
 

 

 

 

 

นโยบายการซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ของ 

กรรมการ และผูบ้ริหาร  
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นโยบายการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ และผูบ้ริหาร  

(Directors and Executives’ Securities Trading Policy) 

 

บทนํา 

 บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จาํกดั (มหาชน) “บริษัทฯ” ให้ความสาํคัญกบัการกาํกบัดูแลกจิการที่ดี โดยมุ่งม่ัน

ที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้บรรลุความมุ่งม่ันดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กาํหนดนโยบายการ

ใช้ข้อมูลและการซื้ อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกัน มิให้กรรมการ และผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่าทุกรายนับต่อจาก

กรรมการผู้จัดการลงมา(ตามคาํนิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต.) “ผู้บริหาร” ของบริษัทฯ นาํข้อมูลภายในที่มีสาระสาํคัญไปใช้

ประโยชน์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บรรลุความมุ่งม่ัน

ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทาํและนาํนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร “นโยบายฉบบัน้ี” 

มาใช้ปฏบัิติ 

 

1. วตัถุประสงค ์ 

 นโยบายฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกจิและมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 

 1.1 กาํหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของกรรมการ 

และผู้บริหารของบริษัทฯ  

 1.2 ให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

2535 ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวของกบัการซื้อขายหลักทรัพย์ และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 1.3 เพื่อกาํหนดกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติได้จริงของกรรมการ และผู้บริหาร เป็นไปตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับของหน่วยงานกาํกบัตลาดทุน  

 1.4 เพื่อเสริมสร้างและรักษาความเชื่อม่ันของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนซึ่งประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

 

2. ขอบเขต 

 2.1 นโยบายฉบับนี้ บังคับใช้กับกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ นอกจากนี้  เนื้ อหาบางส่วนของนโยบายยัง

ครอบคลุมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย 

 2.2 นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการเกบ็รักษาความลับ การเกบ็รักษาข้อมูลภายใน ของบริษัทฯ  

 

3. คํานิยาม 

 ข้อความ หรือคาํใดๆ ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้  เว้นแต่ ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบาย

ไว้เป็นอย่างอื่น 

 3.1 “นโยบาย” หมายถึง นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ 

 3.2 “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จาํกดั (มหาชน)  

 3.3 “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสทิธ)ิ และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ 



ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้น (Warrants) หรือใบแสดงสิทธิในการซื้ อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription 

Rights (“TSR”)) สิทธิในการซื้ อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปช่ัน) และตราสารทาง

การเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน 

 3.4 “การซื้ อขาย” หมายถึง การซื้ อ ขาย โอน หรือรับโอน หลัก ทรัพย์ และ/หรือ ผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมาย

ในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สทิธใินการซื้อหุ้น หรือใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 3.5 “การชอร์ตเซล” (Short Sale) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ซึ่งตนเองไม่มีในครอบครอง แต่ใช้การยืมมาจาก

บุคคลอื่นที่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ เช่น โบรกเกอร์ 

 3.6 “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ถูก

เปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่  

 ก) การร่วมทุน การควบรวมกจิการ หรือการได้มาและจาํหน่ายไปซึ่งกจิการและ/หรือ ทรัพย์สนิที่มีนัยสาํคัญ  

 ข) การประกาศจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลหรือประกาศผลกาํไรหรือขาดทุน  

 ค) การเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้  

 ง) การได้มาหรือสญูเสยีสญัญาทางการค้า และ/หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกจิที่มีนัยสาํคัญ  

 จ) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สาํคัญ การพัฒนาที่สาํคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การให้บริการและ

การตลาด หรือการค้นพบที่สาํคัญเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์การให้บริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนาํไปสู่การจด

สทิธบัิตร  

 ฉ) การเปล่ียนแปลงอาํนาจในการควบคุม หรือการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร  

 ช) การกู้ยืมเงินในจาํนวนที่มีนัยสาํคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  

 ฌ) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจาํนวนที่มีนัยสาํคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ  

 ฌ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สาํคัญ  

 ญ) การเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

 3.7 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการของบริษัทฯ 

 3.8 “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดํารง

ตาํแหน่งเทยีบเท่ากบัผู้ดาํรงตาํแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดาํรงตาํแหน่งระดับบริหารในสาย

งานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทยีบเท่าของบริษัทฯ(ตามคาํนิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต.) 

