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นโยบายการซือ้ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

1. บทน า 
บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุคน

อยำ่งโปร่งใสและเป็นธรรมตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้บรรลคุวำมมุ่งมัน่ดงักล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้
จดัท ำและน ำนโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน (“นโยบายฉบับนี”้) มำใช้ปฏิบตัิ 

2. วัตถุประสงค์ 
นโยบำยฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของประมวลจริยธรรมธุรกิจและมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อ 
(1) ก ำหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 
(2) ช่วยให้กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนของบริษัทมีกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกำศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
(3) ด ำรงไว้ซึง่ควำมเช่ือมัน่ของผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุในหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท 

3. ขอบเขต 

3.1 นโยบำยฉบบันีบ้งัคบัใช้กบักรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและ บคุคลอื่นใดที่บริษัทก ำหนด  
3.2 นโยบำยฉบบันีค้รอบคลมุถึงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทและบริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งจด

ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (รวมเรียกว่ำ “หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท”) 

4. ค านิยาม 
ข้อควำมหรือค ำใดๆ ที่ใช้ในนโยบำยฉบบันี ้ให้มีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้เว้นแต่ข้อควำมดงักลำ่วจะแสดงหรือได้อธิบำย

ไว้เป็นอยำ่งอื่น 
(1)  “หลกัทรัพย์” หมำยถึง หุ้น (สำมญัและบริุมสทิธิ) หุ้นกู้  สทิธิในกำรซือ้หุ้น (Stock Options) ตรำสำรอนพุนัธ์ (เช่น 

ฟิวเจอร์ส และออปชัน่) ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้  (Warrants) และตรำสำรทำงกำรเงินอื่นๆ ที่สำมำรถซือ้
ขำย โอน รับโอน และ/หรือแลกเปลีย่นได้ในตลำดกำรเงิน 

(2)  “กำรซือ้ขำย” รวมถึง กำรซือ้ ขำย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ต่ำงๆ ทำงกฎหมำยในหลกัทรัพย์ รวมทัง้กำรใช้
สทิธิในกำรซือ้หุ้นหรือใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้  

(3)  “ข้อมลูภำยใน” หมำยถึง ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ ที่ยงัไม่ได้ถูก
เปิดเผยตอ่สำธำรณชน ตวัอยำ่งของข้อมลูภำยใน ได้แก่ 

ก)  กำรร่วมทนุ กำรควบรวมกิจกำร หรือ กำรได้มำซึง่กิจกำรและ/หรือ ทรัพย์สนิท่ีมีนยัส ำคญั 
ข)  กำรประกำศจ่ำย หรือไมจ่่ำยเงินปันผล หรือกำรประกำศผลก ำไรหรือขำดทนุ 
ค)  กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ หรือกำรจ่ำยหุ้นปันผล 
ง)  กำรได้มำหรือสญูเสยีสญัญำทำงกำรค้ำและ/หรือใบอนญุำตกำรประกอบธุรกิจทีม่ีนยัส ำคญั 
จ)  กำรออกผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ส ำคญั กำรพฒันำที่ส ำคญัเก่ียวกบั เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์ กำรให้บริกำรและตลำด 

หรือกำรค้นพบท่ีส ำคญัเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ กำรให้บริกำร และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ซึง่น ำไปสูก่ำรจดสทิธิบตัร 
ฉ)  กำรเปลีย่นแปลงอ ำนำจในกำรควบคมุ หรือกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัในคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
ช)  กำรเรียกไถ่ถอนหลกัทรัพย์ 



3 

 

ซ)  กำรกู้ยืมเงินในจ ำนวนที่มีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
ฌ)  กำรออกหุ้นเพิ่มทนุในจ ำนวนที่มีนยัส ำคญั โดยเสนอขำยให้แก่ประชำชนหรือบคุคลใดๆ 
ญ)  ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ส ำคญั 
ฎ)  กำรซือ้หรือขำยสนิทรัพย์ที่ส ำคญั 
ฏ)  กำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัในโครงกำรจ่ำยลงทนุ 
ฐ)  กำรเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
ฑ)  ข้อพิพำทท่ีส ำคญัเก่ียวกบัแรงงำน ผู้ รับเหมำช่วง ผู้ขำยสนิค้ำให้บริษัท 
ฒ) กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทอื่น 
ณ) กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 
ด) กำรเพิกถอนหลกัทรัพย์บริษัทออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

