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

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

คํานํา
เด็มโก้ ยึดมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ 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
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
1.วัตถุประสงค์

4

2. ขอบเขต

4

3. คํานิยาม

4

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

7

5. นโยบาย

7

6. แนวทางปฏิบตั ิ

9

7. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

10

8. การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้ อขายหลักทรัพย์

10

9. ข้อจํากัดอื่น ๆ ในการซื้ อขายหลักทรัพย์

11

10. ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอ้ งรายงาน

11

11. บทลงโทษกรณี ฝ่าฝื นนโยบาย

12

12. กรณี มีขอ้ สงสัย

12

13. การทบทวนนโยบาย

13
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์
นโยบายฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่
1. กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
2. ช่ วยให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั มี การปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน
3. ดํารงไว้ซ่ ึงความเชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุ น้ และนักลงทุนในหลักทรัพย์เด็มโก้
2. 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
3. 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 หารการเงินและงบประมาณ (CFO) และเลขานุการบริ ษทั
“ผู้บริ หารตามนิยาม ก.ล.ต.” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ระดับ บริ หาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลงมา
ผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4
ทุกราย และให้ความหมายรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารใน
สายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากเด็มโก้ให้เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการและมีอาํ นาจอนุ มตั ิ ควบคุมดูแล
ให้คาํ แนะนําติดตามผล แก้ไขปั ญหาในการดําเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไป
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ทั ตั้ง แต่ ร ะดับ ผู จ้ ัด การหน่ ว ยงานขึ้ น ไปหรื อ ผู ซ้ ่ ึ งดํา รง
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

