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นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความส าคญัต่อการป้องกันการใช้ข้อมลู

ภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทมีความมุ่งหมายท่ีจะมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร 

พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทน าความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป

เปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน

หรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ต้องไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนด

แนวทางปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน ดงันี ้

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน  
1.2 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทมีการปฏิบตัิตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน  

1.3 เพื่อด ารงไว้ซึง่ความเช่ือมัน่ของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัท  
 
2. ขอบเขต  
2.1 นโยบายฉบบันีบ้งัคบัใช้กบั กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท และบริษัทย่อย นอกจากนี ้
เนือ้หาบางสว่นของนโยบายฉบบันีย้งัขยายไปถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของบคุคลดงักลา่วด้วย  

2.2 นโยบายฉบับนีค้รอบคลุมถึงการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  
 
3. ค านิยาม  
ข้อความหรือ ค าใดๆ ท่ีใช้ในนโยบายฉบบันี ้ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตข้่อความดงักลา่วจะแสดงหรือได้
อธิบายไว้เป็นอยา่งอ่ืน  
(1) “หลกัทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามญัและบริุมสิทธิ) หุ้นกู้  สิทธิในการซือ้หุ้น (Stock Options) ตราสารอนพุนัธ์ 
(เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชนั) ใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้  (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่นๆ 
ท่ีสามารถซือ้ขายได้ในตลาดการเงิน  
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(2) “การซ้ือขาย” รวมถึง การซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ตา่งๆ ทางกฎหมายในหลกัทรัพย์ รวมทัง้การ
ใช้สทิธิในการซือ้หุ้นหรือใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้   

(3) “ขอ้มูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ ท่ียงัไมไ่ด้
ถกูเปิดเผยตอ่สาธารณชน ตวัอยา่งของข้อมลูภายใน ได้แก่  

ก) การร่วมทนุ การรวมกิจการ หรือ การได้มาซึง่กิจการ  

ข) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลก าไรหรือขาดทนุ  
ค) การเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล  

ง) การได้มาหรือสญูเสียสญัญาทางการค้าท่ีส าคญั  

จ) การออกผลติภณัฑ์หรือการให้บริการใหมท่ี่ส าคญั การพฒันาท่ีส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากร เทคโนโลยี 
ผลิตภณัฑ์และตลาด หรือการค้นพบท่ีส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ฉ) การเปลี่ยนแปลงอ านาจในการควบคมุ หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัในคณะกรรมการและผู้บริหาร  

ช) การเรียกไถ่ถอนหลกัทรัพย์  

ซ) การกู้ยืมเงินในจ านวนท่ีมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

ฌ) การออกหุ้นเพิม่ทนุในจ านวนท่ีมีนยัส าคญั โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบคุคลใดๆ  

ญ) ข้อพิพาทางกฎหมายท่ีส าคญั  

ฎ) การซือ้หรือขายสนิทรัพย์ท่ีส าคญั  

ฏ) การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัในโครงการลงทนุ  

ฐ) การเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์ของบริษัท  

ฑ) ข้อพพิาทท่ีส าคญัเก่ียวกบัแรงงาน ผู้ รับเหมาช่วง ผู้ขายสนิค้าให้บริษัท  

ฒ) การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทอื่น  

ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

(4) “บคุคลที่บริษัทก าหนด” หมายถึง บคุคลท่ีมีต าแหน่งหรือหน้าท่ี ซึง่ล่วงรู้ข้อมลูภายในของบริษัท (รวมถึงคู่
สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของบคุคลดงักลา่ว) ได้แก่  

(ก) กรรมการบริษัท 
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(ข) ผู้บริหารสี่รายแรก  

(ค) ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และบริษัทยอ่ย ซึง่ลว่งรู้ข้อมลูภายในของบริษัท 

(ง) คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลตามข้อ (4) (ก)–(ค)  

(5) “ผู้บริหารสี่รายแรก” หมายถึง ผู้บริหารตามค านิยามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ  
4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ท าหน้าท่ีก ากับดูแลนโยบายฉบับนี  ้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิในการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทท่ีก าหนดไว้  

