
 

  

 

 

  

 

 

 

 

นโยบายการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ฉบบัปรบัปรุง 2564



 

  

นโยบายการใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ฉบบัปรบัปรุง 2564 หนา้ที่ 1 จาก 8 

นโยบายการการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหค้วามสาํคัญต่อการป้องกันการใชข้้อมูลภายในของบริษัท  

และ/หรือบริษัทย่อย ดงันัน้ บริษัทจึงไดก้าํหนดนโยบายหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัท 

และ/หรือบริษัทย่อย นาํความลบัหรือขอ้มลูภายในของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป

เปิดเผยหรือแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ 

ก็ตาม รวมทัง้ตอ้งไม่ทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทโดยใชข้อ้มลูภายใน ทัง้นี ้บรษัิทไดก้าํหนดแนวทางปอ้งกนัการ

ใชข้อ้มลูภายใน ดงันี ้

1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

ของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

1.2 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามข้อห้ามที่กาํหนดใน

พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) เก่ียวกับการซือ้ขาย

หลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน  

1.3 เพื่อดาํรงไวซ้ึ่งความเชื่อมั่นของผูถื้อหุน้และผูล้งทนุในหลกัทรพัยข์องบรษัิท  

2. ขอบเขต 

2.1 นโยบายฉบับนีบ้ังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี  ้

เนือ้หาบางส่วนของนโยบายฉบับนีย้ังขยายไปถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรล ุ

นิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ตลอดจนนิติบคุคลใด ๆ ซึ่งบคุคลดงักลา่ว คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา และ

บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดและมีสดัสว่นการถือหุน้

มากที่สดุในนิติบคุคลนัน้ดว้ย  

2.2 นโยบายฉบบันีค้รอบคลมุถึงการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย  

3. คาํนิยาม 

ขอ้ความหรือถอ้ยคาํใด ๆ ที่ใชใ้นนโยบายฉบบันี ้ใหมี้ความหมายดงัต่อไปนี ้เวน้แต่ขอ้ความดงักลา่วจะแสดงหรือ

ไดอ้ธิบายไวเ้ป็นอย่างอ่ืน  

“บริษัท” หมายถึง บรษัิท พรมิา มารีน จาํกดั (มหาชน) 

“หลักทรัพย์” หมายถึง หลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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“สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า” หมายถึง สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

“การซือ้ขาย” รวมถึง การซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนผลประโยชนต่์าง ๆ ทางกฎหมายในหลกัทรพัย ์รวมทั้งการ 

ใชส้ิทธิในการซือ้หุน้หรือใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้หรือหุน้กู ้ 

“ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิไดมี้การเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสาํคัญต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาหรือมลูค่าของหลกัทรพัย ์ 

ตวัอย่างของขอ้มลูภายใน ไดแ้ก่  

ก) การรว่มทนุ การรวมกิจการ หรือ การไดม้าซึ่งกิจการ  

ข) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกาํไรหรือขาดทนุ  

ค) การเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว ้หรือการจ่ายหุน้ปันผล  

ง) การไดม้าหรือสญูเสียสญัญาทางการคา้ที่สาํคญั  

จ) การออกผลิตภณัฑห์รือการใหบ้รกิารใหม่ที่สาํคญั การพฒันาที่สาํคญัเก่ียวกบัทรพัยากร เทคโนโลย ีผลิตภณัฑ์

และตลาด หรือการคน้พบที่สาํคญัเก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติ  

ฉ) การเปลี่ยนแปลงอาํนาจในการควบคมุ หรือการเปลี่ยนแปลงที่สาํคญัในคณะกรรมการและผูบ้รหิาร  

ช) การเรียกไถ่ถอนหลกัทรพัย ์ 

ซ) การกูย้ืมเงินในจาํนวนที่มีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  

ฌ) การออกหุน้เพิ่มทนุในจาํนวนที่มีนยัสาํคญั โดยเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนหรือบคุคลใดๆ  

ญ) ขอ้พิพาทางกฎหมายที่สาํคญั  

ฎ) การซือ้หรือขายสินทรพัยท์ี่สาํคญั  

ฏ) การเปลี่ยนแปลงที่สาํคญัในโครงการลงทนุ  

ฐ) การเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคข์องบรษัิท  

ฑ) ขอ้พิพาทที่สาํคญัเก่ียวกบัแรงงาน ผูร้บัเหมาช่วง ผูข้ายสนิคา้ใหบ้รษัิท  

ฒ) การทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษัิทอ่ืน  

ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีที่สาํคญั  

“บุคคลที่บริษัท กําหนด (Designated Persons)” หมายถึง บุคคลที่มีตาํแหน่ง และ/หรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรูห้รือ