(4)  “ผู้บริหำรสีร่ำยแรกหรือเทียบเทำ่” หมำยถึง ผู้บริหำรตำมค ำนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
(5)   “พนกังำน” หมำยถึง พนกังำนทกุระดบัชัน้ของบริษัทซึ่งรวมไปถึงลกูจ้ำงประจ ำและลกูจ้ำงชัว่ครำวที่บริษัทเป็นผู้

วำ่จ้ำง 
(6)   “กำรเก็งก ำไรระยะสัน้” หมำยถึง กำรซือ้ขำยและครอบครองหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทในระยะเวลำ 3 เดือนหรือ

น้อยกวำ่นัน้ 
(7)   “ผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์” หมำยถึง ผลกระทบที่ท ำให้รำคำหลกัทรัพย์กลุม่บริษัทสงูขึน้ ต ่ำลง คงที่ หรือเป็น

กำรพยงุรำคำหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 
 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
5.1 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำกบัดูแลกิจกำร ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลนโยบำย

ฉบับนี ้เพื่อให้มั่นใจว่ำกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนได้ปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทท่ีก ำหนดไว้ 

5.2 หน่วยงำนนักลงทุนสมัพันธ์และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนมีหน้ำที่หลกัในกำรน ำนโยบำยฉบับนีไ้ปปฏิบัติใช้ 
รวมทัง้ติดตำมประสทิธิผลของนโยบำยฉบบันี ้ตลอดจนชีแ้จงตอบข้อซกัถำมและตีควำมในกรณีที่มีข้อสงสยั 

5.3 ผู้บริหำรทกุคนมีหน้ำที่รับผิดชอบท ำให้มัน่ใจว่ำผู้ ใต้บงัคบับญัชำของตนได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและมีควำม
เข้ำใจและปฎิบตัิตำมนโยบำยฉบบันี ้ 

5.4 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนจะต้องปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันีอ้ย่ำงเคร่งครัดในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ของกลุม่บริษัท รวมทัง้สื่อสำรนโยบำยฉบบันีใ้ห้บพุกำรี คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสำมีภรรยำ และบตุรหลำน บตุรบญุ
ธรรม รวมไปถึงพี่น้องร่วมบิดำและ/หรือมำรดำเดียวกนั ได้รับทรำบด้วย เพื่อควำมโปร่งใสและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี 

 

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ
6.1 ข้อห้ามในการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนต้องปฏิบตัิตำมข้อห้ำมในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภำยใน ซึ่ง
ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มำตรำ 242 ว่ำ “ห้ำมมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือ
ครอบครองข้อมลูภำยในท่ีเก่ียวกบับริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์กระท ำกำรดงัต่อไปนี ้(๑) ซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ หรือเข้ำผกูพนั
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ตำมสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่เก่ียวข้องกับหลกัทรัพย์ไม่ว่ำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่ (ก) เป็นกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ค ำสัง่ศำล หรือค ำสัง่ของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย (ข) เป็นกำรปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัตำมสญัญำซือ้
ขำยลว่งหน้ำที่ท ำขึน้ก่อนที่ตนจะรู้หรือครอบครองข้อมลูภำยในที่เก่ียวกบับริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (ค) เป็นกำรกระท ำโดย
ตนมิได้เป็นผู้ รู้เห็นหรือตดัสนิใจ แตไ่ด้มอบหมำยให้ผู้ได้รับอนญุำตหรือจดทะเบียนตำมกฎหมำยให้จดักำรเงินทนุหรือกำร
ลงทนุ ตดัสินใจในกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์หรือเข้ำผกูพนัตำมสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์นัน้ หรือ 
(ง) เป็นกำรกระท ำในลกัษณะที่มิได้เป็นกำรเอำเปรียบบุคคลอื่นหรือในลกัษณะตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด (๒) เปิดเผยข้อมลูภำยในแก่บคุคลอื่นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่ว่ำด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่ำผู้ รับ
ข้อมลูอำจน ำข้อมลูนัน้ไปใช้ประโยชน์ในกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ หรือเข้ำผกูพนัตำมสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่เก่ียวข้อง
กบัหลกัทรัพย์ ไม่ว่ำเพื่อตนเองหรือบคุคลอื่น เว้นแต่เป็นกำรกระท ำในลกัษณะที่มิได้เป็นกำรเอำเปรียบบุคคลอื่นหรือใน
ลกัษณะตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด” 