ตํา แหน่ ง เที ย บเท่ า ผู จ้ ัด การขึ้ น ไป (ตั้ง แต่ AVP ที่ ด ํา รงตํา แหน่ ง ผู จ้ ัด การหน่ ว ยงาน
ขึ้นไป)
“หลักทรั พย์ ” หมายถึง หุ ้น (สามัญและบุริมสิ ทธิ ) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ ้นกู้ หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น (Warrant) หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่ม
ทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ (Transferable Subscription Right “TSR”) สิ ทธิ ในการซื้อหุ น้ (Stock
Option) ตราสารอนุ พนั ธ์ และตราสารทางการเงิ นอื่น ๆ ที่สามารถซื้ อขายได้ในตลาด
การเงิน
“การซื้ อขาย” หมายถึง การซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ หรื อเข้าผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่
เกี่ ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่น และ/หรื อ ผลประโยชน์ทาง
กฎหมายในหลักทรัพย์ รวมถึงการใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้น หรื อใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ หรื อหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
“ข้ อมูลลับ” หมายถึง ข้อมูลที่ยงั มิได้มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เป็ นการ
ทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์ และ
การตัดสิ นใจซื้อขายหลักทรัพย์ ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่
(1) ฐานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
(2) การจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผล
(3) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์
(4) แผนธุ รกิจและแผนการระดมทุน การเพิ่ม/ลดทุนโดยใช้เครื่ 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
(12) การเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุม หรื อการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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“ผู้เข้ าถึงข้ อมูลลับ” หมายถึง บุคคลที่มีตาํ แหน่งหรื อหน้าที่ซ่ ึ งล่วงรู ้ขอ้ มูลลับของบริ ษทั (รวมถึง คู่สมรส ผูท้ ี่
อยูก่ ินด้วยกันฉันสามี หรื อภริ ยาและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ได้แก่
ก) พนักงาน บุคคลที่ เกี่ ยวข้องหรื อผูเ้ ข้าถึ งข้อมูลลับ ได้แก่ ผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
สู ง สุ ด ทางการเงิ น หรื อผู ้จ ัด การบัญ ชี แ ละการเงิ น นั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์
เลขานุการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสํานักงานตรวจสอบ
ข) ผูส้ อบบัญชี หมายถึ ง ผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั โดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ในแต่ละปี
ค) หรื อบุคคลอื่นใดที่บริ ษทั กําหนด
“บุคคลทีบ่ ริษัทกําหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตาํ แหน่งหรื อหน้าที่ ซึ่งล่วงรู ้ขอ้ มูลลับของบริ ษทั (รวมถึงคู่สมรส
หรื อผูท้ ี่ อยู่กินด้วยกันฉันสามี ภริ ยา และบุ ตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะของ
บุ คคลดังกล่าว ตลอดจนนิ ติบุคคลใด ๆ ซึ่ งบุ คคลดังกล่ าว หรื อคู่สมรส
หรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยา หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ ้น
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดและมีสัดส่ วน
การถือหุ น้ มากที่สุดในนิติบุคคนั้น) ได้แก่
(1) กรรมการ
(2) ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(3) ผูบ้ ริ หารและพนักงานในหน่ วยงานที่ ล่วงรู ้ ขอ้ มูลภายในของบริ ษ ทั
เช่ น หน่ วยงานพัฒนาธุ รกิจ หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่ วยงาน
บัญ ชี การเงิ น และงบประมาณ สํ า นัก งานกรรมการผู จ้ ัด การและ
เลขานุการบริ ษทั สํานักงานตรวจสอบภายใน
(4) ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่ วมประชุ มกับคณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อคณะกรรมการชุดย่อย
(5) บุ คคลอื่ นใดที่ กรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรื อหน่วยงานกํากับและควบคุม มีความเห็นร่ วมกันในการ
กําหนดเป็ นบุคคลที่บริ ษทั กําหนด
“สํ านักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งเป็ นองค์กร
ของรัฐที่ทาํ หน้าที่กาํ กับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย
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“ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ” หมายถึ ง ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ งเป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ น ภายใต้
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เพื่อทําหน้าที่
เป็ นแหล่งระดมทุนระยะยาวที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเป็ นศูนย์กลางการซื้ อขายหลักทรัพย์และให้บริ การต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความยัง่ ยืน ทําหน้าที่กาํ กับ
ดู แลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ิในการซื้อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ ที่กาํ หนดไว้
4.2 หน่ วยงานกํา กับ และควบคุ ม มี หน้า ที่ หลัก ในการนํา นโยบายฉบับ นี้ ไ ปปฏิ บ ตั ิ ใ ช้ รวมทั้ง ติ ด ตาม
ประสิ ทธิ ผลของนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถามและตีความในกรณี มีขอ้ สงสัย
4.3 ผูบ้ ริ หารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทําให้มนั่ ใจว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนเองได้ตระหนักถึงความสําคัญ
