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บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
1.

บทนํา
บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยาง
ตอเนื่อง บนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมเปนแนวทางเสมอมา คณะกรรมการบริษัทจึง
ไดจัดทําและนํานโยบายการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน (“นโยบาย”)
มาใชเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน

2.

วัตถุประสงค

3.

ขอบเขต

1) กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน
2) ช ว ยให ก รรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย โดยใชขอมูล
ภายใน
3) ดํารงไวซึ่งความเชื่อมั่นของผูถือหุนและนักลงทุนซึ่งประสงคจะลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท

นโยบายฉบับนี้ บัง คับ ใช กับ กรรมการ ผูบริหาร พนั กงาน และบุคคลอื่ นใดตามที่บ ริษัทกํา หนด
รวมถึงคูสมรสหรือผูที่อยูกินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวในการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

4.

คํานิยาม
“ขอมูลภายใน”

หมายถึง ขอมูล และ/หรือขอเท็จจริงที่มีสาระสํา คัญของบริษั ท ซึ่งยั ง
ไมไดเ ปดเผยตอสาธารณชนและอาจสงผลใหราคาหรือมูลคา
หลักทรัพยของบริษัทเปลี่ยนแปลง

“ผูบริหาร”

หมายถึง ผูบริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) รวมถึงผูบริหารที่มี
ระดับเทา กับผูบริหารสูงสุดสี่รายแรกและผูบริหารในสายงาน
การเงินและบัญชีที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา

“พนักงาน”

หมายถึง พนักงานของบริษัททุกระดับ อันหมายรวมถึงพนักงานสัญญา
จางชั่วคราวของบริษัท
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5.

หนาที่และความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริษัททําหนาที่กํากับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อใหมั่นใจวากรรมการ ผูบริหาร
พนักงาน และบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทกําหนดทุกคนไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
ในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทที่กําหนดไว
2) เลขานุการบริษัท มีหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสื่อสาร ติดตามและกํากับดูแล
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของนโยบายนี้
3) ผูบริหารทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหมั่นใจวาผูใตบังคับบัญชาของตนมีความเขาใจและถือ
ปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพยฯ อยางเครงครัด
4) พนักงานมีหนาที่รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายนี้

6.

การปฏิบัติตามกฎหมาย
6.1 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามขอหา มเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย
โดยใชขอมูลภายใน ซึ่งไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535
6.2 กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานคนใด ซึ่งรูหรือครอบครองขอมูลภายในของบริษัท จะตองไม
เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและไมวาดวยวิธีใด โดยรูหรือ
ควรรูวาผูรบั ขอมูลอาจนําขอมูลนั้นไปใชประโยชนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย หรือเขาผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยไมวาเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

7.

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยบุคคลที่บริษัทกําหนด

7.1

บุคคลที่บริษัทกําหนด (Designated Persons)
“บุคคลที่บ ริษั ทกํา หนด” หมายถึ ง บุคคลที่มีตําแหนงหรือหนาที่ ซึ่งลวงรูขอมูลภายในของบริษัท
(รวมถึงคูสมรส (หรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา) และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว
ตลอดจนนิติบุคคลใดๆ ซึ่งบุคคลดังกลาว หรือคูสมรส หรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดสวน
การถือหุนมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น) ไดแก
1) กรรมการ
2) ผูบริหารระดับสูง
3) ผูบริหารและพนักงานในหนวยงานที่ลวงรูขอมูลภายในของบริษัท เชน หนวยงานนักลงทุน
สัมพันธ หนวยงานบัญชีและการเงิน สวนงานเลขานุการ หนวยงานตรวจสอบภายใน
4) ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนที่ เ ข า ร ว มประชุ ม กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการชุดยอย
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5) บุคคลอื่นใดที่บริษัทและผูที่เกี่ยวของ มีความเห็นรวมกันในการกําหนดเปนบุคคลที่บริษัท
กําหนด
7.2

