นโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษ ทั ศรี ต รัง แอโกรอิน ดัส ทรี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท ”) และบริ ษ ทั ย่อ ยดำเนิ น ธุ ร กิจ ด้ว ยควำมโปร่ ง ใสและ
ตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่ องกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้ง ที่มี ก ำรแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม ) (“พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ”) รวมถึ ง กฎเกณฑ์ต่ำ ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อง
บริ ษทั จึงได้กำหนดนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยในและวิธีกำรดูแลมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรซึ่ งรวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริ หำร
ในสำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ และพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นำควำมลับ
และ/หรื อข้อมูลภำยในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ รวมทั้งกำรใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์
แนวปฏิบัติ
1.

บริ ษทั จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ตอ้ งจัดทำและเปิ ดเผยรำยงำนกำรถือและกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์
ของ (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรื อ ผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสำมีภริ ยำ (ค) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกัน
ฉันสำมีภริ ยำ และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะถือหุ้นรวมกันเกิ นร้ อยละ 30 ของจำนวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิ ติบุคคลดังกล่ำวและกำรถือหุ้น
ดังกล่ำวเป็ นสัดส่ วนที่มำกที่สุดในนิ ติบุคคลนั้นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่ ง พ.ร.บ.

หลักทรัพย์แ ละตลำดหลักทรัพ ย์ฯ และ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้
ควำมรู ้ เรื่ อง กำรรำยงำนกำรได้ม ำหรื อ จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรั พ ย์ต ำมมำตรำ

246 แห่ ง พ.ร.บ. หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำด

หลักทรัพย์ฯ และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง
2. บริ ษทั กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั จัดทำและนำส่ งรำยงำนกำรถือและกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ หลักทรัพย์ของ (ก) ตนเอง (ข) คู่
สมรสหรื อผู ท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริ ยำ (ค) บุต รที่ย งั ไม่บรรลุนิติภำวะ และ (ง) นิ ติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรื อผู ท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริ ยำ
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะถือหุ ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิ ติบุคคลดังกล่ำว และกำรถือหุ้นดังกล่ำวเป็ น
สัดส่ วนที่มำกที่สุดในนิ ติบุคคลนั้น ตำมแบบรำยงำนกำรถือและกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์กำหนด มำยังเลขำนุกำรบริ ษทั ทุกครั้ง ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรำยงำนดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ โดยให้กำรจัดทำและระยะเวลำและวิธีกำรในกำรนำส่ งรำยงำนกำรถือและกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลั กทรัพย์และกำรได้มำหรื อ
จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรั พ ย์ เป็ นไปตำม หลัก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดไว้ใ น พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ฯ และประกำศส ำนัก งำน

คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเลขำนุกำรบริ ษทั จะมีกำรจัดทำเป็ นรำยงำนแจ้งให้คณะกรรมกำร
ทรำบเป็ นประจำทุกไตรมำส

3.

บริ ษทั กำหนดห้ำมมิให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร และผูป้ ฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐำนว่ำรู้หรื อครอบครองข้อมูลภำยใน ต ำม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่ยงั มิได้มีกำรเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนและเป็ นข้อมูลที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
หรื อมูลค่ำของหลักทรัพย์ หรื ออำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสิ นใจของผูล้ งทุนในกำรซื้ อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื ออำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำย
ต่อผูล้ งทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยนำข้อมูลดังกล่ำว มำใช้เพื่อกำรซื้ อ ขำย เสนอซื้ อ เสนอขำย หรื อชักชวนให้

บุคคลอื่นซื้อ ขำย เสนอซื้อ หรื อเสนอขำย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริ ษทั ไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระทำ
ดังกล่ำวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น หรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวเพื่อให้ผอู ้ ื่นกระทำกำรดังกล่ำว ไม่ว่ำตน
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม นอกจำกนั้น กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร และผูป้ ฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึงคู่สมรสหรื อผูท้ ี่
อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริ ยำ และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวจะต้องระงับกำรซื้ อ ขำย เสนอซื้ อ หรื อเสนอขำย หรื อชักชวนให้บุคคล
อื่นซื้ อ ขำย เสนอซื้ อ หรื อเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่ งบกำรเงิน ผลกำรดำเนิ นงำนทำง
กำรเงินทั้งรำยปี และรำยไตรมำสหรื อข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริ ษทั จนกว่ำบริ ษทั จะได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อสำธำรณชนแล้ว
ทั้งนี้ บริ ษท
ั จะแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร และผูป้ ฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐำนว่ำรู้หรื อครอบครอง
ข้อมูลภำยใน งดกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นเวลำอย่ำงน้อย 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน และควรรออย่ำงน้อย 24 ชัว่ โมง
ภำยหลังกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนแล้ว จึงจะสำมำรถทำรำยกำรข้ำงต้นได้ รวมทั้งห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ไม่
ว่ำโดยวิธีใดๆ

4.

บริ ษทั กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีหน้ำที่เก็บรักษำควำมลับ และ/หรื อ
ข้อมูลภำยในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนข้อมูลควำมลับของคู่คำ้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่ตนได้รับทรำบ
จำกกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ และห้ำมมิ ให้นำควำมลับ และ/หรื อข้อมูลภำยในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนข้อมูล
ควำมลับของคู่คำ้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ตนได้รับทรำบจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำ ที่ ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่ำทำงใด แม้ว่ำ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะไม่ทำให้เกิดผลเสี ยหำยแก่บริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อคู่คำ้ ของบริ ษทั ก็ตำม

5.

บริ ษทั กำหนดห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เปิ ดเผยข้อมูลภำยในของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย และห้ำมมิให้บุคคลดังกล่ำวใช้ตำแหน่งหน้ำที่ของตนในบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย นำข้อมูลภำยใน หรื อ
สำรสนเทศที่มีสำระสำคัญต่อกำรดำเนิ นงำนซึ่ งตนได้รับรู ้ หรื อรับทรำบในระหว่ำงปฏิบตั ิงำนในบริ ษทั และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ไปใช้สำหรับแสวงหำประโยชน์ไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใดในทำงมิชอบ หรื อ
เปิ ดเผยกับบุคคลภำยนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อบุคคลอื่น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม ไม่ว่ำบุคคลดังกล่ำว
จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม

6.

บริ ษทั กำหนดให้มีกระบวนกำรลงโทษบุคลำกรที่ไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน หำกมีกำรฝ่ ำฝื นนำข้อมูล
ภำยในไปใช้หำประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรื อทำงอ้อม จะได้รับกำรพิจำรณำทำงวินยั ตำมระเบียบที่บริ ษทั กำหนดไว้ หรื อมีโทษตำมกฎหมำย ซึ่ งกำร
ลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระทำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ
นโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยในฉบับนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำและอนุมตั ิ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
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