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นโยบายการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

1. บทน า 
บรษัิท แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ำกดั(มหำชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุคน อย่ำง

โปรง่ใสและเป็นธรรมตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพื่อใหบ้รรลคุวำมมุง่มั่นดงักลำ่ว คณะกรรมกำรรบริษัทจึงไดจ้ดัท ำ

และน ำนโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน (“นโยบายฉบับนี้”) มำใชป้ฏิบตัิ 

2. วัตถุประสงค ์
นโยบำยฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของประมวลจรยิธรรมธุรกิจและมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อ 
(1)   ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน 
(2)   ช่วยใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิทมีกำรปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์

พ.ศ.2535 และประกำศอื่นๆที่เก่ียวของกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
(3)   ด ำรงไวซ้ึง่ควำมเช่ือมั่นของผูถื้อหุน้และนกัลงทนุในหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิท 

3. ขอบเขต 
3.1  นโยบำยฉบบันีบ้งัคบัใชก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และบคุคลอื่นใดที่บรษัิทก ำหนด 
3.2 นโยบำยฉบบันีค้รอบคลมุถึงกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทและบริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งจด 

ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (รวมเรยีกวำ่ “หลักทรัพยข์องกลุ่มบริษัท”) 

4. ค านิยาม 
ขอ้ควำมหรอืค ำใดๆ ที่ใชใ้นนโยบำยฉบบันีใ้หม้ีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้เวน้แตข่อ้ควำมดงักลำ่วจะแสดงหรอืไดอ้ธิบำยไว้

เป็นอยำ่งอื่น 
(1) “หลกัทรพัย”์ หมำยถึง หุน้ (สำมญัและบรุิมสิทธิ) หุน้กู ้สิทธิในกำรซือ้หุน้ (Stock Options) ตรำสำรอนพุนัธ ์(เช่น 

ฟิวสเ์จอรส์ และออปชั่น) ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้หรือหุน้กู ้(Warrants)  และตรำสำรทำงกำรเงินอื่นๆ ที่สำมำรถซือ้ 
ขำย โอน รบัโอนและ/หรอืแลกเปลีย่นไดใ้นตลำดกำรเงิน 

(2) “กำรซือ้ขำย”  รวมถึง กำรซือ้ ขำย โอนหรือรบัโอนผลประโยชนต์ำ่งๆ ทำงกฎหมำยในหลกัทรพัย ์รวมทัง้กำรใชส้ทิธิ
ในกำรซือ้หุน้หรอืใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้หรอืหุน้กู ้

(3) “ขอ้มูลภำยใน”  หมำยถึง ขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรพัยท์ี่ยังไม่ไดถู้ก
เปิดเผยตอ่สำธำรณชน ตวัอยำ่งของขอ้มลูภำยในไดแ้ก่ 

ก)  กำรรว่มทนุ กำรควบรวมกิจกำร หรอื กำรไดม้ำซึง่กิจกำรและ/หรอื ทรพัยส์นิท่ีมีนยัส  ำคญั  
ข)  กำรประกำศจำ่ยหรอืไมจ่ำ่ยเงินปันผลหรอืประกำศผลก ำไรหรอืขำดทนุ 
ค)  กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีต่รำไว ้หรอืกำรจำ่ยหุน้ปันผล 
ง)  กำรไดม้ำหรอืสญูเสยีสญัญำทำงกำรคำ้ และ/หรอืใบอนญุำตกำรประกอบธุรกิจที่มีนยัส  ำคญั 
จ)  กำรออกผลิตภณัฑใ์หม่ที่ส  ำคญั กำรพฒันำที่ส  ำคญัเก่ียวกบัเทคโนโลยี ผลิตภณัฑ ์กำรใหบ้ริกำรและตลำด 

