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นโยบายและแนวปฏบิัตเิร่ืองการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบาย

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นําความลับหรือข้อมูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนหรือไมก่็ตาม รวมทัง้ต้องไม่ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมลูภายใน คณะกรรมการ

บริษัทฯ จงึได้จดัทํานโยบายและแนวปฏิบติัการซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ือถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 

วัตถุประสงค์ 

1. กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัทฯ 

2. ช่วยให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 

3. เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ขอบเขต 

1. นโยบายฉบบันีบ้งัคบัใช้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ นอกจากนีเ้นือ้หาบางส่วนของ

นโยบายยงัครอบคลมุถงึคูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่วด้วย 

2. นโยบายฉบบันีค้รอบคลุมถึงการเก็บรักษาความลบั การเก็บรักษาข้อมูลภายใน การซือ้ขายหลกัทรัพย์

ของบริษัทฯ 

คาํนิยาม 

ข้อความหรือคําใดๆ ท่ีใช้ในนโยบายฉบบันีใ้ห้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตข้่อความดงักล่าวจะแสดงหรือได้

อธิบายไว้เป็นอย่างอ่ืน 

• “หลกัทรัพย์” หมายถึง (สามญัและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้  สิทธิในการซือ้หุ้น (Stock Options) ตราสาร

อนุพนัธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชัน่) ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้  (Warrants) และตรา

สารทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีสามารถซือ้ ขาย โอน รับโอน/หรือแลกเปลี่ยนได้ในตลาดทนุและตลาดการเงิน 

• “การซือ้ขาย” ให้รวมถึง การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ และ/หรือผลประโยชน์ต่างๆ ทาง

กฎหมายในหลกัทรัพย์ รวมทัง้การใช้สิทธิในการซือ้หุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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• “ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์” หมายถึง ผลกระทบท่ีทําให้ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ สงูขึน้ หรือ

ต่ําลง คงท่ีหรือเป็นการพยงุราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั 

• “ข้อมลูภายใน” หมายถงึ ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ท่ียงั

ไมไ่ด้ถกูเปิดเผยตอ่สาธารณชน ตวัอย่างของข้อมลูภายใน ได้แก่ 

- ฐานะการเงินและผลประกอบการทางการเงิน 

- การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections) 

- การจ่ายหรือไมจ่่ายปันผล 

- การเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหลกัทรัพย์ 

- การร่วมทนุ การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ 

- การทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทอ่ืน 

- การซือ้หรือการขายสินทรัพย์ท่ีสําคญั 

- การได้มา หรือสญูเสียสญัญาทางการค้าท่ีสําคญั 

- ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีสําคญั 

- การเปลี่ยนวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบญัชีท่ีสําคญั 

- การเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัในคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

ผู้บริหารระดบัสงู 

- การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสําคัญ การพัฒนาท่ีสําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต

ผลิตภณัฑ์ซึง่นําไปสูก่ารจดสิทธิบตัร 

•  “ผู้บริหารสี่รายแรก” หมายถงึ ผู้บริหารตามคํานิยามของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการทําหน้าท่ีกํากับดูแลนโยบายฉบับนี ้เพ่ือให้

มัน่ใจว่าบุคคลท่ีบริษัทฯ กําหนดได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้ 

2. เลขานกุารบริษัท มีหน้าท่ีหลกัในการนํานโยบายฉบบันีไ้ปปฏิบติัใช้ รวมทัง้ติดตามประสิทธิผล ตลอดจน

ชีแ้จง ตอบข้อซกัถาม และตีความในกรณีท่ีมีข้อสงสยั 
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3. ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบ และทําให้มัน่ใจวา่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาของตนได้ตระหนกัถึงความสําคญั และมี

ความเข้าใจนโยบายฉบบันี ้รวมทัง้ปฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน จะต้องปฏิบติัตามนโยบายฉบบันีอ้ย่างเคร่งครัด รวมทัง้สื่อสาร

นโยบายฉบบันีใ้ห้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะได้รับทราบ 

แนวปฏบิัต ิ 

1. ข้อห้ามในการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และพนกังานทกุคนต้องปฏิบติัตามข้อห้ามการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยการ

ใช้ข้อมลูภายใน ซึง่กําหนดไว้ในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 

ดงัตอ่ไปนี ้“ในการซือ้ขายซึง่หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลกัทรัพย์ท่ี

ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทําการซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย      

หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ หรือหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมท่ีอาจจะ

เอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา

หลกัทรัพย์ท่ียงัมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตําแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ และไม่ว่าการ

กระทําดงักลา่วจะกระทําเพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง หรือผู้ อ่ืน หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนัน้ ออกเปิดเผยเพ่ือให้

ผู้ อ่ืนกระทําการดงักลา่ว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน” 

2. ช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Black Out Period) 

2.1 ห้ามบุคคลท่ีบริษัทฯ กําหนดซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนวันเปิดเผยงบ

การเงินประจําไตรมาส และประจําปี และช่วงเวลาอ่ืนท่ีบริษัทฯ จะกําหนดเป็นครัง้คราว 

2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บคุคลท่ีบริษัทฯ กําหนดอาจขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะช่วงเวลาห้าม

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลําบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือ

ต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คําสัง่ศาลโดยต้องจดัทําบนัทึกระบุ

เหตผุลเสนอขออนมุติัตอ่ 

(1) ประธานกรรมการ (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานกุารบริษัท) 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการ) 

