
 

 

นโยบายการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

1. บทน า 
บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยอย่ำง
โปร่งใสและเป็นธรรมตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่ำว คณะกรรมกำรบรษิทั
จงึได้จดัท ำนโยบำยกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน (“นโยบำยฉบบันี้”) ขึ้นเพื่อ
น ำมำใชป้ฏบิตั ิ

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน 

รวมถงึบุคคลอื่นทัง้นี้ตำมทีบ่รษิทัก ำหนด 
2.2 เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้่ำกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัมกีำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกำศอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ 
2.3 ด ำรงไวซ้ึง่ควำมเชื่อมัน่ของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยของบรษิทั 

3. ขอบเขต 
3.1 นโยบำยฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และบุคคลทีบ่รษิทัก ำหนด   
3.2 กำรซื้อขำยหลักทรพัย์ของบรษิัทในนโยบำยฉบับนี้หมำยถึงหลกัทรพัย์ของบรษิัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 

จ ำกดั (มหำชน) 

4. ค านิยาม 
4.1 “ข้อมูลภำยใน” หมำยถึง ข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรพัย์ ที่ยงั

ไม่ไดถู้กเปิดเผยต่อสำธำรณชน และอำจสง่ผลใหร้ำคำหรอืมลูค่ำหลกัทรพัยข์องบรษิทัเปลีย่นแปลง 
4.2 “ผูบ้รหิำรสีร่ำยแรกหรอืเทยีบเท่ำ” หมำยถงึ ผูบ้รหิำรตำมค ำนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด

ทุน รวมถงึผูบ้รหิำรทีม่รีะดบัเท่ำกบัผูบ้รหิำรสงูสุด 4 รำยแรก และผูบ้รหิำรในสำยงำนกำรเงนิและบญัช ี
4.3 “พนักงำน” หมำยถึง พนักงำนทุกระดบัชัน้ของบรษิัทซึ่งรวมไปถึงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชัว่ครำวที่

บรษิทัเป็นผูว้่ำจำ้ง 
4.4 “ผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย”์ หมำยถงึ ผลกระทบทีท่ ำใหร้ำคำหลกัทรพัยก์ลุ่มบรษิทัสูงขึน้ ต ่ำลง คงที ่

หรอืเป็นกำรพยุงรำคำหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั 
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4.5 “บุคคลที่บริษัทก ำหนด” หมำยถึง บุคคลที่มตี ำแหน่งหรอืหน้ำที่ ซึ่งล่วงรู้และ/หรอืครอบครองข้อมูล
ภำยในของบรษิทั ไดแ้ก่ 

4.5.1 กรรมกำร 
4.5.2 ผูบ้รหิำรสีร่ำยแรกหรอืเทยีบเท่ำ 
4.5.3 ผูบ้รหิำรและพนักงำนในหน่วยงำน ซึง่สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูภำยในของบรษิทั ทัง้นี้ตำมทีไ่ด้รบั

แจง้จำกฝ่ำยส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทัใหจ้ดัท ำรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.4 
4.5.4 บุคคลทีเ่ขำ้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรชุดย่อย 

และ/หรอืกำรประชุมอื่นใดของบรษิทักบับุคคลภำยนอกที่มกีำรพูดคุยหรอืเจรจำโดยใช้ขอ้มูล
ภำยใน ทัง้นี้ตำมที่ได้รบัแจ้งจำกฝ่ำยส ำนักเลขำนุกำรบรษิัทให้จดัท ำรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.4 

5. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
5.1 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลนโยบำยฉบับนี้  

เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกรรมกำรผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนได้ปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินกำรซื้อ
ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีก่ ำหนดไว ้ 

5.2 ฝ่ำยส ำนักเลขำนุกำรบรษิทัมหีน้ำที่สนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรสื่อสำร ตดิตำมและก ำกบัดูแล
กำรปฏบิตัติำมนโยบำยฉบบันี้ 

5.3 ผูบ้รหิำรทุกคนมหีน้ำทีร่บัผดิชอบท ำใหม้ัน่ใจว่ำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำของตนไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัและมี
ควำมเขำ้ใจและปฎบิตัติำมนโยบำยฉบบัน้ี  

5.4 กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคนจะต้องปฏบิตัติำมนโยบำยฉบบันี้อย่ำงเคร่งครดัในกำรซื้อขำย
หลกัทรพัยข์องบรษิทั รวมทัง้สือ่สำรนโยบำยฉบบัน้ีใหคู้่สมรส ผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรรยำ และบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะ ใหร้บัทรำบดว้ยเพือ่ควำมโปร่งใสและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี 
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6. นโยบายและแนวทางปฏิบติั 

6.1 ข้อห้ามในการซ้ือขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน  
หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนและบุคคลทีบ่รษิทัก ำหนด หรอืบุคคลอื่นใดซึง่ล่วงรูแ้ละ/หรอืครอบครอง