หรอืกำรคน้พบท่ีส ำคญัเก่ียวกบัผลติภณัฑ ์กำรใหบ้รกิำร และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ซึง่น ำไปสูก่ำรจดสทิธิบตัร 
ฉ)  กำรเปลีย่นแปลงอ ำนำจในกำรควบคมุ หรอืกำรเปลีย่นแปลงที่ส  ำคญัในคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
ช)  กำรเรยีกไถ่ถอนหลกัทรพัย์
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ซ)  กำรกูย้ืมเงินในจ ำนวนที่มีนยัส  ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
ฌ) กำรออกหุน้เพิ่มทนุในจ ำนวนที่มีนยัส  ำคญั โดยเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนหรอืบคุคลใดๆ 
ญ) ขอ้พิพำททำงกฎหมำยที่ส  ำคญั 
ฎ)  กำรซือ้หรอืขำยสนิทรพัยท์ี่ส  ำคญั 
ฏ)  กำรเปลีย่นแปลงที่ส  ำคญัในโครงกำรจ่ำยลงทนุ 
ฐ)  กำรเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคข์องบรษัิท 
ฑ)  ขอ้พิพำทที่ส  ำคญัเก่ียวกบัแรงงำน ผูร้บัเหมำช่วง ผูข้ำยสนิคำ้ใหบ้ริษัท 
ฒ) กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษัิทอื่น 
ณ) กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชีที่ส  ำคญั 
ด)  กำรเพิกถอนหลกัทรพัยบ์รษัิทออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย  ์

(4)   “ผูบ้รหิำรสีร่ำยแรกหรอืเทียบเทำ่” หมำยถึง ผูบ้รหิำรตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
(5)  “พนกังำน” หมำยถึง พนกังำนทกุระดบัชัน้ของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงลกูจำ้งประจ ำและลกูจำ้งชั่วครำวที่บริษัทเป็นผู้

วำ่จำ้ง  
(6)  “กำรเก็งก ำไรระยะสัน้” หมำยถึง กำรซือ้ขำยและครอบครองหลกัทรพัยข์องกลุม่บริษัทในระยะเวลำ 3 เดือน หรือ

นอ้ยกวำ่นัน้  
(7)  “ผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย”์ หมำยถึง ผลกระทบที่ท ำใหร้ำคำหลกัทรพัยก์ลุม่บริษัทสงูขึน้ ต ่ำลง คงที่ หรือเป็น

กำรพยงุรำคำหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิทอยำ่งมีนยัส ำคญั 
5. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

5.1  คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำกับดูแลกิจกำรท ำหนำ้ที่ก ำกับดูแลนโยบำย   
ฉบับนีเ้พื่อให้มั่นใจว่ำกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรซือ้ขำย 
หลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิทท่ีก ำหนดไว ้

5.2  หนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนมีหนำ้ที่หลกัในกำรน ำนโยบำยฉบบันีไ้ปปฏิบตัิใช ้รวมทัง้
ติดตำมประสทิธิผลของนโยบำยฉบบันีต้ลอดจนชีแ้จงตอบขอ้ซกัถำมและตีควำมในกรณีที่มีขอ้สงสยั 

5.3  ผูบ้ริหำรทุกคนมีหนำ้ที่รบัผิดชอบท ำใหม้ั่นใจว่ำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำของตนไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัและมีควำม
เขำ้ใจและปฎิบตัิตำมนโยบำยฉบบันี ้

5.4  กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนจะตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันีอ้ย่ำงเครง่ครดัในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
ของกลุ่มบริษัทรวมทัง้สื่อสำรนโยบำยฉบบันีใ้หบุ้พกำรี คู่สมรส ผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉันสำมีภรรยำ และบุตรหลำน บุตรบญ 
ธรรม รวมไปถึงพี่นอ้งรว่มบิดำและ/หรือมำรดำเดียวกัน ไดร้บัทรำบดว้ย เพื่อควำมโปรง่ใสและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดี 