4.2 ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานุการบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ค าแนะน าแก่กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้ตลอดจนมีหน้าท่ีในการสื่อสาร จดัอบรม ให้
ความรู้ความเข้าใจ และชีแ้จงตอบข้อซกัถามและตีความในกรณีท่ีมีข้อสงสยั นอกจากนีใ้ห้น าเสนอข้อสรุปผล
การปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีต้อ่คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4.3 ผู้บริหารทกุคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบท าให้มัน่ใจว่าผู้ ใต้บงัคบับญัชาของตนได้ตระหนกัถึงความส าคญัและมี
ความเข้าใจนโยบายฉบบันี ้ 

4.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีอ้ย่างเคร่งครัดในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ รวมทัง้สื่อสารนโยบายฉบบันีใ้ห้แก่คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของตนได้รับทราบ  
 
5. แนวทางปฏิบัต ิ 

5.1 ข้อห้ามในการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามข้อห้ามในการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน ซึง่
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ ในการซือ้หรือขายซึง่
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ห้ามมิให้บคุคลใด
ท าการซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอ่ืน ซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอ
ขาย ซึง่หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ไม่ว่าโดย
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ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศยัข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ ท่ียังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาใน
ต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้ อ่ืน หรือน า
ข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้ อ่ืนกระท าดงักลา่ว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”  
5.2 บุคคลที่บริษัทก าหนด (Designated Persons)  
5.2.1 ให้เป็นไปตามค านิยามในข้อ 3(4) (ก)–(ง) โดยให้หมายความรวมถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ดังนี  ้ฝ่ายการลงทุนโครงการและรับประกันคุณภาพ , ฝ่าย
การตลาด 1, ฝ่ายการตลาด 2, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายผู้ ลงทุนสัมพันธ์, ส านักก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท, ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ฝ่ายกฎหมาย และส านักประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร  

(2) ผู้บริหารและพนกังานทกุคนท่ีเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชดุยอ่ย  

(3) บคุคลอ่ืนใดท่ีบริษัทก าหนด  

5.2.2 เลขานกุารบริษัท มีหน้าท่ีในการรับผิดชอบ ดแูลรักษาทะเบียนรายช่ือบคุคลท่ีบริษัทก าหนด และแจ้งให้
บคุคลดงักลา่วทราบเม่ือถกูเพิ่ม/ลบรายช่ือในทะเบียนดงักลา่ว 
 
5.3 ช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)  
5.3.1 ห้ามบุคคลท่ีบริษัทก าหนดซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ประจ ารายไตรมาสและประจ าปี และช่วงเวลาอ่ืนท่ีบริษัทจะก าหนดเป็นครัง้คราว  

5.3.2 ในสถานการณ์พิเศษ บคุคลท่ีบริษัทก าหนดอาจขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในระหวา่งช่วงเวลาห้ามซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากล าบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้ค าสัง่ศาล โดยต้องจดัท าบนัทึกระบเุหตผุลเสนอขออนมุตัิตอ่
ดงันี ้

(1) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานกุารบริษัท)  

(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท)  

(3) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (กรณีผู้ ขายเป็นบุคคลท่ีบริษัทก าหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการ
บริษัท)  



นโยบายการใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
 

ทัง้นี ้ให้จดัสง่ส าเนาบนัทกึค าขอดงักลา่วให้แก่เลขานกุารบริษัทด้วย  
5.3.3 หน่วยงาน Compliance จะประกาศช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการลว่งหน้า เพื่อช่วย
ให้บคุคลท่ีบริษัทก าหนดได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  
 
5.4 การรายงานการถือหลักทรัพย์  
5.4.1 การรายงานครัง้แรก  
บุคคลท่ีบริษัทก าหนดต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลกัทรัพย์ของคู่สมรส
และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ) โดยให้สง่รายงานมายงัเลขานกุารบริษัท ดงันี ้ 

(1) กรณีกรรมการและผู้บริหารสี่รายแรก ให้รายงานภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ โดย
ใช้แบบรายงานส่วนไดเ้สียและขอ้มูลประวติัของกรรมการและผูบ้ริหาร (แบบ 89/14)  

