นโยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของกรรมการ และผู้บริหาร
ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
โดย สานักเลขานุการบริษัท
ที่ 02/2562
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริ ษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2562

• วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบาย เรื่ อง หลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษั ท และ
พระราชบัญ ญั ติหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ เพื่ อเป็ นการกากับดูแลและ
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ในการใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อข้ อมูลสาคัญ
ที่ไม่ควรเปิ ดเผยต่อสาธารณชน อันซึ่งได้ มาเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อหาประโยชน์ส่วนตนเอง หรื อเอื ้อประโยชน์แก่
ผู้อื่นในทางมิชอบ และเป็ นการดารงไว้ ซึ่งความน่าเชื่อถือที่ลกู ค้ า ผู้ร่วมงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และประชาชน
ทัว่ ไปที่มีต่อบริ ษัท และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นรากฐานสาคัญที่ทาให้ ธุรกิจเจริ ญเติบโตได้ อย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน
• หน้ าที่และความรับผิดชอบของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับหลักเกณฑ์
- กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่มีความประสงค์ที่จะทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท (SEG) มีหน้ าที่ต้องซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในหลักเกณฑ์ฉบับนี ้
- สานักเลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่
1. กากับดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ทาการซื ้อขายหลักทรัพย์และดาเนินการตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ใน
หลักเกณฑ์ฉบับนี ้
2. ตรวจสอบรายการซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ ของกรรมการ และผู้บ ริ หารของบริ ษั ท รวมถึงผู้ที่เกี่ ยวข้ องให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในหลักเกณฑ์ฉบับนี ้
3. เก็บรักษาประวัติการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเก็บรักษาเอกสาร
แบบแสดงรายการหลักทรัพย์รายไตรมาส (Quarterly Statement) ซึง่ แสดงรายการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริ หาร
4. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท ของกรรมการและผู้บริ หาร ไตรมาสละ 1 ครัง้ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
• หน่ วยงานที่ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท
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• หน่ วยงานที่กากับดูแลให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
สานักเลขานุการบริ ษัท
• การบังคับใช้ หลักเกณฑ์
บรรดานโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ คาสัง่ บริ ษัทและประกาศที่ใช้ อยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้ หลักเกณฑ์ฉบับนี ้ ให้ ยงั คงมีผล
บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ฉบับนี ้
• วันที่มีผลใช้ บังคับ
ตังแต่
้ วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2562
• บทลงโทษ
กรรมการ ผู้บริ หาร มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ฉบับนี ้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์นีถ้ ือเป็ นการ
ฝ่ าฝื นทางวินยั ตามข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษัท
• ข้ อความ
▪ คาจากัดความ
ข้ อความ
หลักทรัพย์

หลักทรัพย์จดทะเบียน
ตราสารหนี ้
กรรมการ
ผู้บริ หาร

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ความหมาย
หลักทรัพย์ จดทะเบียน สัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าที่ ซือ้ ขายในตลาดอนุพันธ์ หรื อศูน ย์ ซือ้ ขายสัญ ญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าอื่นใดในประเทศไทย หลักทรัพย์ที่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระหนี ้ขึ ้นอยูก่ บั หลักทรัพย์
จดทะเบียน หลักทรัพย์หรื อตราสารอนุพนั ธ์ อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
แต่ ทัง้ นี ้ “หลัก ทรั พ ย์ ” ไม่ ร วมถึ ง หุ้ นกู้ (ที่ มิ ใช่ ห้ ุ นกู้ ที่ มี ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกับ การช าระหนี ข้ ึ น้ อยู่กั บ
หลักทรัพย์จดทะเบียน) หรื อหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตลาดหลักทรัพย์อื่นใดในประเทศไทย
พันธบัตร หุ้นกู้ หรื อตัว๋ เงิน
กรรมการบริษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
ผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ตั ง้ แต่ ร ะดั บ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ขึ น้ ไป รวมถึ ง กรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการอื่นใดที่เกี่ ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อที่สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์
คูส่ มรส (ทังที
้ ่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส) หรื อผู้ที่อยูก่ ินด้ วยกันฉันสามีภริ ยา บุตรและ
บุตรบุญธรรมที่ยงั มิได้ บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรื อผู้บริ หาร
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ข้ อความ
ความหมาย
นิติบคุ คลที่ตนมีอานาจ นิติบคุ คลที่ตนเองมีอานาจควบคุมในลักษณะดังต่อไปนี ้
ควบคุมกิจการ
1. การถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ ออกเสียงในนิ ติ บุค คลหนึ่งเกิ น กว่าร้ อยละห้ าสิบ ของจานวนสิท ธิ อ อกเสีย ง
ทังหมดของนิ
้
ติบคุ คลนัน้
2. การมี อ านาจควบคุม คะแนนเสีย งส่วนใหญ่ ในที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของนิ ติ บุค คลหนึ่ง ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อโดยอ้ อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
3. การมีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ หรื อถอดถอนกรรมการตังแต่
้ กึ่งหนึ่งของกรรมการทังหมด
้
ไม่ว่า
โดยตรงหรื อโดยอ้ อม
ข้ อมูลภายใน
ข้ อมูลที่ยงั มิได้ มีการเปิ ดเผยต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปซึง่ เป็ นสาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อ
มูลค่าของหลักทรัพย์
▪ ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
1. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (SEG)
บริ ษั ท กาหนดให้ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร มี ห น้ าที่รายงานการซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ SEG ด้ วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์
(เดิม- แบบรายงาน 59-2) และสาเนาหรื อแจ้ งต่อสานักเลขานุการบริ ษัท ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื ้อขาย
หลักทรัพย์
2. ข้ อห้ ามการซือ้ ขายหุ้นของบริษัท (SEG)
1. บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับ
ผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า และผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้ หรื อครอบครอง
ข้ อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายเสนอซื ้อหรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้ บคุ คล
อื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรื อเสนอขายหลักทรัพย์ ของบริ ษั ท ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่
งบการเงิ นหรื อเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและสถานะของบริ ษั ท จนกว่าบริ ษั ทจะได้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
สาธารณชนแล้ ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ ข้อมูลภายในที่ ยังมิได้ เปิ ดเผยแก่ สาธารณชน (Embargo Period)
ซึ่งหมายถึงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดาเนินงานทางการเงินของบริ ษัทรายไตรมาสและ
ประจาปี โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารงดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
เป็ นเวลาอย่างน้ อย 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง ภายหลังเปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น (สอดคล้ องกับนโยบาย
การใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท)
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2. ห้ ามมิ ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษั ท และบริ ษั ทย่อย ซึ่งรวมถึ งบุคคลที่ ถูกสันนิ ษฐานว่ารู้ หรื อ
ครอบครองข้ อมูลภายในตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่มี
หรื ออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ของบริ ษัทซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้
ล่วงรู้ มาเพื่อการซื ้อ ขาย เสนอซื ้อ เสนอขาย หรื อชักชวนให้ บุคคลอื่นซื ้อ ขาย เสนอซื ้อ หรื อเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์
ของบริ ษัท ไม่ว่าทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม และไม่วา่ การกระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองหรื อผู้อื่น หรื อนา
ข้ อเท็ จจริ งเช่ นนัน้ ออกเปิ ดเผยเพื่ อให้ ผู้ อื่ นกระท าดังกล่าว โดยตนได้ รั บผลประโยชน์ ตอบแทนหรื อไม่ ก็ ตาม
(สอดคล้ องกับนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท)
การลงนามนาเสนอนโยบาย

ลงชื่อ...............................................................
(นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย)
สานักเลขานุการบริ ษัท

ลงชื่อ...............................................................
(นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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