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ
6.1  ข้อหา้มในการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคนตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้หำ้มในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภำยใน ซึ่ง
ก ำหนดไวใ้นพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์พ.ศ. 2535 มำตรำ 242  ว่ำ “หำ้มมิใหบุ้คคลใดซึ่งรูห้รือ 
ครอบครองขอ้มลูภำยในท่ีเก่ียวกบับรษัิทท่ีออกหลกัทรพัยก์ระท ำกำรดงัตอ่ไปนี ้(๑) ซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยห์รอืเขำ้ผกูพนั
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ตำมสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่เก่ียวขอ้งกับหลกัทรพัยไ์ม่ว่ำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เวน้แต่ (ก) เป็นกำรปฏิบตัิตำม    
กฎหมำยค ำสั่งศำล หรอืค ำสั่งของหนว่ยงำนท่ีมีอ  ำนำจตำมกฎหมำย (ข) เป็นกำรปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัตำมสญัญำซือ้
ขำยลว่งหนำ้ที่ท ำขึน้ก่อนที่ตนจะรูห้รอืครอบครองขอ้มลูภำยในท่ีเก่ียวกบับรษัิทท่ีออกหลกัทรพัย ์(ค) เป็นกำรกระท ำโดย
ตนมิไดเ้ป็นผูรู้เ้ห็นหรือตดัสินใจ แต่ไดม้อบหมำยใหผู้ไ้ดร้บัอนญุำตหรอืจดทะเบียนตำมกฎหมำยใหจ้ดักำรเงินทนุหรอื
กำรลงทนุ ตดัสินใจในกำรซือ้หรือขำยหลกัทรพัยห์รือเขำ้ผกูพนัตำมสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยน์ัน้ 
หรือ (ง) เป็นกำรกระท ำในลักษณะที่มิไดเ้ป็นกำรเอำเปรียบบุคคลอื่นหรือในลกัษณะตำมที่คณะกรรมกำรก.ล.ต.
ประกำศก ำหนด (๒) เปิดเผยขอ้มลูภำยในแก่บคุคลอื่นไมว่ำ่โดยทำงตรงหรอืทำงออ้มและไมว่ำ่ดว้ยวธีิใด โดยรูห้รอืควรรู ้
ว่ำผูร้บัขอ้มลูอำจน ำขอ้มลูนัน้ไปใช้ประโยชนใ์นกำรซือ้หรอืขำยหลกัทรพัย ์หรอืเขำ้ผกูพนัตำมสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ที่
เก่ียวขอ้ง กบัหลกัทรพัยไ์ม่วำ่เพื่อตนเองหรือบคุคลอื่น เวน้แต่เป็นกำรกระท ำในลกัษณะที่มิไดเ้ป็นกำรเอำเปรยีบบคุคล
อื่นหรอืในลกัษณะตำมที่คณะกรรมกำรก.ล.ต.ประกำศก ำหนด” 

6.2  บุคคลที่บริษัทก าหนด (Designated Persons) 
6.2.1  “บคุคลที่บรษัิทก ำหนด”  หมำยถึง บคุคลที่มตี  ำแหนง่หรอืหนำ้ที่ซึง่ลว่งรูแ้ละ/หรอืครอบครองขอ้มลู

ภำยในของบรษัิท (รวมถงึคูส่มรส บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ และผูท้ีอ่ยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสำมีภรรยำของบคุคลดงักลำ่ว) 
ไดแ้ก่ 

(1)   กรรมกำร 
(2)   ผูบ้รหิำรสีร่ำยแรกหรอืเทียบเทำ่ 
(3) ผูบ้ริหำรและพนกังำนในหนว่ยงำน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ำกดัอยูเ่พียงหนว่ยงำนดงัตอ่ไปนี ้บญัชี บริหำร 

กำรเงิน พฒันำธุรกิจใหม่ เลขำนุกำรบริษัท ตรวจสอบภำยใน กฎหมำย นกัลงทุนสมัพนัธแ์ละก ำกบั
ดแูลกำรปฏิบตัิงำน และส ำนกัประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร เป็นตน้ 

(4)   บคุคลที่เขำ้รว่มประชมุกบัคณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรชดุยอ่ย และ/หรอื 
กำรประชมุอื่นใดของบรษัิทกบับคุคลภำยนอกทีม่ีกำรพดูคยุหรอืเจรจำโดยใชข้อ้มลูภำยใน 

6.2.2  หน่วยงำนที่มีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรเก็บรกัษำขอ้มูลรำยช่ือบุคคลตำมขอ้ 6.2.1 และกำรถือครอง
หลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิทของบคุคลดงักลำ่ว โดยใหด้  ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1)  รวบรวมรำยช่ือบคุคลตำมขอ้ 6.2.1(3) และ 6.2.1(4) ตำมค ำแนะน ำของผูบ้รหิำรระดบั UC-Level  เพือ่ 
เสนอตอ่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเพื่อพิจำรณำอนมุตัิภำยใน 15 วนันบัแตน่โยบำยฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบั 