 3.9 “การเกง็กาํไรระยะสั้น” หมายถึง การซื้ อขายและครอบครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระยะเวลา 3 เดือน 

หรือน้อยกว่านั้น  

 3.10 “ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ผลกระทบที่ทาํให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทสงูข้ึน ตํ่าลง คงที่ หรือ

เป็นการพยุงราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสาํคัญ 

 

4. หนา้ที่และความรบัผิดชอบ  

 4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทาํหน้าทีก่าํกบัดูแลนโยบายฉบับ

นี้  เพื่อให้ม่ันใจว่ากรรมการ และผู้บริหารทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์และแนวปฏบัิติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ที่กาํหนดไว้  

 4.2 เลขานุการบริษัท และฝ่ายกาํกับและดูแลกฏระเบียบ มีหน้าที่หลักในการนาํนโยบายฉบับนี้ ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้ง

ติดตามประสทิธผิลของนโยบายฉบับนี้  ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถาม และตีความในกรณีที่มีข้อสงสยั  

 4.3 กรรมการ และผู้บริหาร ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ อย่างเคร่งครัดในการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ ให้บุพการี คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรหลาน บุตรบุญธรรม  



รวมไปถึงพี่น้องร่วมบิดาและ/หรือมารดาเดียวกัน ได้รับทราบด้วย เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกาํกับดูแล

กจิการที่ดี 

 

5. นโยบายและแนวทางปฏิบติั  

 5.1 ขอ้หา้มในการซ้ือขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน  

 กรรมการ และผู้บริหาร ทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกาํหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 242 ว่า “ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูล

ภายในที่เกี่ยวกบับริษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทาํการดังต่อไปนี้   

  5.1.1 ซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกบัหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อ 

   ตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่  

 (ก) เป็นการปฏบัิติตามกฎหมาย คาํสั่งศาล หรือคาํสั่งของหน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

 (ข) เป็นการปฏบัิติตามภาระผูกพันตามสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทาํข้ึนก่อนที่ตนจะรู้หรือครอบครอง 

  ข้อมูลภายในที่เกี่ยวกบับริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 (ค) เป็นการกระทาํโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เหน็หรือตัดสนิใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือจด 

  ทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสนิใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือ 

  เข้าผูกพันตามสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกบัหลักทรัพย์นั้น หรือ  

 (ง) เป็นการกระทาํในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ  

  ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด  

  5.1.2 เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธใีด โดยรู้หรือควรรู้ 

   ว่าผู้รับข้อมูลอาจนาํข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสญัญา 

   ซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกบัหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทาํใน 

   ลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ 

   กาํหนด” 

 

 5.2 บุคคลที่บริษทัฯ กําหนด (Designated Persons) 

 “บุคคลที่บริษัทฯ กาํหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตาํแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ (รวมถึง 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ตัวอย่างของบุคคลซึ่งอาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน ได้แก่ 

 ก) กรรมการ 

 ข) ผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทยีบเท่าตามนิยาม ก.ล.ต 

 

 5.3  ช่วงเวลาหา้มซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Blackout Period)  

 5.3.1  ห้ามกรรมการและผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบ 

   การเงินประจํารายไตรมาสและประจําปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกําหนดเป็นคร้ังคราว  

   (มีเหตุการณ์สาํคัญที่จะกระทบต่อราคาหลักทรัพย์) 

 5.3.2  ฝ่ายกาํกบัและดูแลกฏระเบียบจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า 

  ผ่าน  E-Mail รายบุคคลเพื่อช่วยให้กรรมการและผู้บริหารได้ปฏบัิติตามหลักเกณฑดั์งกล่าว 



 5.4  การรายงานการถือหลกัทรพัย ์

  5.4.1 การรายงานครั้งแรก  

 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทาํรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตร 

 ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบ 59-1 ของสาํนักงาน ก.ล.ต. และนาํส่งให้สาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน 

 นับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ หรือวันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ

 ประชาชน ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 

 5.4.2 การรายงานเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง  

 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทาํแบบรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตาม

 แบบ 59-2 ของสาํนักงาน ก.ล.ต. และนาํส่งให้สาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทาํการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย 

 โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 

 5.4.3 การเปิดเผย 

 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทาํและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งของ

 ตนเอง คู่สมรส ผู้ที่อยู่กนิด้วยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการ

 ถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม

 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (มาตรา 59) 

 

 5.5  การซ้ือขายหลกัทรพัยที์่ไม่เขา้ข่ายการซ้ือขายหลกัทรพัยต์ามนโยบายฉบบัน้ี 

  นโยบายฉบับนี้ ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้   

 5.5.1 การรับคาํเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงาํกจิการ  

  5.5.2 การใช้สทิธใินการซื้อหุ้น (Stock Options) หรือใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้  

   (Warrants) ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัทฯ อย่างไรกต็าม เม่ือใช้สทิธดัิงกล่าวแล้ว จะต้องถือครอง

   หุ้นหรือหุ้นกู้ดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ 

 

 5.6  ขอ้ยกเวน้ 

  การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้  ไม่ต้องจัดทาํแบบรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

หลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 

 5.6.1  การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

  5.6.2 การใช้สทิธติามหลักทรัพย์แปลงสภาพ 

  5.6.3 การเสนอขายหุ้นหรือการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants)  

    ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”)  

    หรือได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment  

    Program “EJIP”) 

  5.6.4 การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก 



  5.6.5 การโอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ จากการวางเป็นประกนัการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

 5.7 ขอ้จํากดัอื่นๆ ในการซ้ือขายหลกัทรพัย ์

 5.7.1 บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทฯ กาํหนดลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควร 

 ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะสั้นหรือเพื่อเกง็กาํไรในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 5.7.2 บุคคลทีบ่ริษัทฯ กาํหนดควรหลีกเลีย่งการทําธุรกรรม ดังต่อไปนี้  

  (1) การชอร์ตเซล (Short Sale) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นการส่งสญัญาณแก่ตลาดได้ว่าผู้ขาย

  ไม่มีความเชื่อม่ันในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย 

   (2) การซื้อขายตราสารอนุพันธ ์(เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกบัหลักทรัพย์ของ 

   บริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกดิลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้ 

  (3) การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account)  

  ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่ 

  สามารถนาํหลักประกนัมาวางเพิ่มได้ 

 

6. กรณีมีขอ้สงสยั  

หากกรรมการ และผู้บริหาร มีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้  หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระ

สาคัญนั้น ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้ อขายหลักทรัพย์ในสถานการณ์ใดๆ กรุณาติดต่อฝ่าย

กาํกบัและดูแลกฏระเบียบของบริษัทฯ ได้ที่ช่องทาง ดังนี้   

 ฝ่ายกาํกบัและดูแลกฏระเบียบ  

 บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จาํกดั (มหาชน)  

 โทรศัพท.์ 0 2100 8232 -4  

 จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์racd_jts@jasmine.com  

 

7. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน ตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2559   

กรรมการ และผู้บริหาร หากถูกสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ 

มีความผิดจะมีบทกาํหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2559 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) 

กาํหนดว่า “กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑ ์หรือวิธกีารที่

กาํหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้

ปฏบัิติให้ถูกต้อง” 

 

8. การติดตามดูแลการปฏิบติัตามนโยบาย 

8.1 ฝ่ายกาํกบัและดูแลกฎระเบียบจะแจ้งวันห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าผ่านอเีมล 

 8.2 กาํหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 

ภายใน 3 วนัทาํการ หลังจากวนัที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน 

 8.3 กรรมการและผู้บริหารที่ทาํการซื้ อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์จะต้องส่งสาํเนารายงานดังกล่าว จาํนวน 1 

ชุด ให้แก่ เลขานุการบริษัทหรือฝ่ายกาํกบัและดูแลกฏระเบียบ เพื่อเกบ็ไว้เป็นหลักฐาน 



 8.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละคร้ังที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 8.5 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ และสื่อสารให้กรรมการ และผู้บริหาร ลงนามรับทราบนโยบายการซื้ อขายหลักทรัพย์ฯ 

และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการปฏบัิติตามนโยบายฯ 

 

9. การทบทวนนโยบาย  

 เลขานุการบริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้ เป็นประจาํทุกปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

เพื่อทบทวนนโยบายฉบับนี้  และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปล่ียนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการซื้ อขายหลักทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหาร  ฉบับน้ีไดผ่้านมตกิารประชุมคณะกรรมการบริษัท  

คร้ังที ่2/2565 เมือ่วันที ่25 มีนาคม 2565 และมีผลตัง้แต่วันที ่25 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 


