นโยบายและแนวปฏิบัตเิ รื่ องการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริษัท และการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญต่อการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดนโยบาย
ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ นําความลับหรื อข้ อมูลภายในที่ยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปเปิ ด เผยหรื อ แสวงหาประโยชน์ แ ก่ ต นเองหรื อ ผู้อื่ น ไม่ว่ าทางตรงหรื อทางอ้ อม ไม่ว่ าจะได้ รั บ
ผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม รวมทังต้
้ องไม่ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยใช้ ข้อมูลภายใน คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิการซื ้อขายหลักทรัพย์เพื่อถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
วัตถุประสงค์
1. กําหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรั พย์ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัทฯ
2. ช่วยให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน
3. เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ขอบเขต
1. นโยบายฉบับนี ้บังคับใช้ กบั กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ นอกจากนีเ้ นื ้อหาบางส่วนของ
นโยบายยังครอบคลุมถึงคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้ วย
2. นโยบายฉบับนี ้ครอบคลุมถึงการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้ อมูลภายใน การซื ้อขายหลักทรั พย์
ของบริ ษัทฯ
คํานิยาม
ข้ อความหรื อคําใดๆ ที่ใช้ ในนโยบายฉบับนี ้ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรื อได้
อธิบายไว้ เป็ นอย่างอื่น
• “หลักทรั พย์” หมายถึง (สามัญและบุริมสิทธิ ) หุ้นกู้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้น (Stock Options) ตราสาร
อนุพนั ธ์ (เช่น ฟิ วเจอร์ ส และออปชัน่ ) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นหรื อหุ้นกู้ (Warrants) และตรา
สารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื ้อ ขาย โอน รับโอน/หรื อแลกเปลี่ยนได้ ในตลาดทุนและตลาดการเงิน
• “การซื ้อขาย” ให้ รวมถึง การซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรั พย์ และ/หรื อผลประโยชน์ต่างๆ ทาง
กฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทังการใช้
้
สิทธิในการซื ้อหุ้น หรื อใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นหรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ
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• “ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ผลกระทบที่ทําให้ ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ สูงขึ ้น หรื อ
ตํ่าลง คงที่หรื อเป็ นการพยุงราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
• “ข้ อมูลภายใน” หมายถึง ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยงั
ไม่ได้ ถกู เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้ อมูลภายใน ได้ แก่
- ฐานะการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
- การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections)
- การจ่ายหรื อไม่จ่ายปั นผล
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหลักทรัพย์
- การร่ วมทุน การควบรวมกิจการ หรื อการขายกิจการ
- การทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทอื่น
- การซื ้อหรื อการขายสินทรัพย์ที่สําคัญ
- การได้ มา หรื อสูญเสียสัญญาทางการค้ าที่สําคัญ
- ข้ อพิพาททางกฎหมายที่สําคัญ
- การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สําคัญ
- การเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุม หรื อการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อ
ผู้บริ หารระดับสูง
- การออกผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ที่ สํ า คัญ การพัฒ นาที่ สํ าคัญ เกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ใ หม่ๆ ในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ซงึ่ นําไปสูก่ ารจดสิทธิบตั ร
• “ผู้บริ หารสี่รายแรก” หมายถึง ผู้บริ หารตามคํานิยามของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการทํ าหน้ าที่กํากับดูแลนโยบายฉบับนี ้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าบุคคลที่บริ ษัทฯ กําหนดได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื ้อขายหลักทรั พย์ ของ
บริ ษัทฯ ที่กําหนดไว้
2. เลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่หลักในการนํานโยบายฉบับนี ้ไปปฏิบตั ิใช้ รวมทังติ
้ ดตามประสิทธิผล ตลอดจน
ชี ้แจง ตอบข้ อซักถาม และตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย
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3. ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบ และทําให้ มนั่ ใจว่าผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตนได้ ตระหนักถึงความสําคัญ และมี
ความเข้ าใจนโยบายฉบับนี ้ รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด
4. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน จะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนีอ้ ย่างเคร่ งครัด รวมทังสื
้ ่อสาร
นโยบายฉบับนี ้ให้ คสู่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะได้ รับทราบ
แนวปฏิบัติ

1. ข้ อห้ ามในการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามข้ อห้ ามการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยการ
ใช้ ข้อมูลภายใน ซึง่ กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241
ดังต่อไปนี ้ “ในการซื ้อขายซึง่ หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหลักทรัพย์ที่
ซือ้ ขายในศูน ย์ ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ห้ ามมิ ใ ห้ บุค คลใดทํ าการซื อ้ หรื อขาย หรื อเสนอซื อ้ หรื อเสนอขาย
หรื อ ชัก ชวนให้ บุค คลอื่ น ซือ้ หรื อ ขาย หรื อเสนอซื อ้ หรื อเสนอขาย ซึ่ง หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในศูนย์ ซื ้อขายหลักทรั พย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมที่อาจจะ
เอาเปรี ยบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์ ที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อประชาชน และตนได้ ล่วงรู้ มาในตําแหน่งหรื อฐานะเช่นนัน้ และไม่ว่าการ
กระทําดังกล่าวจะกระทําเพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเอง หรื อผู้อื่น หรื อนําข้ อเท็จจริ งเช่นนัน้ ออกเปิ ดเผยเพื่อให้
ผู้อื่นกระทําการดังกล่าว โดยตนได้ รับประโยชน์ตอบแทน”