(3) กรรมการผู้ จัดการ (กรณีผู้ ขายเป็นบุคคลท่ีบริษัทฯ กําหนด ซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการ

บริษัท) 
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ทัง้นี ้ผู้ ย่ืนขออนมุติัต้องทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วนัทําการ นบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้ง

การอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้จดัสง่สําเนาบนัทกึดงักลา่วให้แก่เลขานกุารบริษัทด้วย 

2.3 เลขานกุารบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้บคุคลท่ีบริษัทฯ กําหนดทราบเป็นการ

ลว่งหน้า  

3. การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 

3.1 การรายงานครัง้แรก 

กรณีกรรมการ และผู้บริหารท่ีพึ่งเข้าดํารงตําแหน่ง และยังไม่มีรายช่ือแสดงในระบบข้อมูลรายช่ือ

กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าท่ีต้องจดัทํารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส บุตรท่ี

ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ และผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉันสามีภรรยา ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ มาตรา 59 ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 7 วนั นับแต่วนัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน

หลกัทรัพย์นัน้ หรือแจ้งมายงัเลขานกุารบริษัทเพ่ือแจ้งผ่านระบบดงักลา่ว 

3.2 การรายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 

(1) กรรมการ ผู้ บริหารสี่รายแรกของบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลกัทรัพย์ของตนเอง คูส่มรส บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ และผู้ ท่ีอยู่ด้วยกนัฉันสามีภรรยา ตาม

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ มาตรา 59 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 3 วนัทํา

การ นบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ หรือแจ้งมายงัเลขานุการบริษัทเพ่ือ

แจ้งผ่านระบบดงักลา่ว 

(2) บคุคลท่ีบริษัทฯ กําหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารสี่รายแรก มีหน้าท่ีต้องรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ และผู้ ท่ีอยู่

ด้วยกันฉันสามีภรรยา ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง 

www.sec.or.th ภายใน 3 วนัทําการ นับแต่วนัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นัน้ 

หรือแจ้งมายงัเลขานกุารบริษัทเพ่ือแจ้งผ่านระบบดงักลา่ว 

(3) เลขานุการบริษัทต้องจดัทําสําเนารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามข้อ 3.1 และ 3.2 รายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุไตรมาส 

 

 

 

 



 

นโยบายและแนวปฏิบัติเร่ืองการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน      5/6 

 

4. การซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการยกเว้น 

การเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ในกรณีดงัต่อไปนี ้ไม่ต้องจดัทําแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลกัทรัพย์ตามแบบ 59 

4.1 การได้หลกัทรัพย์ในกรณีของ right offering/การได้หลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามาโดยทาง

มรดก/การได้หลกัทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผล (right offering ยกเว้นการได้หลกัทรัพย์ตาม right 

offering เฉพาะการจองซือ้หลกัทรัพย์ตามสิทธิหากจากซือ้หลกัทรัพย์เกินสิทธิ ไม่ได้รับยกเว้นการ

รายงานและผู้รายงานมีหน้าท่ีรายงานการได้หลกัทรัพย์ท่ีจองเกินสิทธิดงักลา่ว) 

4.2 การใช้สิทธิในการซือ้หุ้น (Stock Option) หรือใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้

ดงักลา่วจนกวา่จะพ้นช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

4.3 การได้หลกัทรัพย์จาก ESOP หรือการได้หุ้นจาก EJIP ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

4.4 การโอนหรือรับโอนซึง่กระทํากบัผู้ดแูล และเก็บรักษาหลกัทรัพย์ (Custodian) ท่ีถือครองหลกัทรัพย์

แทนบคุคลดงักลา่ว 

5. ข้อจํากดัอ่ืนๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

5.1 บริษัทฯ สนบัสนนุให้บคุคลท่ีบริษัทฯ กําหนด ลงทนุหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะยาว ทัง้นี ้ไม่ควร

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะสัน้ หรือเป็นการเก็งกําไรในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยระยะ

สัน้ในท่ีนี ้หมายถงึ ระยะเวลา 3 เดือน หรือน้อยกวา่ 

5.2  บคุคลท่ีบริษัทฯ กําหนดควรหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมดงัตอ่ไปนี ้

(1) การชอร์ตเซล (Short Sale) หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่อาจเป็นการสง่สญัญาณแก่ตลาดได้วา่

ผู้ขายไมมี่ความเช่ือมัน่ในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย 

(2) การซือ้ขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชัน่) ท่ีมีความเก่ียวข้องกับหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ ซึง่อาจก่อให้เกิดลกัษณะการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยใช้ข้อมลูภายในได้ 

(3) การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในบญัชีกู้ ยืมเงินเพ่ือซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Margin Account) 

ซึง่อาจถกูบริษัทหลกัทรัพย์บงัคบัขายหลกัทรัพย์ดงักล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีท่ี

ไมส่ามารถนําหลกัประกนัมาวางเพ่ิมได้ 
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6.   บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานคนใดท่ีฝ่าฝืนนโยบายฉบบันีจ้ะมีการพิจารณาลงโทษทางวินยัจนอาจถึง

ขัน้ให้ออก รวมทัง้อาจมีความรับผิดทางอาญา และทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การทบทวนนโยบาย 

เลขานุการบริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนีเ้ป็นประจํา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา

อนมุติัหากมีการเปลี่ยนแปลง 

 

จงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 

 

 

 

                   (นายสนัน่  องัอบุลกลุ) 

                       ประธานกรรมการ 