ชวงเวลาหามซื้อขายหลักทรัพย (Blackout Period)
7.2.1 หามบุคคลที่บริษัทกําหนดซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในระยะเวลา 30 วันกอน กอนการ
เปดเผยงบการเงินประจํารายไตรมาสและประจําป และชวงเวลาอื่นที่บริษัทจะกําหนดเปน
ครั้งคราว และจะสามารถซื้อขายไดภายหลังจากที่บริษัทไดเปดเผยขอมูลสารสนเทศแลว
อยางนอย 24 ชั่วโมง
7.2.2 เลขานุการบริษัท จะประกาศชวงเวลาหามซื้อขายหลักทรัพยใหทราบไวเปนการลวงหนา เพื่อ
ชวยใหบุคคลที่บริษัทกําหนดไดปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว

7.3

การซื้อขายหลักทรัพยที่ไมเขาขายการซื้อขายหลักทรัพยตามนโยบายฉบับนี้
นโยบายฉบั บนี้ไมบังคับใชในกรณีการเขาถือหลักทรัพย หรือรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อครอบงํา
กิจการ (Tender Offer)

7.4

การรายงานการถือหลักทรัพย
7.4.1 การรายงานครั้งแรก กรรมการและผูบริหารสี่ลําดับแรกหรือเทียบเทา ใหจัดทําและเปดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพ ยของตน (ซึ่งรวมถึง คูส มรสหรือ ผู ที่อยู กิน กัน ฉันสามีภริย า
บุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ และนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกลาวเปนผูถือหุนรวมกันเกินรอยละ 30)
ผานระบบการยื่นขอมูลอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่
มี ก ารซื้ อ ขาย โอน หรือ รับ โอนหลัก ทรัพ ยตาม พ.ร.บ.หลักทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย
พ.ศ.2535 มาตรา 59
7.4.2 การรายงานเมื่อ มี ก ารเปลี่ ยนแปลง กรรมการและผู บ ริหารสี่ลํ า ดั บ แรกหรือ เทีย บเท า
ใหจัดทําและเปดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของตน (ซึ่งรวมถึงคูสมรส
หรือผูที่อยูกินฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกลาวเปนผู
ถือ หุน รวมกั นเกิ น รอ ยละ 30) ผา นระบบการยื่น ขอ มู ลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ข องสํ า นั กงาน
ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ โอนหลักทรัพ ยตาม
พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 มาตรา 59

7.5

การรายงานของกรรมการและผูบริหารระดับสูง
กรรมการและผูบริหารระดับสูงมีหนาที่ตองจัดทําและเปดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย
ดัง กล า วตอสํา นั กงานคณะกรรมการกํา กับ หลั กทรัพ ยและตลาดหลั ก ทรัพ ย ตามพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 มาตรา 59 และประกาศที่เกี่ยวของ
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เลขานุการบริษัทตองจัดทําสําเนารายงานดังกลาว สงใหกับประธานคณะกรรมการบริษัท ภายใน 7
วันทําการ นับแตวันที่ไดรับรายงาน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้ง
ถัดไป
7.6

ขอจํากัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย
บริษัทสนับสนุนใหบุคคลที่บริษัทกําหนด ลงทุนหลักทรัพยของกลุมบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ไมควรซื้อ
ขายหลักทรัพยของกลุมบริษัทในระยะสั้นหรือเปนการเก็งกําไรในหลักทรัพยของกลุมบริษัท โดยระยะ
สั้นในที่นี้ หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือนหรือนอยกวา

7.7

การฝาฝนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่ฝาฝนนโยบายซื้อขายหลักทรัพยฯ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย
ตามเหตุอันสมควร รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพง
ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 มาตรา 275 ระบุวา “ผูที่มีหนาที่จัดทํา
และเปดเผยรายงานตามมาตรา 59 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ หรือวิธีการที่กําหนด มาตรา 59 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีก
ไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เปนตนไป

(นายวิชิต ญาณอมร)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)
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