6.2 บุคคลที่บริษัทก าหนด (Designated Persons) 
6.2.1  “บุคคลที่บริษัทก ำหนด” หมำยถึง บุคคลที่มีต ำแหน่งหรือหน้ำที่ ซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูล

ภำยในของบริษัท (รวมถึงคูส่มรส บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ และผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉนัสำมีภรรยำของบคุคลดงักลำ่ว) ได้แก่ 
(1)  กรรมกำร 
(2)  ผู้บริหำรสีร่ำยแรกหรือเทียบเทำ่ 
(3)  ผู้บริหำรและพนกังำนในหน่วยงำน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ำกัดอยู่เพียงฝ่ำยงำนดังต่อไปนี ้บญัชี บริหำร

กำรเงิน พัฒนำธุรกิจใหม่ ส่วนงำนเลขำนุกำรบริษัท ตรวจสอบภำยใน กฎหมำย ส่วนงำนนักลงทุน
สมัพนัธ์และก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน และส ำนกัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นต้น 

(4)  บคุคลที่เข้ำร่วมประชุมกบัคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และ/หรือ
กำรประชมุอื่นใดของบริษัทกบับคุคลภำยนอกที่มีกำรพดูคยุหรือเจรจำโดยใช้ข้อมลูภำยใน    

6.2.2 หน่วยงำนที่ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเก็บรักษำข้อมูลรำยช่ือบุคคลตำมข้อ 6.2.1 และกำรถือครอง
หลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทของบคุคลดงักลำ่ว โดยให้ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1)  รวบรวมรำยช่ือบุคคลตำมข้อ 6.2.1(3) และ 6.2.1(4) ตำมค ำแนะน ำของผู้บริหำรระดบั UC-Level เพื่อ

เสนอตอ่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อพิจำรณำอนมุตั ิภำยใน 15 วนันบัแตน่โยบำยฯ ฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบั 

(2)  แจ้งกรรมกำร ผู้ บริหำรสี่รำยแรกหรือเทียบเท่ำ และบุคคลตำมข้อ 6.2.1(3) และ 6.2.1(4) ที่ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรได้พิจำรณำแล้วให้ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูตำมแบบรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของ

กรรมกำรและผู้บริหำรสีร่ำยแรกหรือเทียบเทำ่ (แบบ 59-1) หรือแบบรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของบคุคล

ตำมข้อ 6.2.1(3) และ 6.2.1(4) (แบบ DS-1) แล้วแต่กรณี และน ำส่งหน่วยงำนนักลงทุนสมัพันธ์และ

ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนให้เสร็จสมบรูณ์ภำยใน 30 วนันบัแตน่โยบำยฯ ฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบั 

(3)  ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร ผู้บริหำรสี่รำยแรกหรือเทียบเท่ำ หลงัจำกนโยบำยฯ ฉบบันีม้ีผลใช้

บงัคบั แจ้งกรรมกำร ผู้บริหำรสี่รำยแรกหรือเทียบเท่ำ ที่ได้รับกำรแต่งตัง้ใหม่ ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูล

ตำมแบบรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรสี่รำยแรกหรือเทียบเท่ำ (แบบ 59-1) 