ครอบครองขอ้มลูภายในของบรษัิท และ/หรือบรษัิทย่อย (รวมถึงคู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉนัสามีภรยิา และบตุรที่
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ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ตลอดจนนิติบคุคลใด ๆ ซึ่งบคุคลดงักลา่ว คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามี

ภริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดและมีสดัสว่น

การถือหุน้มากที่สดุในนิติบคุคลนัน้) ไดแ้ก่  

(ก) กรรมการบรษัิท 

(ข) ผูบ้รหิาร  

(ค) พนักงานและลูกจา้งของบริษัทและบริษัทย่อย ในหน่วยงานที่รบัผิดชอบขอ้มูลภายในหรือที่สามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูภายใน ไดแ้ก่ ฝ่ายการลงทนุโครงการและรบัประกนัคณุภาพ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบญัชีและการเงิน ฝ่ายนกัลงทนุ

สมัพนัธ ์ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกาํกับดแูลการปฏิบติังาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย และสาํนกัประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร 

(ง) พนกังานและลกูจา้งทกุคนที่เขา้รว่มประชมุกบัคณะกรรมการบรษัิท และ/หรือคณะกรรมการชดุย่อย 

(จ)  บคุคลอ่ืนใดที่บรษัิทกาํหนด 

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผูบ้รหิารตามคาํนิยามของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

4. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน กาํกับดูแลกิจการที่ดี และ

การพฒันาอย่างยั่งยืน ทาํหนา้ที่กาํกับดแูลนโยบายฉบบันี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนได้

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการซือ้ขายหลกัทรพัยบ์รษัิทที่กาํหนดไว ้ 

4.2 ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกาํกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการนาํนโยบายฉบับนีไ้ปปฏิบัติ 

รวมถึงติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบบันี ้ตลอดจนใหค้าํแนะนาํ ชีแ้จงตอบขอ้ซกัถาม ตีความในกรณีที่มีขอ้สงสยั 

สื่อสาร จัดอบรม ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน ในการปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี ้

นอกจากนี ้ใหน้าํเสนอขอ้สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนีต่้อคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และ

กาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

4.3 ผูบ้ริหารทุกคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบทาํใหม้ั่นใจว่าผูใ้ตบ้ังคับบัญชาของตนไดต้ระหนักถึงความสาํคัญและมี

ความเขา้ใจนโยบายฉบบันี ้

4.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนีอ้ย่างเคร่งครัดในการซือ้ขาย

หลกัทรพัยข์องบริษัท รวมทัง้สื่อสารนโยบายฉบับนีใ้หแ้ก่คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงัไม่

บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งบุคคลดงักลา่ว คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงัไม่ 
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บรรลนุิติภาวะ ถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดและมีสดัสว่นการถือหุน้มากที่สดุใน

นิติบคุคลนัน้ ไดร้บัทราบ 

5. แนวทางปฏิบัติ 

5.1 ข้อห้ามในการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน 

5.1.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบัติตามขอ้หา้มเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้

ขอ้มูลภายใน ซึ่งกาํหนดไวใ้นพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ข

เพิ่มเตมิ) อย่างเครง่ครดั 

5.1.2 หา้มมิใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรูห้รือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือ 

บรษัิทย่อย กระทาํการดงัต่อไปนี ้

(1) ซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ เก่ียวข้องกับ

หลกัทรพัยข์องบรษัิท ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบคุคลอ่ืน เวน้แต่ไดร้บัยกเวน้ตามกฎหมาย 

(2) เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าดว้ยวิธีใด โดยรูห้รือ

ควรรูว่้าผู้รับข้อมูลอาจนาํข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชนใ์นการซือ้หรือขายหลักทรัพยข์องบริษัท หรือเข้าผูกพันตนตาม

สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งกับหลกัทรพัยข์องบริษัท ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน เวน้แต่เป็นการกระทาํใน

ลกัษณะที่มิไดเ้ป็นการเอาเปรียบบคุคลอ่ืนหรือในลกัษณะตามที่คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ประกาศกาํหนด 

5.2 บุคคลทีบ่ริษัทกาํหนด (Designated Persons) 

5.2.1 ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าบุคคลที่บริษัทกาํหนดเป็นบุคคลซึ่งรูห้รือครอบครองขอ้มูลภายในของบริษัท 

และ/หรือบรษัิทย่อย และตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 5.1.2 

5.2.2 ฝ่ายเลขานกุารบรษัิทและกาํกบัดแูลการปฏิบติังานมีหนา้ที่ในการรบัผิดชอบในการดแูลรกัษาทะเบียน