(2)  แจง้กรรมกำร ผูบ้รหิำรสีร่ำยแรกหรอืเทียบเทำ่ ด ำเนินกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยต์ำมกฎเกณฑ์
ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนกังำนก.ล.ต.”) ก ำหนด และแจง้
บุคคลตำมขอ้ 6.2.1(3) และ6.2.1(4) ใหร้ำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยต์่อบริษัท ใหเ้สร็จสมบูรณ์
ภำยใน 30 วนันบัแตน่โยบำยฯ ฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบั 

(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร ผู้บริหำรสี่รำยแรกหรือเทียบเท่ำ ให้แจ้งบุคคลดังกล่ำว 
ด ำเนินกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยต์ำมกฎเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนก.ล.ต.ก ำหนด  

(4) ด ำเนินกำรแจง้ใหผู้บ้รหิำรระดบั UC-Level พิจำรณำเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิ่มเติม รำยช่ือบคุคลตำมขอ้ 
6.2.1(3) และ6.2.1(4) แลว้เสนอต่อประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเพื่อพิจำรณำอนมุตัิก่อนด ำเนินกำรแจง้
บคุคลตำมขอ้ 6.2.1(3) และ 6.2.1(4) ที่ไดพ้ิจำรณำอนมุตัิแลว้นัน้ ใหด้  ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรถือ
ครองหลกัทรพัย ์
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6.3  ช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลักทรัพย ์(Blackout Period) 
6.3.1  หำ้มบคุคลที่บรษัิทก ำหนดซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิทในชว่งเวลำ 30 วนั ก่อนกำรเปิดเผยงบ

กำรเงินประจ ำรำยไตรมำสและประจ ำปี และชว่งเวลำอื่นท่ีบรษัิทจะก ำหนดเป็นครัง้ครำว 
6.3.2 ในสถำนกำรณพ์ิเศษ บคุคลท่ีบรษัิทก ำหนดอำจขำยหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิทในระหวำ่งช่วงเวลำหำ้ม

ซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ด ้ หำกตกอยูใ่นสถำนกำรณ ์ เช่น มีควำมยำกล ำบำกทำงกำรเงินอยำ่งรุนแรง หรอืตอ้งปฏิบตัิตำม
ขอ้ก ำหนดตำ่งๆ ทำงกฎหมำย หรอืตกอยูภ่ำยใตค้  ำสั่งศำล โดยตอ้งจดัท ำบนัทกึระบเุหตผุลเสนอขออนมุตัิตอ่ 

(1)   ประธำนกรรมกำรบรษัิท (กรณีผูข้ำยเป็นกรรมกำรและ/หรอืประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร) 
(2)   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัควำมเสีย่ง (กรณีผูข้ำยเป็นประธำนกรรมกำรบรษัิท) 
(3)   ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร (กรณีผูข้ำยเป็นบคุคลที่บรษัิทก ำหนดซึง่ไมใ่ช่กรรมกำรบรษัิท) 
ทัง้นี ้ผูย้ื่นขออนมุตัติอ้งท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยภ์ำยในระยะเวลำ 3 วนัท ำกำร นบัแตว่นัท่ีไดร้บักำรแจง้กำร

อนมุตัิเป็นลำยลกัษณอ์กัษร และใหผู้ย้ื่นขออนมุตัจิดัสง่ส ำเนำบนัทกึค ำขอดงักลำ่วเป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหแ้ก่หนว่ยงำน 
นกัลงทนุสมัพนัธแ์ละก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนดว้ย 

6.3.3 หนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนจะประกำศชว่งเวลำหำ้มซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ใหท้รำบไวเ้ป็นกำรลว่งหนำ้ เพื่อช่วยใหบ้คุคลที่บรษัิทก ำหนดไดป้ฏิบตัิตำมหลกัเกณฑด์งักลำ่ว 

6.4  การแจ้งล่วงหน้ากอ่นซือ้ขายหลกัทรัพย ์

6.4.1 บุคคลที่บริษัทก ำหนดทุกคนที่มีควำมประสงคท์ี่จะซือ้ขำยหลักทรัพยข์องกลุ่มบริษัทจะตอ้งแจ้ง
คณะกรรมกำรบรษัิทหรอืผูท้ี่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำย 