2. ช่วงเวลาห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ (Black Out Period)
2.1 ห้ ามบุคคลที่บริ ษัทฯ กําหนดซื ้อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนวันเปิ ดเผยงบ
การเงินประจําไตรมาส และประจําปี และช่วงเวลาอื่นที่บริ ษัทฯ จะกําหนดเป็ นครัง้ คราว
2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริ ษัทฯ กําหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในระยะช่วงเวลาห้ าม
ซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลําบากทางการเงินอย่างรุ นแรง หรื อ
ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรื อตกอยู่ภายใต้ คําสัง่ ศาลโดยต้ องจัดทําบันทึกระบุ
เหตุผลเสนอขออนุมตั ิตอ่
(1) ประธานกรรมการ (กรณีผ้ ขู ายเป็ นกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษัท)
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผ้ ขู ายเป็ นประธานกรรมการ)
(3) กรรมการผู้จัดการ (กรณี ผ้ ูขายเป็ นบุคคลที่ บริ ษัทฯ กําหนด ซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการ
บริ ษัท)
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ทังนี
้ ้ ผู้ยื่นขออนุมตั ิต้องทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
การอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ จดั ส่งสําเนาบันทึกดังกล่าวให้ แก่เลขานุการบริ ษัทด้ วย
2.3 เลขานุการบริ ษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ บคุ คลที่บริ ษัทฯ กําหนดทราบเป็ นการ
ล่วงหน้ า
3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
3.1 การรายงานครัง้ แรก
กรณี กรรมการ และผู้บริ หารที่พึ่งเข้ าดํารงตําแหน่ง และยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้ อมูลรายชื่ อ
กรรมการและผู้บริ หาร มีหน้ าที่ต้องจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภรรยา ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรั บโอน
หลักทรัพย์นนั ้ หรื อแจ้ งมายังเลขานุการบริ ษัทเพื่อแจ้ งผ่านระบบดังกล่าว
3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
(1) กรรมการ ผู้บริ หารสี่รายแรกของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรัพย์ของตนเอง คูส่ มรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา ตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 3 วันทํา
การ นับแต่วนั ที่มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์นนั ้ หรื อแจ้ งมายังเลขานุการบริ ษัทเพื่อ
แจ้ งผ่านระบบดังกล่าว
(2) บุคคลที่บริ ษัทฯ กําหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริ หารสี่รายแรก มีหน้ าที่ต้องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่
ด้ ว ยกัน ฉั น สามี ภ รรยา ตามพ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ ฯ มาตรา 59 ผ่ า นระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท าง
www.sec.or.th ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ที่ มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรั บโอนหลักทรั พย์ นัน้
หรื อแจ้ งมายังเลขานุการบริ ษัทเพื่อแจ้ งผ่านระบบดังกล่าว
(3) เลขานุการบริ ษัทต้ องจัดทําสําเนารายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์ ตามข้ อ 3.1 และ 3.2 รายงาน
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบทุกไตรมาส
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4. การซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ รับการยกเว้ น
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ไม่ต้องจัดทําแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามแบบ 59
4.1 การได้ หลักทรัพย์ในกรณีของ right offering/การได้ หลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามาโดยทาง
มรดก/การได้ หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปั นผล (right offering ยกเว้ นการได้ หลักทรัพย์ตาม right
offering เฉพาะการจองซื ้อหลักทรัพย์ตามสิทธิ หากจากซื ้อหลักทรัพย์เกินสิทธิ ไม่ได้ รับยกเว้ นการ
รายงานและผู้รายงานมีหน้ าที่รายงานการได้ หลักทรัพย์ที่จองเกินสิทธิดงั กล่าว)
4.2 การใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้น (Stock Option) หรื อใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นหรื อหุ้นกู้
ดังกล่าวจนกว่าจะพ้ นช่วงเวลาห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์
4.3 การได้ หลักทรัพย์จาก ESOP หรื อการได้ ห้ นุ จาก EJIP ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
4.4 การโอนหรื อรับโอนซึง่ กระทํากับผู้ดแู ล และเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ที่ถือครองหลักทรัพย์
แทนบุคคลดังกล่าว
5. ข้ อจํากัดอื่นๆ ในการซื ้อขายหลักทรัพย์
5.1 บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ บคุ คลที่บริ ษัทฯ กําหนด ลงทุนหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในระยะยาว ทังนี
้ ้ ไม่ควร
ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในระยะสัน้ หรื อเป็ นการเก็งกําไรในหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยระยะ
สันในที
้ ่นี ้ หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือน หรื อน้ อยกว่า
5.2 บุคคลที่บริ ษัทฯ กําหนดควรหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมดังต่อไปนี ้
(1) การชอร์ ตเซล (Short Sale) หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซึง่ อาจเป็ นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ วา่
ผู้ขายไม่มีความเชื่อมัน่ ในบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย
(2) การซื ้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิ วเจอร์ ส และออปชัน่ ) ที่มีความเกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ ซึง่ อาจก่อให้ เกิดลักษณะการซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ ข้อมูลภายในได้
(3) การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในบัญชีก้ ยู ืมเงินเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account)
ซึง่ อาจถูกบริ ษัทหลักทรัพย์บงั คับขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่
ไม่สามารถนําหลักประกันมาวางเพิ่มได้
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6. บทลงโทษกรณีฝ่าฝื นนโยบาย
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานคนใดที่ฝ่าฝื นนโยบายฉบับนี ้จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินยั จนอาจถึง
ขัน้ ให้ ออก รวมทัง้ อาจมี ความรั บผิ ดทางอาญา และทางแพ่ งตามพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้ องของหน่วยงานภาครัฐ
7. การทบทวนนโยบาย
เลขานุการบริ ษัทต้ องทบทวนนโยบายฉบับนีเ้ ป็ นประจํ า และเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิ จารณา
อนุมตั ิหากมีการเปลี่ยนแปลง
จึงประกาศให้ ทราบโดยทัว่ กัน

(นายสนัน่ อังอุบลกุล)
ประธานกรรมการ
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