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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

นโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพย์และการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

1. บทนํา 

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกคน

อยา่งโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหบ้รรลุความมุ่งมัน่ดงักล่าว คณะกรรมการบริษทั

จึงไดจ้ดัทาํและนาํนโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน (“นโยบายฉบบัน้ี”) มาใชป้ฏิบติั 

2. วตัถุประสงค์ 

นโยบายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

(1) กาํหนดหลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการป้องกนัการใชข้อ้มูล

ภายในของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

(2) เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัปฏิบติัตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน 

3. ขอบเขต 

(1) นโยบายฉบบัน้ีบงัคบัใช้กับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทั นอกจากน้ี 

เน้ือหาบางส่วนของนโยบายฉบบัน้ียงัขยายไปถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดงักล่าวดว้ย 

(2)  นโยบายฉบบัน้ีครอบคลุมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

4. คํานิยาม 

ขอ้ความหรือ คาํใดๆ ท่ีใช้ในนโยบายฉบบัน้ีให้มีความหมายดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ขอ้ความดงักล่าวจะ

แสดงหรือไดอ้ธิบายไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(1) “หลักทรัพย์” หมายถึงหุน้ (สามญัและบุริมสิทธิ) หุน้กู ้สิทธิในการซ้ือหุน้ (Stock Options) ตรา

สารอนุพนัธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชนั) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือหุน้กู ้(Warrants) 

และตราสารทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีสามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดการเงิน (ไม่รวมใบสําคญัแสดงสิทธิ

อนุพนัธ์ (Derivative Warrants : DW) ท่ีมีดชันีหลกัทรัพยเ์ป็นปัจจยัอา้งอิง) 
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(2) “การซ้ือขาย” รวมถึง การซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลกัทรัพย ์

รวมทั้งการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้หรือใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นหรือหุน้กู ้

(3) “ข้อมลูภายใน” หมายถึง ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์

ท่ียงัไม่ไดถู้กเปิดเผยต่อสาธารณชน ตวัอยา่งของขอ้มูลภายใน ไดแ้ก่ 

ก) การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือ การไดม้าซ่ึงกิจการ 

ข) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกาํไรหรือขาดทุน 

ค) การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้หรือการจ่ายหุ้นปันผล 

ง) การไดม้าหรือสูญเสียสัญญาทางการคา้ท่ีสาํคญั 

จ) การออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีสาํคญั การพฒันาท่ีสาํคญัเก่ียวกบัทรัพยากร เทคโนโลย ีผลิตภณัฑ์ 

และตลาด หรือการคน้พบท่ีสาํคญัเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ 

ฉ) การเปล่ียนแปลงอาํนาจในการควบคุม หรือการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในคณะกรรมการ

และผูบ้ริหาร 

ช) การเรียกไถ่ถอนหลกัทรัพย ์

ซ) การกูย้มืเงินในจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนิน 

ฌ) การออกหุน้เพิ่มทุนในจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญั โดยเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ 

ญ) ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีสาํคญั 

ฎ) การซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์สําคญั 

ฏ) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในโครงการจ่ายลงทุน 

ฐ) การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั 

ฑ) ขอ้พิพาทท่ีสาํคญัเก่ียวกบัแรงงาน ผูรั้บเหมาช่วง ผูข้ายสินคา้ใหบ้ริษทั 

ฒ) การทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัอ่ืน 

ณ) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

(4) “ผู้บริหารส่ีรายแรก” หมายถึง ผูบ้ริหารตามคาํนิยามของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

5. หน้าที่และความรับผดิชอบ 

(1) คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลนโยบาย

ฉบบัน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีกาํหนดไว ้

(2) เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีหลกัในการนาํนโยบายฉบบัน้ีไปปฏิบติัใช ้รวมทั้งติดตามประสิทธิผล

ของนโยบายฉบบัน้ี ตลอดจนช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามและตีความในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย 
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(3) ผูบ้ริหารทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบทาํให้มั่นใจว่าผูใ้ต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึง

ความสาํคญัและมีความเขา้ใจนโยบายฉบบัน้ี 

(4) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ีอยา่งเคร่งครัดในการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั รวมทั้งส่ือสารนโยบายฉบบัน้ีใหคู้่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะไดรั้บทราบ 

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

6.1 ขอ้หา้มในการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามขอ้ห้ามในการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้

ขอ้มูลภายใน ซ่ึงกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลดัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 