6.4.2 บคุคลที่บริษัทก ำหนดจะตอ้งจดัท ำ “แบบแจง้ควำมประสงคซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุม่บริษัท” ตำมที่
บรษัิทประกำศและสง่ไปยงัช่องทำงที่บรษัิทก ำหนดไว ้ 

6.4.3 แบบแจ้งควำมประสงค์ซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุ่มบริษัทจะมีผลบังคับใช้ 5 วันท ำกำรนับแต่วนัที่
ตอ้งกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์

6.5  การรายงานการถอืหลกัทรัพย ์
6.5.1  กำรรำยงำนครัง้แรก 

บุคคลที่บริษัทก ำหนดตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์ของกลุ่มบริษัท (ซึ่งรวมถึงกำรถือครอง
หลกัทรพัยข์องคูส่มรส บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะและผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสำมีภรรยำ) โดยใหส้ง่รำยงำนมำยงัหนว่ยงำน 
นกัลงทนุสมัพนัธแ์ละก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนดงันี ้

 กรณีบคุคลที่บรษัิทก ำหนดตำมขอ้ 6.2.1(3) และ 6.2.1(4) ใหร้ำยงำนภำยใน 7  วนัท ำกำร นบัแตว่นัท่ี
ไดร้บัแจง้จำกหนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน 

6.5.2   กำรรำยงำนเมื่อมีกำรเปลีย่นแปลง  
 (1)  กรณีกรรมกำรและผูบ้รหิำรสีร่ำยแรกหรอืเทียบเทำ่ ใหร้ำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย์

ตำมที่ส  ำนกังำนก.ล.ต.ก ำหนด 
(2)    กรณีบคุคลที่บรษัิทก ำหนดตำมขอ้ 6.2.1 (3) และ 6.2.1 (4) (รวมถึงคูส่มรส บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ 

และผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสำมีภรรยำของบุคคลดังกล่ำว) ใหด้  ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรพัยภ์ำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
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6.5.3  กรรมกำรและผูบ้ริหำรสี่รำยแรกหรือเทียบเท่ำมีหนำ้ที่ต้องจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัย ์ของกลุ่มบริษัท ทัง้ของตนเอง คู่สมรส ผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสำมีภรรยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 
ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยด์งักล่ำว ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยต์ำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (มำตรำ 59) 

6.6  การซือ้ขายหลกัทรัพยท์ี่ได้รับการยกเว้น 
นโยบำยฉบบันีไ้มบ่งัคบัใชใ้นสถำนกำรณด์งัตอ่ไปนี ้
(1)  กำรรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร 
(2)  กำรใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้ (Stock Options) หรือใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้หรือหุน้กู้ 

(Warrants) ที่ไดร้บัภำยใตโ้ครงกำรของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม เมื่อใช้สิทธิดังกล่ำวแลว้ จะตอ้งถือครองหุน้หรือหุน้กู้
ดงักลำ่วจนกวำ่จะพน้ช่วงเวลำหำ้มซือ้ขำยหลกัทรพัย ์

6.7  ข้อจ ากดัอืน่ๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย ์
6.7.1  บรษัิทสนบัสนนุใหบ้คุคลที่บรษิทก ำหนดรวมไปถงึพนกังำน ลงทนุในหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิทในแบบ

ระยะยำว ทัง้นี ้ไมค่วรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิทในลกัษณะเก็งก ำไรในระยะสัน้ 
6.7.2   บคุคลที่บรษัิทก ำหนดตำมขอ้ 6.2.1 ควรหลกีเลีย่งกำรท ำธุรกรรมดงัตอ่ไปนี ้
(1)    กำรขำยชอรต์ (Short Sales) หลกัทรพัยข์องกลุ่มบริษัท ซึ่งอำจเป็นกำรส่งสญัญำณแก่ตลำดไดว้่ำ

ผูข้ำยไมม่ีควำมเช่ือมั่นในบรษัิทและ/หรอืบรษัิทยอ่ย  
(2)    กำรซือ้ขำยตรำสำรอนุพนัธ์ (เช่น ฟิวเจอรส์ และออปชั่น) ที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยข์องกลุม่

บรษัิท ซึง่อำจก่อใหเ้กิดลกัษณะกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภำยในได ้
(3)    กำรถือครองหลกัทรพัยข์องกลุม่บริษัทในบญัชีกูย้ืมเงินเพื่อซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Margin Account) ซึ่ง