และน ำสง่หนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์และก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนให้เสร็จสมบรูณ์ภำยใน 7 วนันบัจำก

วนัท่ีกำรแตง่ตัง้มีผลบงัคบั 
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(4)  ภำยในไตรมำสแรกของทกุๆ ปี ด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรระดบั UC-Level พิจำรณำเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
เพิ่มเติม รำยช่ือบคุคลตำมข้อ 6.2.1(3) และ 6.2.1(4) แล้วเสนอตอ่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ  ก่อนด ำเนินกำรแจ้งบุคคลตำมข้อ 6.2.1(3) และ 6.2.1(4) ที่ได้พิจำรณำอนุมัติแล้วนัน้ ให้
ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลตำมแบบรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบุคคลตำมข้อ 6.2.1(3) และ 
6.2.1(4) (แบบ DS-1) 

 
6.3 ช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) 

6.3.1  ห้ำมบุคคลที่บริษัทก ำหนดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลำ 30 วัน ก่อนกำรเปิดเผยงบ
กำรเงินประจ ำรำยไตรมำสและประจ ำปี และช่วงเวลำอื่นท่ีบริษัทจะก ำหนดเป็นครัง้ครำว 

6.3.2 ในสถำนกำรณ์พิเศษ บคุคลที่บริษัทก ำหนดอำจขำยหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทในระหว่ำงช่วงเวลำห้ำมซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ได้ หำกตกอยู่ในสถำนกำรณ์ เช่น มีควำมยำกล ำบำกทำงกำรเงินอย่ำงรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดตำ่งๆ ทำงกฎหมำย หรือตกอยูภ่ำยใต้ค ำสัง่ศำล โดยต้องจดัท ำบนัทกึระบเุหตผุลเสนอขออนมุตัิตอ่ 

(1)  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท (กรณีผู้ขำยเป็นกรรมกำรและ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร) 
(2)  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรณีผู้ขำยเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริษัท) 
(3) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (กรณีผู้ขำยเป็นบคุคลที่บริษัทก ำหนดซึง่ไมใ่ช่กรรมกำรบริษัท) 
ทัง้นี ้ผู้ยื่นขออนุมตัิต้องท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ภำยในระยะเวลำ 3 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ได้รับกำรแจ้งกำร

อนมุตัิเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  และให้ผู้ยื่นขออนมุตัิจดัสง่ส ำเนำบนัทึกค ำขอดงักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้แก่หน่วยงำน
นกัลงทนุสมัพนัธ์และก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนด้วย 

6.3.3 หน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์และก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนจะประกำศช่วงเวลำห้ำมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ให้
ทรำบไว้เป็นกำรลว่งหน้ำ เพื่อช่วยให้บคุคลที่บริษัทก ำหนดได้ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงักลำ่ว 

6.4 การรายงานการถอืหลักทรัพย์ 
6.4.1  กำรรำยงำนครัง้แรก 

บุคคลที่บริษัทก ำหนดต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (ซึ่งรวมถึงกำรถือครอง
หลกัทรัพย์ของคูส่มรส บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะและผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉนัสำมภีรรยำ) โดยให้สง่รำยงำนมำยงัหนว่ยงำนนกั
ลงทนุสมัพนัธ์และก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน ดงันี ้

(1)  กรณีกรรมกำรและผู้บริหำรสี่รำยแรกหรือเทียบเท่ำ ให้รำยงำนภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ได้รับกำร

แตง่ตัง้ โดยใช้แบบรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร (แบบ 59-1)1 

(2)  กรณีบุคคลที่บริษัทก ำหนด นอกเหนือจำกกรรมกำรและผู้บริหำรสี่รำยแรกหรือเทียบเท่ำ ให้รำยงำน
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจำกหนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์และก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนตำมข้อ 6.2.2 โดยใช้
แบบรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท (แบบ DS-1) 