ขอ้มลูภำยในของบรษิทั ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
6.1.1 ซื้อขำยหลกัทรพัย์ หรอืเข้ำผูกพนัตำมสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้องกับหลกัทรัพย์ใน

ลกัษณะทีเ่ป็นกำรเอำเปรยีบบุคคลอื่น หรอืเป็นกำรใชข้อ้มลูภำยในเพือ่ประโยชน์ของตน 
6.1.2 เปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่บุคคลอื่นไม่ว่ำโดยวธิใีด โดยรูห้รอืควรรูว้่ำผูร้บัขอ้มูลอำจน ำขอ้มูลนัน้

ไปใช้ประโยชนร์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือเข้ำผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่
เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยใ์นลกัษณะทีเ่ป็นกำรเอำเปรยีบบุคคลอื่น หรอืเป็นกำรใชข้อ้มูลภำยใน
เพือ่ประโยชน์ของตน 

6.2 ช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Silent Period)  
 หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และบุคคลทีบ่รษิทัก ำหนดซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงเวลำ 1 เดอืนก่อน
กำรเปิดเผยขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงนิประจ ำรำยไตรมำสและประจ ำปี และช่วงเวลำอื่นที่บรษิัทจะ
ก ำหนดเป็นครัง้ครำว 
  กรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่บริษัทก ำหนดอำจท ำรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับหลักทรพัย์บริษัทฯ ได้
ระหว่ำงระยะเวลำงดเวน้กำรซื้อขำยหลกัทรพัยห์ำกบุคคลดงักล่ำวตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่จ ำเป็น อำท ิมคีวำม
ยำกล ำบำกทำงกำรเงนิอย่ำงรุนแรง หรอืตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ทำงกฎหมำย หรอืตกอยู่ภำยใต้ค ำสัง่
ศำล โดยตอ้งจดัท ำบนัทกึระบุเหตุผลเสนอขออนุมตัติ่อบรษิทั  
  ทัง้นี้ ผูย้ ื่นขออนุมตัติอ้งท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยภ์ำยในระยะเวลำ 3 วนัท ำกำร นบัแต่วนัทีไ่ดร้บักำรแจง้
กำรอนุมตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษร  และใหผู้ย้ ื่นขออนุมตัจิดัส่งส ำเนำบนัทกึค ำขอดงักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ใหแ้ก่ฝ่ำยส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทั 

6.3  การแจ้งล่วงหน้าก่อนซ้ือขายหลกัทรพัย ์
6.3.1 กรรมกำร ผู้บรหิำร บุคคลที่บรษิัทก ำหนด และพนักงำนอื่นใดซึ่งล่วงรู้และ/หรอืครอบครอง

ข้อมูลภำยในของบริษัทที่มีควำมประสงค์ที่จะซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้ง 
เลขำนุกำรบรษิทัหรอืผูท้ีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนัก่อนท ำกำร
ซือ้ขำย 

6.3.2 บุคคลดงักล่ำวในขอ้ 6.3.1 จะตอ้งจดัท ำ “แบบแจง้ควำมประสงคซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั” 
ตำมทีบ่รษิทัประกำศและสง่ไปยงัช่องทำงทีบ่รษิทัก ำหนดไว ้



 

 

 
  4 

 

6.3.3 ฝ่ำยส ำนักเลขำนุกำรบรษิัทจะประกำศช่วงเวลำห้ำมซื้อขำยหลกัทรพัย์ให้ทรำบไว้เป็นกำร
ล่วงหน้ำ เพือ่ช่วยใหบุ้คคลทีบ่รษิทัก ำหนดไดป้ฏบิตัติำมหลกัเกณฑด์งักล่ำว 

6.4      การรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์
6.4.1 กรรมกำร และผูบ้รหิำรสีร่ำยแรกหรอืเทยีบเท่ำ 

 ใหร้ำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของตนเอง รวมถงึกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของคู่สมรส บุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภำวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉันสำมภีรรยำ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) ภำยใน 3 วนัท ำกำรผ่ำนระบบรำยงำนออนไลน์ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และน ำส่งส ำเนำ
รำยงำนดงักล่ำวใหก้บัเลขำนุกำรบรษิทัฯ ภำยใน 3 วนัท ำกำรดว้ย 

6.4.2 บุคคลทีบ่รษิทัก ำหนด  
  บุคคลที่บรษิทัก ำหนดนอกเหนือจำกกรรมกำรและผู้บรหิำรสีร่ำยแรกหรอืเทียบเท่ำซึ่งได้รบัแจ้งจำก

ฝ่ำยส ำนักเลขำนุกำรบรษิทัให้จดัท ำรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ (ซึ่งรวมถงึกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องคู่
สมรส บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ และผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสำมภีรรยำ) ใหจ้ดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถอืครอง
หลกัทรพัยภ์ำยใน 7 วนัท ำกำร นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจ้งจำกฝ่ำยส ำนักเลขำนุกำรบรษิทัให้จดัท ำรำยงำนดงักล่ำว 
และจดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ภำยใน 3 วนัท ำกำร นับแต่วนัที่กำรถอืครองหลกัทรพัยม์ี
กำรเปลีย่นแปลงไป  