อำจถูกบริษัทหลกัทรพัยบ์งัคบัขำยหลกัทรพัยโ์ดยปรำศจำกควำมยินยอม ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลกัประกนัมำวำง
เพิ่มไดท้นัตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

6.7.3   หำ้มมิใหบ้คุคลที่บริษัทก ำหนดตำมขอ้ 6.2.1  ใหข้อ้มูล บอกกล่ำว เผยแพร่ขอ้มลูภำยในของบริษัท 
ต่อบุคคลอื่นใด หรือใหค้  ำรบัรองขอ้ควำมอันเป็นเท็จหรือขอ้ควำมอนัอำจก่อใหเ้กิดควำมส ำคญัผิดในสำระส ำคญั
เก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน รำคำซือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรือขอ้มลูอื่นใดที่เก่ียวกบับริษัทและกลุม่บริษัท 
โดยประกำรท่ีนำ่จะท ำใหม้ีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรพัยห์รอืตอ่กำรตดัสนิใจลงทนุในหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิท 

6.7.4   หำ้มมิใหบ้คุคลที่บริษัทก ำหนดตำมขอ้ 6.2.1 ใชบ้ญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูอ้ื่น กระท ำกำรซือ้ขำย
หลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิทไมว่ำ่ดว้ยทำงตรงหรอืทำงออ้ม เพื่อประโยชนใ์นกำรอ ำพรำง กำรซือ้กำรถือครองและ/หรอืกำร
ขำยหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิท 

6.7.5   บรษัิทสนบัสนนุใหบ้คุคลที่บรษัิทก ำหนดตำมขอ้ 6.2.1 ทกุรำยที่ลำออกจำกบรษัิทละเวน้กำรใชข้อ้มลู
ภำยในท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่สำธำรณะในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิททกุกรณี  

7.  กรณีมีข้อสงสัย 
หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนคนใด มีค ำถำมหรือขอ้สงสยัเก่ียวกับนโยบำยฉบบันี ้หรือไม่แน่ใจว่ำขอ้มลู

ภำยในท่ีมีสำระส ำคญัไดถ้กูเปิดเผยตอ่สำธำรณะแลว้หรอืยงั หรอืจะสำมำรถซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ดใ้นสถำนกำรณใ์ดๆ ให้
ปรกึษำหนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนก่อนด ำเนินกำรใดๆ 
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8.  การฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำนคนใดที่ฝ่ำฝืนนโยบำยฉบบันีจ้ะมีกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัจนอำจถึงขัน้ใหอ้อก

จำกงำน รวมทัง้อำจมีควำมรบัผิดทัง้ทำงอำญำและทำงแพ่งตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยพ์.ศ. 
2535 และประกำศที่เก่ียวขอ้งของหนว่ยงำนภำครฐั  

9.  นโยบายทีเ่กี่ยวข้อง 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนควรอ่ำนท ำควำมเขำ้ใจนโยบำยฉบบันีร้่วมกับนโยบำยและคู่มืออื่นๆ ของ

บรษัิท ดงันี ้
(1) นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร   
(2) ประมวลจรยิธรรมธุรกิจ 
(3) ขอ้บงัคบัพนกังำน 
(4) นโยบำยกำรเปิดเผยสำรสนเทศ 

10. การทบทวนนโยบาย 
คณะกรรมกำรจริยธรรมธุรกิจตอ้งทบทวนนโยบำยฉบบันีเ้ป็นประจ ำทุกปี และเสนอใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและ

ก ำกบัดแูลกิจกำรและคณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิหำกมีกำรเปลีย่นแปลง 

11. การรักษาความลับ 
ขอ้มูลกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกรรมกำร ผูบ้ริหำรสี่รำยแรกหรือเทียบเท่ำ หรือบุคคลที่บริษัทก ำหนด จะตอ้งถกู

จดัเก็บเป็นควำมลบั เวน้แตม่ีกำรรอ้งขอเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกหนว่ยงำนภำครฐัฯ ตลำดหลกัทรพัย ์ค ำสั่งศำล 
อยำ่งไรก็ดี เพื่อประโยชนใ์นกำรสอบสวนกรณีมีกำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดตำมนโยบำยฉบบันี ้หนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์