6.4.2 กำรรำยงำนเมื่อมีกำรเปลีย่นแปลง 
บคุคลที่บริษัทก ำหนดต้องรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท (ซึ่งรวมถึงกำร

ถือของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะและผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภรรยำ) ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่ซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ โดยให้สง่รำยงำนมำยงัหนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์และก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนดงันี ้

                                                           
1 แบบ 59-1 แบบรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ 
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(1)  กรณีกรรมกำรและผู้บริหำรสี่รำยแรกหรือเทียบเท่ำ ให้ใช้แบบรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง

หลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท (แบบ 59-2)2 

(2)  กรณีบุคคลที่บริษัทก ำหนด นอกเหนือจำกกรรมกำรและผู้บริหำรสี่รำยแรกหรือเทียบเท่ำ ให้ใช้แบบ
รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท (แบบ DS-2) 

6.4.3  กรรมกำรและผู้บริหำรสี่รำยแรกหรือเทียบเท่ำมีหน้ำที่ต้องจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์
ของกลุ่มบริษัท ทัง้ของตนเอง คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภรรยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำม
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มำตรำ 59) 

6.5 การซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น 

นโยบำยฉบบันีไ้มบ่งัคบัใช้ในสถำนกำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  กำรรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร 
(2)  กำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้ น (Stock Options) หรือใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นหรือหุ้นกู้  

(Warrants) ที่ได้รับภำยใต้โครงกำรของบริษัท อยำ่งไรก็ตำม เมื่อใช้สทิธิดงักลำ่วแล้ว จะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกู้ดงักล่ำว
จนกวำ่จะพ้นช่วงเวลำห้ำมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 

6.6 ข้อจ ากัดอื่นๆ ในการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

6.6.1  บริษัทสนบัสนนุให้บุคคลที่บริษัทก ำหนดรวมไปถึงพนกังำน ลงทนุในหลกัทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในแบบ
ระยะยำว ทัง้นี ้ไมค่วรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทในลกัษณะเก็งก ำไรในระยะสัน้  

6.6.2 บคุคลที่บริษัทก ำหนดตำมข้อ 6.2.1 ควรหลกีเลีย่งกำรท ำธุรกรรมดงัตอ่ไปนี ้
(1)  กำรขำยชอร์ต (Short Sales) หลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท ซึ่งอำจเป็นกำรสง่สญัญำณแก่ตลำดได้ว่ำผู้ขำย

ไมม่ีควำมเช่ือมัน่ในบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย 
(2)  กำรซือ้ขำยตรำสำรอนพุนัธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชัน่) ที่มีควำมเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท 

ซึง่อำจก่อให้เกิดลกัษณะกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภำยในได้ 
(3)  กำรถือครองหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทในบญัชีกู้ยืมเงินเพื่อซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอำจ

ถกูบริษัทหลกัทรัพย์บงัคบัขำยหลกัทรัพย์โดยปรำศจำกควำมยินยอม ในกรณีที่ไมส่ำมำรถน ำหลกัประกนัมำวำงเพิ่มได้ทนั
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

6.6.3 ห้ำมมิให้บคุคลที่บริษัทก ำหนดตำมข้อ 6.2.1 ให้ข้อมูล บอกกลำ่ว เผยแพร่ข้อมูลภำยในของบริษัท ต่อ
บคุคลอื่นใด  หรือให้ค ำรับรองข้อควำมอนัเป็นเท็จหรือข้อควำมอนัอำจก่อให้เกิดควำมส ำคญัผิดในสำระส ำคญัเก่ียวกับ
ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน รำคำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวกบับริษัทและกลุม่บริษัท โดยประกำร
ทีน่ำ่จะท ำให้มีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์หรือตอ่กำรตดัสนิใจลงทนุในหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท 

6.6.4 ห้ำมมิให้บุคคลที่บริษัทก ำหนดตำมข้อ 6.2.1 ใช้บัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของผู้อื่น กระท ำกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทไม่ว่ำด้วยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ในกำรอ ำพรำงกำรซือ้ กำรถือครองและ/หรือกำร
ขำยหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท 

