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นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

ประกาศใช้ตัง้แตว่นัท่ี 4 มิถนุายน 2562 อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผู้ ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้
เสีย เศรษฐกิจ และสงัคม เป็นส าคญั ดงันัน้ เพ่ือก ากบัดแูลกรรมการ ผู้ บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ในการน า
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึง่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และเพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของ
บริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท จงึได้มีมติอนมุตัินโยบายการใช้ข้อมลูภายใน โดยมีเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้ 

แนวปฏบิัต ิ

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงผู้ ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสาย
งานบญัชีหรือการเงิน ท่ีเป็นระดบัผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า รวมถึงผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เก่ียวกับ
หน้าท่ีในการรายงานการถือครอง รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และการรายงานการได้มาหรือ
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินฉนัสามีภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
รวมถึงนิติบุคคลท่ีกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ และผู้บริหารดงักล่าวเป็นผู้ ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละสามสิบ (30) ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดังกล่าว  ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ  

2. บริษัทฯ จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลภายในท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้ รับรู้ไ ด้เฉพาะกรรมการ 
กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องตามความจ าเป็นเท่าท่ีต้องทราบเท่านัน้ 
และแจ้งให้บคุคลดงักลา่วทราบวา่เป็นสารสนเทศท่ีเป็นความลบั และมีข้อจ ากดัในการน าไปใช้ 

3. ก าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงผู้ ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงิน ท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่ามีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและเผยแพร่รายงานการ
มีส่วนได้เสียให้แก่บริษัทฯ โดยจัดเก็บไว้ท่ีเลขานุการบริษัท ทัง้นี ้บุคคลดงักล่าวมีหน้าท่ีรายงานการข้อมูล
เพ่ิมเติมแก่เลขานกุารบริษัท ทกุครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

4. ก าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงผู้ ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดบัผู้ จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลท่ีกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินฉันสามี
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ภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ และผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ ถือหุ้ นรวมกันเกินร้อยละ
สามสิบ (30) ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลดงักลา่ว จดัท า และเปิดเผยรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยทนัที ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีท่ี
มีการซือ้ขาย โอนหรือ รับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และจดัส่งส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกบั
วนัท่ีสง่รายงานตอ่ ส านกังาน ก.ล.ต. 

5. ก าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงผู้ ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดับผู้ จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลท่ีถูก
สนันิษฐานว่าได้รับทราบข้อมูลภายในเก่ียวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
รวมถึงข้อมูลภายในอื่นท่ีเป็นสาระส าคญั ซึง่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้
ขาย และห้ามชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนท่ี
จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและสถานะของบริษัทฯ และหรือข้อมูล
ภายในอื่นท่ีเป็นสาระส าคญั เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนลว่งหน้าก่อนบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วต่อ
สาธารณชนแล้ว  

โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงผู้ ด ารงต าแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้ จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า งดการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนลว่งหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน และควรรอ
คอยอย่างน้อย 3 วนัภายหลงัการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็น
สาระส าคญัซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนตอ่บคุคลภายนอก หรือ บคุคลท่ีไมม่ีหน้าท่ีเก่ียวข้อง 

6. ห้ามมิให้กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ีมี หรือ
อาจมีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ซึง่ตน
ได้ล่วงรู้มาในต าแหน่ง หรือฐานะเช่นนัน้ ซึง่หากเปิดเผยแล้วจะสง่ผลกระทบตอ่ความเคลื่อนไหวของราคาซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เพ่ือการซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือ
เสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหุ้ นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ามี) 
ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง หรือ
ผู้ อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ อื่นกระท าดงักล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
หรือไมก่็ตาม 

7. ห้ามมิให้กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ กรรมการบริหาร 
ผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลบัของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลบัของคู่ค้า



 

3 
 

ของบริษัทฯ ท่ีตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าท่ีให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูล
ดงักลา่วจะไมท่ าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคูค้่าของบริษัทฯ 

8. กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มี
หน้าท่ีเก็บรักษาความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ และมีหน้าท่ีในการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
เพ่ือประโยชน์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านัน้ ทัง้นี ้ห้ามมิให้กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ น าความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่น ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

9. ก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเร่ิมตัง้แต่การ
ตกัเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าท่ีกฎหมาย
อนญุาตให้ท าได้ ซึง่การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 

10. ให้เลขานุการบริษัท รายงานสถานการณ์ถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของ
กรรมการกรรมการบริหาร และผู้บริหารซึง่รวมถงึผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน
ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบไตรมาสละครัง้ และน าเสนอ
สรุปรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ประจ าปี ให้
คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

 