6.5 การซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์ได้รบัการยกเว้น 
นโยบำยฉบบัน้ีไม่บงัคบัใชใ้นสถำนกำรณ์ดงัต่อไปนี้ 
(1)  กำรรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง ำกจิกำร 
(2)  กำรใชส้ทิธใินกำรซือ้หุน้ (Stock Options) หรอืใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้หรอืหุ้นกู้ 

(Warrants) ทีไ่ดร้บัภำยใต้โครงกำรของบรษิทั อย่ำงไรกต็ำม เมื่อใชส้ทิธดิงักล่ำวแลว้ จะต้องถอืครองหุน้หรอื
หุน้กูด้งักล่ำวจนกว่ำจะพน้ช่วงเวลำหำ้มซือ้ขำยหลกัทรพัย์ 

6.6 ข้อจ ากดัอ่ืนๆ ในการซ้ือขายหลกัทรพัย ์
6.6.1 บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทก ำหนดรวมไปถึงพนักงำน ลงทุนในหลักทรพัย์ของกลุ่ม

บรษิทัในแบบระยะยำว ทัง้นี้ ไม่ควรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัในลกัษณะเกง็ก ำไรในระยะสัน้ 
6.6.2 กรรมกำร ผูบ้รหิำรและบุคคลทีบ่รษิทัก ำหนด ควรหลกีเลีย่งกำรท ำธุรกรรมดงัต่อไปนี้ 

(1) กำรเก็งก ำไรรำคำหลกัทรพัย์ของบรษิทั ซึ่งอำจเป็นกำรส่งสญัญำณแก่ตลำดได้ว่ำผู้ขำย
ไม่มคีวำมเชื่อมัน่ในบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย 
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(2) กำรซื้อขำยอนุพนัธ์ อำทกิำรซื้อขำยฟิวเจอรส์ (Futures) หรอืออปชนั (Options) ทีอ่ำ้งองิ
กบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในรปูแบบกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์พือ่กำรเกง็ก ำไรระยะสัน้ และ
กำรซือ้ขำยหลกัทรพัยโ์ดยบุคคลภำยใน 

  6.6.3 ห้ำมกรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน หรอืบุคคลทีบ่รษิทัก ำหนด เปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่บุคคล
อื่น หรือออกรำยงำนหรือแถลงกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับสถำนะทำงกำรเงิน ผล
ประกอบกำร รำคำหลักทรพัย์ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งส่งผลต่อรำคำหลกัทรพัย์หรือกำรตัดสินใจกำรลงทุ นใน
หลกัทรพัยข์องบรษิทั 
 6.6.4   ห้ำมกรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน หรอืบุคคลที่บรษิทัก ำหนดใช้บญัชีซื้อขำยหลกัทรพัย์ของ
ผูอ้ื่นซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัไม่ว่ำดว้ยทำงตรงหรอืทำงออ้ม เพื่อประโยชน์ในกำรอ ำพรำงกำรซื้อ กำรถอื
ครองและ/หรอืกำรขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

7. กรณีมีข้อสงสยั 

หำกกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน หรือบุคคลที่บริษัทก ำหนดคนใด มีค ำถำมหรือข้อสงสยัเกี่ยวกับ
นโยบำยฉบบันี้ หรอืไม่แน่ใจว่ำข้อมูลภำยในที่มสีำระส ำคญัได้ถูกเปิดเผยต่อสำธำรณะแล้วหรอืไม่ หรอืจะ
สำมำรถซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ดใ้นสถำนกำรณ์ใดๆ ใหป้รกึษำฝ่ำยส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทัก่อนด ำเนินกำรนัน้ๆ  

8. การฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนักงำนคนใดทีฝ่่ำฝืนนโยบำยฉบบันี้ จะมกีำรพจิำรณำลงโทษทำงวนิัยจนอำจ
ถงึขัน้ให้ออกจำกงำน รวมทัง้อำจมคีวำมรบัผดิทัง้ทำงอำญำและทำงแพ่งตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกำศทีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยงำนภำครฐั 

9. การทบทวนนโยบาย 

บรษิทัต้องทบทวนนโยบำยฉบบันี้เป็นประจ ำทุกปี และเสนอใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และ
บรรษทัภบิำล และคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัหิำกมกีำรเปลีย่นแปลง 

10. การรกัษาความลบั 

ขอ้มูลกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องกรรมกำร ผูบ้รหิำรสีร่ำยแรกหรอืเทยีบเท่ำ หรอืบุคคลทีบ่รษิทัก ำหนด 
จะตอ้งถูกจดัเกบ็เป็นควำมลบั เวน้แต่มกีำรรอ้งขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกหน่วยงำนภำครฐั ตลำดหลกัทรพัย ์
หรอืค ำสัง่ศำล  
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ทัง้นี้ ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่9 พฤษภำคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

 