241 “ในการซ้ือหรือขายซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขาย

ในศูนยข์ายหลกัทรัพย ์ห้ามมิให้บุคคลใดทาํการซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือ

ชักชวนให้บุคคลอ่ืน ซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์  หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศยัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัต่อ

การเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน และตนไดล่้วงรู้มาในตาํแหน่ง

หรือฐานะเช่นนั้น และไม่วา่การกระทาํดงักล่าวจะกระทาํเพื่อประโยชน์ต่อตวัเอง หรือผูอ่ื้น หรือ

นาํขอ้เทจ็จริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ่ื้นกระทาํดงักล่าว โดยตนรับประโยชน์ตอบแทน” 

6.2 บริษทักาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทั จดัทาํและนาํส่งรายงานการเปล่ียนแปลงการ

ถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (แบบ 59) ของตน ของคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กิน

ดว้ยกนัฉันสามีภรรยา บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร คู่

สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร

ดงักล่าว เป็นผูถื้อหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้น

มากท่ีสุดในนิติบุคคลดงักล่าวตามแบบรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าว

ไปยงัระบบการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) (https://www.sec.or.th) หรือ

แจง้มายงัเลขานุการบริษทั เพื่อแจง้ผา่นระบบดงักล่าวทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

6.3 บริษทักาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี

หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง

บุคคลท่ีถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรือ

https://www.sec.or.th/
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มูลค่าของหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งระงบัการซ้ือขายเสนอซ้ือหรือเสนอขายหรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืน

ซ้ือขาย เสนอซ้ือหรือเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ในช่วงเวลา

ก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษทัฯ 

จนกวา่บริษทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้ ตลอดระยะเวลาปลอดการใชข้อ้มูลภายใน

ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซ่ึงหมายถึง ระยะเวลา 30 วนั ก่อนและจนถึง

วนัประกาศผลการดาํเนินงานทางการเงินของบริษทัรายไตรมาสและประจาํปี โดยบริษทัจะแจง้

ให้กรรมการและผูบ้ริหารงดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็น

เวลาอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน 

6.4 บริษทักาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย หรืออดีตกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีลาออกแล้ว มีหน้าท่ีเก็บความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั 

และบริษทัยอ่ย ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่คา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีตนไดรั้บทราบจาก

การปฏิบติัหน้าท่ี และห้ามมิให้นาํความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัและบริษทัย่อย 

ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่คา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไปใชป้ระโยชน์แก่บริษทัอ่ืนและให้

บุคคลภายนอกทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ทาํให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทัและ

บริษทัยอ่ย หรือคู่คา้ก็ตาม 

6.5 บริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย มีหน้าท่ีปฏิบติัตาม

แนวทางการใช้ขอ้มูลภายในของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงกฎเกณฑ์อ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

6.6  บริษทักาํหนดบทลงโทษทางวินยัสําหรับผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง หากมีการฝ่าฝืน

นาํขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกั

งานชัว่คราวโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง หรือให้ออกจากงาน ซ่ึงการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของ

การกระทาํและความร้ายแรงของความผดินั้นๆ 

6.7 บุคคลท่ีบริษทักาํหนด (Designated Persons) 

6.7.1 “บุคคลท่ีบริษัทกาํหนด” หมายถึง บุคคลท่ีมีตาํแหน่งหรือหน้าท่ี ซ่ึงล่วงรู้ขอ้มูลภายใน

บริษทั (รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ไดแ้ก่ 

(1) กรรมการ 

(2) ผูบ้ริหารส่ีรายแรก 

(3) ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงาน ดงัน้ี บญัชี การเงิน พฒันาธุรกิจ นักลงทุน

สัมพนัธ์ เลขานุการบริษทั และผูต้รวจสอบภายใน 
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(4) ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนท่ีเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

(5) บุคคลอ่ืนใดท่ีบริษทักาํหนด 

6.7.2 เลขานุการบริษทั ทาํหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนรายช่ือบุคคลท่ีบริษทั

กาํหนด และแจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบเม่ือถูกเพิ่ม/ลบรายช่ือในทะเบียนดงักล่าว 

 

6.8 ช่วงเวลาหา้มซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Blackout Period) 

6.8.1 ห้ามบุคคลท่ีบริษทักาํหนดซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการ

เปิดเผยงบการเงินประจาํรายไตรมาสและประจาํปี และช่วงเวลาอ่ืนท่ีบริษทักาํหนดเป็น

คร้ังคราว 

6.8.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลท่ีบริษทักาํหนดอาจขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในระหว่าง