(2) กรณีบคุคลท่ีบริษัทก าหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารสี่รายแรก ให้รายงานภายใน 7 วนัท า
การนับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัทตามข้อ 5.2.2 โดยใช้แบบรายงานการถือหลกัทรัพย์ของ
บริษัท (เอกสารแนบ 1)  

5.4.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  
บุคคลท่ีบริษัทก าหนดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือครอง
หลกัทรัพย์ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ) ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยให้
สง่รายงานมายงัเลขานกุารบริษัท ดงันี ้ 

(1) กรณีกรรมการและผู้บริหารสี่รายแรก ให้ใช้แบบรายงานการเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สียและขอ้มูลประวติั
ของกรรมการและผูบ้ริหาร (แบบ 89/14-1) 

(2) กรณีบุคคลท่ีบริษัทก าหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารสี่รายแรก ให้ใช้แบบรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์ของบริษัท (เอกสารแนบ 2)  

5.4.3 กรรมการและผู้บริหารสี่รายแรกมีหน้าท่ีต้องจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ทัง้
ของตนเอง คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ดงักล่าวต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59  
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5.4.4 เลขานุการบริษัทต้องจัดท าส าเนารายงานตามข้อ 5.4.1 และ 5.4.2 ส่งให้กับประธานคณะกรรมการ
บริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีได้รับ
รายงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุครัง้ถดัไป  
 
5.5 การซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น  
นโยบายฉบบันีไ้ม่บงัคบัใช้ในสถานการณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
5.5.1 หลกัทรัพย์ซึง่ได้มาจาก right offering 
5.5.2 หุ้นซึง่ได้มาจากการใช้สทิธิตามหลกัทรัพย์แปลงสภาพ 
5.5.3 หลกัทรัพย์ซึง่ได้มาโดยทางมรดก 
5.5.4 หลกัทรัพย์ซึง่ได้มาจากโครงการ ESOP/EJIP 
5.5.5 หลกัทรัพย์ซึง่ได้มาจากการโอน/รับโอนจากการวางเป็นประกนัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  
 
5.6 ข้อจ ากัดอื่นๆ ในการซือ้ขายหลักทรัพย์  
5.6.1 บริษัทสนับสนุนให้บุคคลท่ีบริษัทก าหนด ลงทุนหลกัทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว ทัง้นี ้ไม่ควรซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทในระยะสัน้หรือเป็นการเก็งก าไรในหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยระยะสัน้ในท่ีนี  ้หมายถึง 
ระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกวา่  

5.6.2 บคุคลท่ีบริษัทก าหนดควรหลีกเลีย่งการท าธุรกรรมดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ขายชอร์ต (Short Sales) หลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสญัญาณแก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้วา่ผู้ขายไมมี่ความเช่ือมัน่ในบริษัท  

(2) ซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชนั) ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดลกัษณะการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายในได้  

(3) ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทในบญัชีกู้ ยืมเงินเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูก
บริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีท่ีไม่สามารถน า
หลกัประกนัมาวางเพิ่มได้  
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6. กรณีมีข้อสงสัย  
หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานคนใด มีค าถามหรือข้อสงสยัเก่ียวกบันโยบายฉบบันี ้หรือไม่แน่ใจวา่ข้อมลู
ภายในท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกเปิดเผยแล้วหรือยงั หรือจะสามารถซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ ให้
ปรึกษาเลขานกุารบริษัท  
 
7. การฝ่าฝืนนโยบาย  
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานคนใดท่ีฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้อาจถกูพิจารณาลงโทษทางวินยัจนถึงขัน้ให้ออก
จากงาน รวมทัง้อาจมีความรับผิดทัง้ทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  
 
8. นโยบายที่เกี่ยวข้อง  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนควรอา่นท าความเข้าใจนโยบายฉบบันี ้ร่วมกบันโยบายและคูมื่ออ่ืนๆ 
ของบริษัท ดงันี ้ 
(1) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและนโยบายแนวปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ 

(2) หลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  

 

9. การทบทวนนโยบาย  

เลขานุการบริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนีเ้ป็นประจ าทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิหากมีการเปลี่ยนแปลง  
 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  มีผลบงัคบัใช้

ตัง้แตว่นัท่ี 30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 