รายชื่อบคุคลที่บรษัิทกาํหนด และแจง้ใหบ้คุคลดงักลา่วทราบเม่ือถกูเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดงักลา่ว 

5.3 ช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลักทรัพย ์(Blackout Period) 

5.3.1 หา้มบุคคลที่บริษัทกาํหนดซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

ประจาํรายไตรมาสและประจาํปี และช่วงเวลาอ่ืนที่บรษัิทจะกาํหนดเป็นครัง้คราว  

 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการใชข้อ้มูลภายในของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย์

ของบริษัท ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาห้ามซื ้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) หรือไม่ก็ตาม บุคคลที่กระทําการ 
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ดังกล่าวย่อมมีความผิดตาม พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ข

เพิ่มเตมิ) 

5.3.2 ในสถานการณพ์ิเศษ บุคคลที่บริษัทกาํหนดอาจขายหลกัทรัพยข์องบริษัทในระหว่างช่วงเวลาหา้ม 

ซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ด ้หากตกอยู่ในสถานการณ ์เช่น มีความยากลาํบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใตค้าํสั่งศาล โดยตอ้งจดัทาํบนัทกึระบเุหตผุลเสนอขออนมุติัต่อดงันี ้

(1) ประธานคณะกรรมการบรษัิท (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือเลขานกุารบรษัิท)  

(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานคณะกรรมการบรษัิท)  

(3) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (กรณีผูข้ายเป็นบุคคลที่บรษัิท กาํหนด ซึ่งไม่ใช่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

เลขานกุารบรษัิท)  

ทัง้นี ้ใหจ้ดัสง่สาํเนาบนัทกึคาํขอดงักลา่วใหแ้ก่เลขานกุารบรษัิทดว้ย  

5.3.3 ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกาํกับดูแลการปฏิบัติงาน จะประกาศช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลักทรพัยใ์ห้

ทราบไวเ้ป็นการลว่งหนา้ เพื่อช่วยใหบ้คุคลที่บรษัิทกาํหนดไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักลา่ว  

5.4 การรายงานการถือหลักทรัพยแ์ละสัญญาซือ้ขายลว่งหน้า 

5.4.1 การรายงานครัง้แรก  

บคุคลที่บรษัิทกาํหนดตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยข์องบริษัท หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้ง

กบัหลกัทรพัยข์องบรษัิท (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลกัทรพัยข์องคู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา และบตุรที่ยงั

ไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งบุคคลดงักล่าว คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงั

ไม่บรรลนุิติภาวะ ถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดและมีสดัส่วนการถือหุน้มากที่สดุ

ในนิติบคุคลนัน้) โดยใหส้ง่รายงานมายงัเลขานกุารบรษัิท ดงันี ้ 

(1) กรณีกรรมการและผู้บริหาร ใหร้ายงานภายใน 7 วันทาํการนับแต่วันที่ไดร้ับการแต่งตั้ง โดยใช้ 

แบบรายงานส่วนไดเ้สยีและขอ้มูลประวตัขิองกรรมการและผูบ้ริหาร (แบบ 89/14)  

(2) กรณีบุคคลที่บริษัทกาํหนด นอกเหนือจากกรรมการและผูบ้ริหาร ใหร้ายงานภายใน 7 วนัทาํการ

นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จากเลขานกุารบรษัิทตามขอ้ 5.2.2 โดยใช ้แบบรายงานการถือหลกัทรพัย์ของบริษัท (เอกสารแนบ 

1) 

5.4.2 การรายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 

บุคคลที่บริษัทกาํหนดตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องบริษัทหรือสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยข์องบรษัิท (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลกัทรพัยข์องคู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามี
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ภริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งบุคคลดงักล่าว คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสามี

ภริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดและมีสดัสว่น

การถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น) ภายใน 3 วันทาํการนับแต่วันที่ซือ้ขายหลักทรัพย  ์โดยให้ส่งรายงานมายัง

เลขานกุารบรษัิท ดงันี ้ 

(1) กรณีกรรมการและผูบ้รหิาร ใหใ้ช ้แบบรายงานการเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีและขอ้มูลประวตัิของ

กรรมการและผูบ้ริหาร (แบบ 89/14-1) 

(2) กรณีบุคคลที่บริษัทกําหนดนอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้ แบบรายงานการ

เปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์ของบริษัท (เอกสารแนบ 2) 

5.4.3 กรรมการและผูบ้รหิารมีหนา้ที่จดัทาํและสง่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องบรษัิท หรือ

สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งกับหลกัทรพัยข์องบริษัท ทัง้ของตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภริยา 

บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ และนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงัไม่

บรรลนุิติภาวะ ถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดและมีสดัสว่นการถือหุน้มากที่สดุใน