และก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน อำจเปิดเผยขอ้มลูกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกลุ่มบริษัท ใหบุ้คคลที่เก่ียวขอ้งไดท้รำบ 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรสอบสวนที่ไดร้บัแต่งตัง้ตำมกฎระเบียบของบริษัทจะตอ้งจัดท ำบนัทึกเพื่อขออนุมตัิกำรเปิดเผย
ขอ้มลูตอ่ 

(1)  ประธำนกรรมกำรบรษัิท (กรณีผูท้ี่ถกูสอบสวนเป็นกรรมกำร และ/หรอืประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร) 
(2)  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัควำมเสีย่ง (กรณีผูท้ี่ถกูสอบสวนเป็นประธำนกรรมกำรบรษัิท) 
(3)  ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร (กรณีที่ผูถ้กูสอบสวนเป็นบคุคลที่บรษัิทก ำหนดซึง่ไมใ่ช่กรรมกำรบรษัิท) 

ทัง้นี ้กำรยื่นขออนมุตัิกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกลุม่บริษัทตำมนโยบำยนีจ้ะตอ้งยื่นขอเป็นรำย
กรณีไป พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลอย่ำงชัดแจง้เป็นลำยลกัษณ์อักษรต่อหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพันธ์และก ำกับดูแลกำร
ปฏิบตัิงำน 

ทัง้นี ้ใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤษภำคม 2564 เป็นตน้ไป 

 
 

(นำยกำนต ์ตระกลฮนุ) 
ประธำนกรรมกำร 

บรษัิท แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ำกดั (มหำชน) 
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แบบแจ้งความประสงคซื์อ้ขายหลักทรัพยข์องกลุ่มบริษัท 

ชื่อผูแ้จง้:  ต ำแหน่ง: 

ขำ้พเจำ้ขอแจง้ใหบ้รษัิททรำบถึงกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยข์องกลุม่บริษัทดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อผูซ้ือ้ขำยหลกัทรพัย ์  ขำ้พเจำ้: 
  คูส่มรส/ผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉันสำมีภรรยำ: ____________________________ 
  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ: _______________________________________         
  นิติบคุคลซึง่ขำ้พเจำ้ คูส่มรส หรอืผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉันสำมีภรรยำ และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนิุติภำวะ

ถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด และมีสดัสว่นกำรถือหุน้มำกที่สดุ
ในนิติบคุคลนัน้: _______________________________________ __________          

ลกัษณะกำรท ำรำยกำรทีต่อ้งกำร:    ซือ้     ขำย    โอน         รบัโอน          ใชส้ิทธิ    อ่ืนๆ _____________ 
ชื่อหลกัทรพัย ์    ADVANC    INTUCH 
ประเภทหลกัทรพัยแ์ละจ ำนวน
หลกัทรพัย:์ 

หลกัทรพัย ์ จ ำนวน 

   หุน้สำมญั  
   หุน้บรุมิสิทธิ  
   ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้  
   ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่มีหลกัทรพัยข์องบรษัิทจดทะเบียนเป็น

ปัจจยัอำ้งอิง 
 

   สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ที่อำ้งอิงรำคำ หรอืผลตอบแทนในหุน้ของ
บรษัิทจดทะเบียนที่มีกำรซือ้ขำยใน TFEX 

 

   ใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได ้  
   หุน้กูแ้ปลงสภำพ  
   หุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝง  
   อ่ืนๆ ระบ ุ____________________________________  
วนัที่ประสงคจ์ะซือ้ขำยหลกัทรพัย:์  

ขำ้พเจำ้เขำ้ใจดีวำ่กำรรบัทรำบกำรแจง้ในครัง้นี ้ไมไ่ดเ้ป็นกำรอนมุตัิหรอืรบัรองกำรท ำรำยกำรดงักลำ่วขำ้งตน้ และเป็นควำมรบัผิดชอบสว่น
บคุคลของขำ้พเจำ้ที่จะปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษัิท ตลอดจนกฎหมำยตำ่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ลงชื่อผูแ้จง้:  วนัที่: 

แบบแจ้งความประสงคซ์ือ้ขายหลักทรัพยฉ์บับนีมี้ผลบังคับใช้ 5 วันท าการ นับแต่วันทีป่ระสงคจ์ะซือ้ขายหลักทรัพย ์

 