                                                           
2 แบบ 59-2 แบบรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ 
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6.6.5 บริษัทสนบัสนุนให้บคุคลที่บริษัทก ำหนดตำมข้อ 6.2.1 ทุกรำยที่ลำออกจำกบริษัทละเว้นกำรใช้ข้อมูล
ภำยในที่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สำธำรณะในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัททกุกรณี 

7. กรณีมีข้อสงสัย 
หำกกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำนคนใด มีค ำถำมหรือข้อสงสยัเก่ียวกบันโยบำยฉบบันี ้หรือไมแ่นใ่จว่ำข้อมลูภำยใน

ที่มีสำระส ำคญัได้ถกูเปิดเผยต่อสำธำรณะแล้วหรือยงั หรือจะสำมำรถซือ้ขำยหลกัทรัพย์ได้ในสถำนกำรณ์ใดๆ ให้ปรึกษำ
หนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์และก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนก่อนด ำเนินกำรใดๆ   

8. การฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำนคนใดที่ฝ่ำฝืนนโยบำยฉบบันี ้จะมีกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัจนอำจถึงขัน้ให้ออก

จำกงำน รวมทัง้อำจมีควำมรับผิดทัง้ทำงอำญำและทำงแพ่งตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และประกำศที่เก่ียวข้องของหนว่ยงำนภำครัฐ 

9. นโยบายที่เก่ียวข้อง 
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนควรอำ่นท ำควำมเข้ำใจนโยบำยฉบบันี ้ร่วมกบันโยบำยและคูม่ืออื่นๆ ของบริษัท 

ดงันี ้
(1) นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
(2)  ประมวลจริยธรรมธุรกิจ 
(3)  ข้อบงัคบัพนกังำน 
(4)   นโยบำยกำรเปิดเผยสำรสนเทศ  

10. การทบทวนนโยบาย 

คณะกรรมกำรจริยธรรมธุรกิจต้องทบทวนนโยบำยฉบบันีเ้ป็นประจ ำทกุปี และเสนอให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำกบั
ดแูลกิจกำรและคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิหำกมีกำรเปลีย่นแปลง 

11. การรักษาความลับ 
ข้อมลูกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำรสีร่ำยแรกหรือเทียบเทำ่ หรือบคุคลที่บริษัทก ำหนด จะต้องถกูจดัเก็บ

เป็นควำมลบั เว้นแตม่ีกำรร้องขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกหนว่ยงำนภำครัฐฯ ตลำดหลกัทรัพย์ ค ำสัง่ศำล  

อย่ำงไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในกำรสอบสวนกรณีมีกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดตำมนโยบำยฉบบันี ้หน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์
และก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนอำจเปิดเผยข้อมลูกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท ให้บคุคลที่เก่ียวข้องได้ทรำบ ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรสอบสวนที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ตำมกฎระเบียบของบริษัทจะต้องจดัท ำบนัทกึเพื่อขออนมุตัิกำรเปิดเผยข้อมลูตอ่ 

(1) ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท (กรณีผู้ที่ถกูสอบสวนเป็นกรรมกำรและ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร) 
(2) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรณีผู้ที่ถกูสอบสวนเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริษัท) 
(3) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (กรณีผู้ที่ถกูสอบสวนเป็นบคุคลที่บริษัทก ำหนดซึง่ไมใ่ช่กรรมกำรบริษัท) 

ทัง้นี ้กำรยื่นขออนมุตัิกำรเปิดเผยข้อมลูกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทตำมนโยบำยนีจ้ะต้องยื่นขอเป็นรำยกรณี
ไป พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลอยำ่งชดัแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรตอ่หนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์และก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน 
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ทัง้นี ้ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 17 มีนำคม 2560 เป็นต้นไป 

 

 

 

 _________________________________ 
 (นำยกำนต์ ตระกลูฮนุ) 
 ประธำนกรรมกำร 
 บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 
 
 