นิติบุคคลนัน้ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์าม พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 59 (รวมทัง้ทีไ่ดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ) และประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

5.4.4 เลขานุการบริษัทตอ้งจดัทาํสาํเนารายงานตามขอ้ 5.4.1 และ 5.4.2 ส่งใหก้ับประธานคณะกรรมการ

บริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที่ไดร้บัรายงาน 

และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบในการประชมุครัง้ถดัไป 

5.4.5 การเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ในกรณีดังต่อไปนี ้ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง

จดัทาํรายงานการเปลี่ยนแปลงตามขอ้ 5.4.2 

(1) การไดห้ลกัทรพัยต์ามสดัสว่นจาํนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละคนถืออยู่ (right offering) 

(2) การไดห้ลกัทรพัยจ์ากการจ่ายหุน้ปันผล 

(3) การใชส้ิทธิตามหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 

(4) การไดห้ลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ซึ่งไดม้าโดยทางมรดก 

(5) การไดห้ลกัทรพัยจ์ากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่เนื่องจากการเป็นกรรมการหรือพนกังาน 

(Employee Stock Option Plan: ESOP) 

(6) การได้หุ ้นจากการเข้าร่วมโครงการร่วลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint 

Investment Program: EJIP) 
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(7) การเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยอ์นัเนื่องมาจากธุรกรรมการยืมหรือใหย้ืมหลกัทรพัยท์ี่กระทาํกบั 

ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(8) การวางประกันหรือรับประกันโดยการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ เป็นประกันให้แก่ผู้รับ

หลกัประกนั 

5.5 ข้อจาํกัดอ่ืน ๆ ในการซือ้ขายหลักทรัพย ์

5.5.1 บริษัทสนบัสนุนใหบุ้คคลที่บริษัทกาํหนดลงทุนหลกัทรพัยข์องบริษัทในระยะยาว ทัง้นี ้ไม่ควรซือ้ขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทในระยะสั้นหรือเป็นการเก็งกําไรในหลักทรัพยข์องบริษัท โดย “ระยะสั้น” ในที่นี  ้หมายถึง 

ระยะเวลา 3 เดือนหรือนอ้ยกว่า  

5.5.2 บคุคลที่บรษัิทกาํหนดควรหลีกเลี่ยงการทาํธุรกรรมดงัต่อไปนี ้ 

(1) ขายชอรต์ (Short Sales) หลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสญัญาณแก่ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยไดว่้าผูข้ายไม่มีความเชื่อมั่นในบรษัิท  

(2) ซือ้ขายตราสารอนุพนัธ ์(เช่น ฟิวเจอรส์ และ ออปชนั) ที่มีความเก่ียวขอ้งกับหลกัทรพัยข์องบรษัิท  

ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดลกัษณะการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในได ้ 

(3) ถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทในบญัชีกูย้ืมเงินเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Margin Account) ซึ่งอาจ

ถูกบริษัทหลกัทรพัยบ์งัคบัขายหลกัทรพัยด์งักลา่ว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนาํหลกัประกนัมา

วางเพิ่มได ้

6. กรณีมีข้อสงสัย 

หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานคนใด มีคาํถามหรือขอ้สงสยัเก่ียวกับนโยบายฉบบันี ้หรือไม่แน่ใจว่าขอ้มูล

ภายในที่มีสาระสาํคัญไดถู้กเปิดเผยแลว้หรือยัง หรือจะสามารถซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ดใ้นสถานการณใ์ด ๆ ใหป้รึกษา

เลขานกุารบรษัิท 

7. การฝ่าฝืนนโยบาย 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินยัจนถึงขัน้ใหอ้อก

จากงาน รวมทัง้อาจมีความรบัผิดทัง้ทางอาญาและทางแพ่งตาม พระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

 

 

 



 

  

นโยบายการใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ฉบบัปรบัปรุง 2564 หนา้ที่ 8 จาก 8 

8. นโยบายทีเ่ก่ียวข้อง 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนควรอ่านทาํความเขา้ใจนโยบายฉบบันี ้รว่มกบันโยบายและคู่มืออ่ืน ๆ ของ

บรษัิท ดงันี ้ 

(1) นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

(2) จรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกจิ 

(3) หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานสว่นไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร 

9. การทบทวนนโยบาย 

เลขานุการบริษัทตอ้งทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจาํ และเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน 

และกาํกบัดแูลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติัหากมีการเปลี่ยนแปลง  

ทัง้นี ้ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

 

 

  - บวร วงศส์ินอดุม - 

(นายบวร วงศส์ินอดุม) 

    ประธานกรรมการ 

                                                                                   บรษัิท พรมิา มารีน จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 