เข้าใจนโยบายฉบับนี้
4.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้ อย่างเคร่ งครัดในการซื้ อขาย
หลักทรัพย์เด็มโก้ รวมถึ งสื่ อสารนโยบายฉบับนี้ ให้คู่สมรส หรื อผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามี ภริ ยา และ
บุตรที่ยงั ไม่ได้บรรลุนิติภาวะได้รับทราบ
5. นโยบาย
5.1 กําหนดให้เด็มโก้ ให้ความรู ้และความเข้าใจแก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารของเด็มโก้ เกี่ยวกับการรายงานการ
ถื อหลักทรัพย์ และการเปลี่ ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ 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 การ
จัดทํารายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ผูส้ อบบัญชี ผูท้ าํ แผนและผูบ้ ริ หารแผน รวมทั้ง พ.ร.บ.และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง โดย
กําหนดให้รายงานต่อเลขานุ การบริ ษทั ทุกครั้ง เพื่อแจ้งให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป รวมทั้งได้แจ้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังกล่าว
5.2 กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารตามนิ ยามของ ก.ล.ต. และผูส้ อบบัญชี รวมถึ งบุ คคลที่ เกี่ ย วข้องตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของเด็มโก้ (DEMCO)
นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ : ทบทวน พฤษภาคม 2565
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5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งรวมถึงจํานวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของ
บุ คคลที่ มีความเกี่ ย วข้องตามมาตรา 59 และ 258 แห่ ง พ.ร.บ.หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้งเพื่อรับทราบ
กําหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีความประสงค์ที่จะซื้ อขายหลักทรัพย์เด็มโก้ จะต้องแจ้ง
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทําการซื้อขาย
กํา หนดให้ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาจ้า งพนัก งาน รวมถึ ง ข้อ บัง คับ บริ ษ ัท เกี่ ย วกับ การทํา งานมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยถื อเป็ นจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ในการ
ระมัดระวังรักษาข้อมูลของเด็มโก้ให้เป็ นความลับ ไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ในเด็มโก้ หรื อนําข้อมูลภายใน
หรื อสารสนเทศที่มีสาระสําคัญซึ่ งได้รับระหว่างการปฏิบตั ิงานในเด็มโก้ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ไปแสวงหาประโยชน์ ใ นทางมิ ช อบ หรื อ เปิ ดเผยกับ บุ ค คลภายนอก เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน และ
ผู เ้ กี่ ย วข้อ ง หรื อ ทํา ให้ ป ระโยชน์ ข องเด็ ม โก้ ลดลงหรื อ กระทํา การอัน ก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
ให้ความสําคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็ นความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังและสมํ่าเสมอ โดยไม่นาํ
สารสนเทศดังกล่าว มาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เป็ นสาธารณะ
หรื อข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่ บุ ค คลภายนอก มี ส่ วนร่ วมในการทํา งานเฉพาะกิ จที่ เกี่ ย วกับ ข้อมู ล ที่ ย งั ไม่ไ ด้เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่ งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมี ผลต่อ
ความเคลื่ อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของเด็มโก้ (DEMCO) บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องทําสัญญา
เก็บข้อมูลรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กบั บริ ษทั ตามนโยบายการทําสัญญาปกปิ ด
ความลับจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนดนโยบายและแนวปฏิ บ ตั ิ การใช้ระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ การกํากับดู แลความมัน่ คง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อควบคุ มและรั กษาความปลอดภัยของข้อมู ลใน
ระบบสารสนเทศ และ/หรื อ ป้ องกันการเข้าถึ งข้อมูลเด็มโก้จากบุคคลภายนอก และการกําหนดระดับ
การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ของเด็ ม โก้ ให้ก ับ ผู บ้ ริ ห ารและพนัก งานในระดับ ต่ า ง ๆ ให้ เ หมาะสมกับ ความ
รับผิดชอบ
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5.8 กําหนดบทลงโทษตามระเบียบของเด็มโก้ หากพบว่าผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้ใช้
ข้อมู ลภายใน หรื อมี ความประพฤติ ที่ส่อไปในทางที่ จะทําให้เด็มโก้ ได้รับความเสื่ อมเสี ยและความ
เสี ยหาย
5.9 รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจําทุกไตรมาส กรณี ที่มีการใช้ขอ้ มูลภายในหรื อมี
ความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทําให้เด็มโก้ ได้รับความเสื่ อมเสี ยและความเสี ยหาย
5.10 กําหนดให้ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ น
ผูม้ ีอาํ นาจในการเผยแพร่ สารสนเทศของบริ ษทั และให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
5.11 หน่วยงานกํากับและควบคุมทําหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนและสอบทานรายชื่ อบุคคลที่
บริ ษทั กําหนด เป็ นประจําทุกปี และแจ้งให้ผจู ้ ดั การหรื อหัวหน้าหน่วยงานและบุคคลดังกล่าวทราบเมื่อ
ถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว
6. แนวทางปฏิบัติ
6.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของเด็มโก้ กรณี กรรมการ และผูบ้ ริ หารตามนิยามของ ก.ล.ต. รายที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่
และยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ที่แจ้งกับ สํานักงานก.ล.ต. ให้รายงานภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อ
รับโอน และบริ ษทั ได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารตามวิธีการที่ สํานักงานก.ล.ต.กําหนดแล้ว และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ ซึ่ งนับรวมถึงคู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยาและ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง ภายใน 3 วันทําการ นับจาก
วันที่ซ้ื อ ขาย โอน หรื อรับโอน ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานก.ล.ต.ที่
https://market.sec.or.th/ExamSso/login/COMPANYPORTALR59/?url=https://market.sec.or.th/r59/d
efault.aspx รวมทั้งห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงินต่อ
สาธารณะชน
6.2 จัดส่ งสําเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในวันเดียวกับที่รายงานต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยจัดส่ งที่เลขานุการบริ ษทั
6.3 เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีสาระสําคัญที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับ
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิ นหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน และห้ามเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ : ทบทวน พฤษภาคม 2565
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6.4 เลขานุ การบริ ษทั ทําหนังสื อภายใน 7 วันก่อนวันปิ ดงบการเงิ นประจําไตรมาส/ ปี การเงิ น เพื่อแจ้ง
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรื อบุ ค คลที่ ไ ม่ มี หน้า ที่ เกี่ ย วข้อง และห้า มซื้ อขาย หลัก ทรั พ ย์ข องเด็ ม โก้ใ นช่ วง 1 เดื อนก่ อนที่ ง บ
การเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
7. ช่ วงเวลาห้ ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)
7.1 ห้ามบุคคลที่เด็มโก้กาํ หนด ซื้ อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิน
ประจํารายไตรมาสและประจําปี และช่วงเวลาอื่นที่เด็มโก้จะกําหนดเป็ นครั้งคราว
7.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่เด็มโก้กาํ หนด อาจขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลําบากทางการเงิ นอย่างรุ นแรง หรื อต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรื อตกอยูภ่ ายใต้คาํ สั่งศาล เป็ นต้นโดยต้องจัดทําบันทึกระบุ
เหตุผลเสนอขออนุมตั ิต่อ
(1) ประธานกรรมการบริ ษทั (กรณี ผขู ้ ายเป็ นกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษทั )
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรณี ผขู ้ ายเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั )
(3) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (กรณี ผขู ้ ายเป็ นบุคคลที่บริ ษทั กําหนดซึ่ งไม่ใช่กรรมการและเลขานุ การ
บริ ษทั )
ทั้งนี้ให้จดั ส่ งสําเนาบันทึกคําขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริ ษทั ด้วย
7.3 หน่วยงานกํากับและควบคุมจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็ นการล่วงหน้า
เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริ ษทั กําหนดได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
8. การแจ้ งล่วงหน้ าก่ อนการซื้อขายหลักทรัพย์
8.1 บุคคลที่บริ ษทั กําหนดทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้ อขายหลักทรัพย์เด็มโก้ จะต้องแจ้งคณะกรรมการ
บริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทําการซื้อขาย
8.2 บุคคลที่บริ ษทั กําหนดจะต้องกรอกแบบแจ้งความประสงค์ซ้ื อขายหลักทรัพย์เด็มโก้ (เอกสารแนบ 1)
และส่ งมายังสํานักงานเลขานุ การบริ ษทั ไม่เกิ น 10 นาฬิ กา ในวันทําการ ก่อนวันที่ ตอ้ งการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ โดยส่ งผ่านทางอีเมล์ หรื อไลน์ ได้
นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ : ทบทวน พฤษภาคม 2565
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8.3 เมื่ อ ได้รั บ แบบแจ้ง ความประสงค์ดัง กล่ า ว เลขานุ ก ารบริ ษ ัท (หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
เลขานุ การบริ ษทั ) จะจัดทํารายงานการแจ้งซื้ อขายหลักทรั พย์ดงั กล่าวของบุ คคลที่ บริ ษทั กําหนดนั้น
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อย 1 วันก่อนวันซื้ อขายก่อนวันซื้ อขาย โดยก่ อนการ
รายงานจะต้องพิจารณาว่าการแจ้งขอซื้ อขายหลักทรัพย์เด็มโก้ ของบุคคลที่บริ ษทั กําหนดนั้นอยูภ่ ายใน
เงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้ และลงนามรับทราบ ทั้งนี้ การลงนามรับทราบนั้นไม่ถือว่าเป็ นการอนุ มตั ิ
หรื อรับรองการซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวโดยบริ ษทั หรื อสํานักงานเลขานุการบริ ษทั แต่อย่างใด
8.4 แบบแจ้งความประสงค์ดงั กล่าว มีผลบังคับใช้เพียง 5 วันทําการ นับแต่วนั ที่ตอ้ งการซื้ อขายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ สามารถนําส่ งแบบแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวผ่านทางอีเมล์ได้
8.5 ในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ จะต้องแจ้งและได้รับการรับทราบ
จากประธานคณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตามขั้นตอนที่ระบุขา้ งต้น
9. ข้ อจํากัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์
