจดัทาํรายงานการแจง้ซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวของบุคคลท่ีบริษทักาํหนดนั้น

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทราบอย่างน้อย 1 วนัก่อนวนัซ้ือขายก่อนวนัซ้ือขาย  โดยก่อนการ

รายงานจะตอ้งพิจารณาวา่การแจง้ขอซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ด็มโก ้ของบุคคลท่ีบริษทักาํหนดนั้นอยูภ่ายใน

เง่ือนไขของนโยบายฉบบัน้ี และลงนามรับทราบ ทั้งน้ี การลงนามรับทราบนั้นไม่ถือว่าเป็นการอนุมติั

หรือรับรองการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวโดยบริษทัหรือสาํนกังานเลขานุการบริษทัแต่อยา่งใด 

8.4 แบบแจง้ความประสงคด์งักล่าว มีผลบงัคบัใชเ้พียง 5 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีตอ้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ทั้งน้ี สามารถนาํส่งแบบแจง้ความประสงคด์งักล่าวผา่นทางอีเมลไ์ด ้

8.5 ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัประสงคท่ี์จะซ้ือขายหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้จะตอ้งแจง้และไดรั้บการรับทราบ

จากประธานคณะกรรมการบริษทัหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตามขั้นตอนท่ีระบุขา้งตน้ 

 

9. ข้อจํากดัอ่ืน ๆ ในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

9.1  เด็มโกส้นบัสนุนให้บุคคลท่ีบริษทักาํหนด ลงทุนหลกัทรัพยข์องเด็มโกใ้นระยะยาว ทั้งน้ี ไม่ควรซ้ือ

ขายหลกัทรัพยข์องเด็มโกใ้นระยะสั้นหรือเป็นการเก็งกาํไรในหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้โดย “ระยะสั้น” 

ในท่ีน้ี หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือนหรือนอ้ยกวา่ 

9.2 บุคคลท่ีบริษทักาํหนดควรหลีกเล่ียงการทาํธุรกรรมดงัต่อไปน้ี 

(1) ขายชอร์ต (Short Sales) หลกัทรัพยข์องเด็มโก ้ซ่ึงอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดไดว้า่ผูข้ายไม่

มีความเช่ือมัน่ในเด็มโก ้และ/หรือบริษทัยอ่ย 

(2) ซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ (เช่น ฟิวเจอร์สและออปชัน่) ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้

ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดลกัษณะการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในได ้

10 ผลติภัณฑ์ทางการเงินทีต้่องรายงาน 

10.1 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 ท่ีมีดชันีหลกัทรัพยเ์ป็นปัจจยัอา้งอิง) / 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ / หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 



 

                                                                                       

            บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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10.2 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้เป็นปัจจยัอา้งอิง และซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ : Single Stock Futures 

หมายเหตุ  เพื่อให้มีขอ้มูลในการติดตามการใช้ขอ้มูลภายในท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงกาํหนดให้มีการ

รายงานในกรณีดงัน้ีดว้ย 

(1) เม่ือใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (DW) หมดอายตุราสาร และ 

(2) เม่ือมีการโอนหรือรับโอนหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงกระทาํกบัผูถื้อหลกัทรัพย์

แทนผูมี้หนา้ท่ีรายงานเพื่อความสะดวกคล่องตวัในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Nominee) ท่ีมิใช่ 

Custodian 

11 บทลงโทษกรณฝ่ีาฝืนนโยบาย 

11.1 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 

11.2 พนักงาน 

• กาํหนดโทษทางวินยัตามขอ้บงัคบัการทาํงานของเด็มโก ้โดยพิจารณาลงโทษทางวินยัตามควร

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

 

12  กรณมีีข้อสงสัย 

  หากกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี หรือพนักงานคนใด มีคาํถามหรือข้อสงสัยเก่ียวกบันโยบายฉบบัน้ี 

หรือไม่แน่ใจว่าขอ้มูลภายในท่ีมีสาระสําคญันั้นไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นสถานการณ์ใด ๆ กรุณาติดต่อเลขานุการบริษทั  หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



 

                                                                                       

            บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 

13 นโยบายการจดัการขอ้มลูลบั และขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์: ทบทวน พฤษภาคม 2565 

13 การทบทวนนโยบาย 

 หน่วยงานกาํกบัและควบคุมตอ้งทบทวนนโยบายฉบบัน้ีเป็นประจาํทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการและความย ัง่ยนื และคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัหากมีการเปล่ียนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายน้ีได้รับการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความยัง่ยืน คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 9 

พฤษภาคม 2565 และไดรั้บการอนุมติัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
 
 



 

                                                                                       

            บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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แบบแจ้งความประสงค์ซ้ือขายหลกัทรัพย์ของเด็มโก้ 

ช่ือผูแ้จง้ : ตาํแหน่ง : 

ขา้พเจา้ขอแจง้ให้บริษทัราบถึงการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยข์องบริษทัดงัต่อไปน้ี 

ช่ือผูซ้ื้อขายหลกัทรัพย ์: 

 ขา้พเจา้: 

 คู่สมรส :………………………………………………………………………………………………… 

 ผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา :………………………………………………………………………… 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ :………………………………………………………………………….… 

 นิติบุคคลซ่ึงขา้พเจา้ คู่สมรส หรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้น

รวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสดัส่วนการถือหุ้นมากท่ีสุดในนิติบุคคลนั้น 

:……………………………………………………………………………………………………….………… 

ลกัษณะการทาํรายการท่ีตอ้งการ :  ซ้ือ      ขาย      โอน      รับโอน      ใชสิ้ทธิ      อ่ืน ๆ........................................................... 

ช่ือหลกัทรัพย ์: 

ประเภทหลกัทรัพยแ์ละจาํนวน

หลกัทรัพย ์: 

หลกัทรัพย ์ จาํนวน 

  หุ้นสามญั  

  หุ้นบุริมสิทธิ  

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้  

  หุ้นกูแ้ปลงสภาพ  

  ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนเป็นปัจจยั

อา้งอิง 

 

  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย  

  สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงราคา หรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษทัจด

ทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน TFEX 

 

  หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง  

  อ่ืน ๆ ระบุ...............................................................................  

วนัท่ีประสงคจ์ะซ้ือขายหลกัทรัพย:์   

ขา้พเจา้เขา้ใจดีว่าการรับทราบการแจง้ในคร้ังน้ี ไม่ใดเ้ป็นการอนุมติัหรือรับรองการทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ และเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของขา้พเจา้

ท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลงซ่ือผูแ้จง้: วนัท่ี: 

แบบแจ้งความประสงค์ซ้ือขายหลกัทรัพย์ฉบับนีม้ีผลบังคบัใช้ 5 วนัทําการนับแต่วนัที่ประสงค์จะซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

ลงนามรับทราบการซ้ือขายหลักทรัพย์ข้างต้น 

สํานักงานเลขานุการบริษทัได้รับทราบการซ้ือขายหลักทรัพย์ตามแบบแจ้งความประสงค์ ฯ ดงักล่าวข้างต้นแล้ว 

ลงช่ือ :……………………………………….……………………………..  วนัที่ : …………………………………………………….. 