ช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ด้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลาํบาก

ทางการเงินอย่างรุนแรง หรือตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่

ภายใตค้าํสั่งศาล โดยตอ้งจดัทาํบนัทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมติัต่อ 

(1) ประธานคณะกรรมการบริษทั (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษทั) 

(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานคณะกรรมการบริษทั) 

(3) ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรณีผูข้ายเป็นบุคคลท่ีบริษทักาํหนดซ่ึงไม่ใช่

กรรมการและเลขานุการบริษทั) ทั้งน้ี ให้จดัส่งสําเนาบนัทึกคาํขอดงักล่าวให้แก่

เลขานุการบริษทัดว้ย 

6.8.3 เลขานุการบริษทัจะประกาศช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้ทราบไวเ้ป็นการล่วงหนา้ 

30 วนั เพื่อช่วยใหบุ้คคลท่ีบริษทักาํหนดไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

6.9  การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์

6.9.1 การรายงานคร้ังแรก 

กรรมการหรือผูบ้ริหารส่ีรายแรกท่ีพึ่งเขา้ดาํรงตาํแหน่ง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือ

หลกัทรัพยข์องบริษทั (รวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ใหแ้จง้

ไปยงัระบบการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยฯ์ (แบบ 59) ทางเวบ็ไซตข์อง 

ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th) ภายใน 7 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ

แจง้มายงัเลขานุการบริษทั เพื่อแจง้ผา่นระบบดงักล่าว  

 

 

https://www.sec.or.th/
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6.9.2 การรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

กรรมการและผูบ้ริหารส่ีรายแรก (รวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ) ใหแ้จง้ไปยงัระบบการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยฯ์ (แบบ 59) ทาง

เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th) ภายใน 3 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขาย

หลกัทรัพย ์หรือแจง้มายงัเลขานุการบริษทั เพื่อแจง้ผา่นระบบดงักล่าว 

6.9.3 เลขานุการบริษทัตอ้งจดัทาํสาํเนารายงานตามขอ้ 6.9.1 และ 6.9.2 รายงานใหค้ณะกรรมการ

บริษทัรับทราบทุก 6 เดือน 

6.10  การซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการยกเวน้ 

นโยบายฉบบัน้ีไม่บงัคบัใชใ้นสถานการณ์ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การได้หลักทรัพย์ในกรณีของ right offering / การได้หลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้มาโดยทางมรดก /การไดห้ลกัทรัพยจ์ากการจ่ายหุ้นปันผล (right offering ยกเวน้

การไดห้ลกัทรัพยต์าม right offering เฉพาะการจองซ้ือหลกัทรัพยต์ามสิทธิ หากจองซ้ือ

หลกัทรัพยเ์กินสิทธิ ไม่ได้รับยกเวน้การรายงาน และผูร้ายงานมีหน้าท่ีรายงานการได้

หลกัทรัพยท่ี์จองเกินสิทธิดงักล่าว) 

(2) การใช้สิทธิในการซ้ือหุ้น (Stock Options) หรือใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุ้นหรือหุ้นกู ้(Warrants) ท่ีไดรั้บภายใตโ้ครงการของบริษทั อย่างไรก็ตาม เม่ือใช้สิทธิ

ดงักล่าวแล้ว จะตอ้งถือครองหุ้นหรือหุ้นกู้ดงักล่าวจนกว่าจะพน้ช่วงเวลาห้ามซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์

(3) การไดห้ลกัทรัพยจ์าก ESOP หรือการไดหุ้น้จาก EJIP ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(4) การโอนหรือรับโอนซ่ึงกระทาํกบัผูดู้แลและเก็บรักษาหลกัทรัพย ์(custodian) ท่ีถือครอง

หลกัทรัพยแ์ทนบุคคลดงักล่าว 

6.11  ขอ้จาํกดัอ่ืนๆ ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

6.11.1 บริษทัสนบัสนุนให้บุคคลท่ีบริษทักาํหนด ลงทุนหลกัทรัพยข์องบริษทัในระยะยาว ทั้งน้ี 

ไม่ควรซ้ือขายหลักทรัพยข์องบริษทัในระยะสั้ นหรือการเก็งกาํไรในหลักทรัพยข์อง

บริษทั โดยระยะสั้นในท่ีน้ีหมายถึง ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหรือนอ้ยกวา่ 

6.11.2 บุคคลท่ีบริษทักาํหนดควรหลีกเล่ียงการทาํธุรกรรมดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขายชอร์ต (Short Sales) หลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาด

ไดว้า่ผูข้ายไม่มีความเช่ือมัน่ในบริษทั 

(2)  ซ้ือขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ และออปชัน) ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

หลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงอาจก่อให้เกิดลกัษณะการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูล

ภายในได ้

https://www.sec.or.th/
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(3)  ถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัในบญัชีกู้ยืมเงินเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Margin 

Account) ซ่ึงอาจถูกบริษทัหลกัทรัพยบ์งัคบัขายหลกัทรัพยด์งักล่าว โดยปราศจาก

ความยนิยอม ในกรณีท่ีไม่สามารถนาํหลกัประกนัมาวางเพิ่มได ้

6.12  มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้

ระหวา่งบริษทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นรวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิ

ควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูล และโอกาสของบริษทัและการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีส่วนสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบั

บริษทัในลกัษณะท่ีเป็นนยัสําคญั จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนเร่ืองการทาํรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางประโยชน์ วา่ตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม จึงมีการพิจารณา

การทาํรายการอย่างรอบคอบ และตอ้งผ่านการพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

นาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียตอ้งไม่มี

ส่วนร่วมในการพิจารณา หลงัการอนุมติัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัมีการแจง้มติต่อท่ีประชุมและต่อ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อเผยแพร่ให้กบัผูถื้อหุ้นภายในวนัท่ีกรรมการมีมติหรือภายในเวลา 9.00 น. ของ

วนัทาํการถดัไป เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และทนัเหตุการณ์ นอกจากน้ี

คณะกรรมการบริษทัยงัมีหน้าท่ีสําคญัท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดการกระทาํท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ครอบครัว และบุคคลใกลชิ้ดตอ้งไม่ทาํธุรกรรม

ใดๆ ท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะกระทาํดว้ยตนเอง

หรือร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด เพื่อหลีกเล่ียงความไม่เหมาะสมท่ีอาจเกิดข้ึน

ดงักล่าวจึงไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

6.12.1 จดัทาํระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล รวมถึงการกาํหนดนโยบายและวธีิปฏิบติั

ในการรักษาความลบัของขอ้มูล การรักษาความน่าเช่ือถือและความพร้อมใชข้องขอ้มูล 

เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติั

ตามอยา่งเคร่งครัด เพื่อมิใหมี้การใชผ้ลประโยชน์จากขอ้มูลเพือ่การซ้ือขายหลกัทรัพย ์

6.12.2 กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยจดัทาํรายงานการมีส่วนได้

ส่วนเสียทุกปี และปรับปรุงแก้ไขรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และเก็บรักษา

รายงานไวท่ี้เลขานุการบริษทั รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมการและผูบ้ริหาร

เป็นการเปิดเผยความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ แต่หากมีกรณีมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการดงักล่าว จะตอ้ง

กระทาํไปดว้ยความโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมือนเป็นการทาํกบับุคคลภายนอกและเป็นไป

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และในการพิจาณาอนุมติัการทาํรายการ กรรมการหรือ

ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจาณาอนุมติั 
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6.12.3 อนุมติัหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปใหฝ่้ายจดัการสามารถ

ทาํธุรกรรมระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งได ้หากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนั ท่ีควรจะพึง

กระทาํกบัสัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจาก

อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี

ยงัใหบ้ริษทัจดัทาํรายงานสรุป การทาํธุรกรรมดงักล่าวเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยใหผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

7.  กรณมีีข้อสงสัย 

หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานคนใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายฉบบัน้ี หรือไม่

แน่ใจขอ้มูลภายในท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กเปิดเผยแลว้หรือยงั หรือจะไม่สามารถซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นสถานการณ์

ใดๆ ใหป้รึกษาเลขานุการบริษทั  

8. การฝ่าฝืนนโยบาย 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานคนใดท่ีฝ่าฝืนนโยบายฉบบัน้ี อาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั

จนถึงขั้นใหอ้อกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

9. นโยบายทีเ่กีย่วข้อง  

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนควรอ่านทาํความเขา้ใจนโยบายฉบบัน้ี ร่วมกบันโยบายและ

คู่มืออ่ืนๆ ของบริษทั ดงัน้ี 

• นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

10. การทบทวนนโยบาย 

เลขานุการบริษทัตอ้งทบทวนนโยบายฉบบัน้ีเป็นประจาํทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัหากมีการเปล่ียนแปลง  
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ทั้งน้ี ใหมี้ผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 

 

__________________________________________ 

  (นายยทุธ วรฉตัรธาร) 

ประธานกรรมการบริษทั 

         บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 