9.1 เด็มโก้สนับสนุ นให้บุคคลที่บริ ษทั กําหนด ลงทุนหลักทรัพย์ของเด็มโก้ในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ในระยะสั้นหรื อเป็ นการเก็งกําไรในหลักทรัพย์ของเด็มโก้ โดย “ระยะสั้น”
ในที่น้ ี หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือนหรื อน้อยกว่า
9.2 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
10 ผลิตภัณฑ์ ทางการเงินทีต่ ้ องรายงาน
10.1 หลักทรัพย์ : หุ ้น / ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (Warrant) / ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิ ดจากหลักทรัพย์
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 หลักทรัพย์เป็ นปั จจัยอ้างอิง) /
หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ / หุ น้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ : ทบทวน พฤษภาคม 2565
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10.2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่หลักทรัพย์ของเด็มโก้ เป็ นปั จจัยอ้างอิง และซื้อขายในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้ อขาย
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 อรับโอนหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าซึ่ งกระทํากับผูถ้ ือหลักทรัพย์
แทนผูม้ ีหน้าที่รายงานเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการซื้ อขายหลักทรัพย์ (Nominee) ที่มิใช่
Custodian
11 บทลงโทษกรณีฝ่าฝื นนโยบาย
11.1 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
11.2 พนักงาน
• กําหนดโทษทางวินยั ตามข้อบังคับการทํางานของเด็มโก้ โดยพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามควร
แก่กรณี รวมทั้ง อาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฯ
12 กรณีมีข้อสงสั ย
หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี หรื อพนัก งานคนใด มี ค าํ ถามหรื อข้อสงสัย เกี่ ย วกับ นโยบายฉบับนี้
หรื อไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสําคัญนั้นได้มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรื อไม่ หรื อจะสามารถซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในสถานการณ์ใด ๆ กรุ ณาติดต่อเลขานุการบริ ษทั หรื อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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13 การทบทวนนโยบาย
หน่วยงานกํากับและควบคุ มต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้ เป็ นประจําทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการและความยัง่ ยืน และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิหากมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายนี้ ได้รั บ การเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การและความยัง่ ยืน ครั้ งที่ 3/2565 เมื่ อ วัน ที่ 9
พฤษภาคม 2565 และได้รับการอนุมตั ิในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
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แบบแจ้ งความประสงค์ ซื้อขายหลักทรัพย์ ของเด็มโก้
ชื่อผูแ้ จ้ง :
ตําแหน่ง :
ข้าพเจ้าขอแจ้งให้บริ ษทั ราบถึงการทํารายการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
 ข้าพเจ้า:
 คู่สมรส :…………………………………………………………………………………………………
 ผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยา :…………………………………………………………………………
ชื่อผูซ้ ้ือขายหลักทรัพย์ :
 บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ :………………………………………………………………………….…
 นิ ติบุคคลซึ่ งข้าพเจ้า คู่สมรส หรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ ้น
รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดและมีสดั ส่ วนการถือหุ ้นมากที่สุดในนิ ติบุคคลนั้น
:……………………………………………………………………………………………………….…………
ลักษณะการทํารายการที่ตอ้ งการ :
 ซื้อ  ขาย  โอน  รับโอน  ใช้สิทธิ  อื่น ๆ...........................................................
ชื่อหลักทรัพย์ :
หลักทรัพย์
จํานวน
 หุ ้นสามัญ
 หุ ้นบุริมสิ ทธิ
 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้
 หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์และจํานวน
 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นปั จจัย
หลักทรัพย์ :
อ้างอิง
 ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
 สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงราคา หรื อผลตอบแทนในหุ ้นของบริ ษทั จด
ทะเบียนที่มีการซื้อขายใน TFEX
 หุ ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
 อื่น ๆ ระบุ...............................................................................
วันที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์:
ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าการรับทราบการแจ้งในครั้งนี้ ไม่ใด้เป็ นการอนุมตั ิหรื อรับรองการทํารายการดังกล่าวข้างต้น และเป็ นความรับผิดชอบส่ วนบุคคลของข้าพเจ้า
ที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงซื่อผูแ้ จ้ง:
วันที่:
แบบแจ้ งความประสงค์ ซื้อขายหลักทรั พย์ ฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้ 5 วันทําการนับแต่ วนั ที่ประสงค์ จะซื้อขายหลักทรั พย์
ลงนามรับทราบการซื้อขายหลักทรัพย์ ข้างต้ น
สํานักงานเลขานุการบริษทั ได้รับทราบการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามแบบแจ้ งความประสงค์ ฯ ดังกล่ าวข้ างต้ นแล้ ว
ลงชื่ อ :……………………………………….……………………………..
วันที่ : ……………………………………………………..

นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ : ทบทวน พฤษภาคม 2565
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