
 

 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 
 

คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี เพือ่ความโปรง่ใสและปอ้งกนั
การแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนจากการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน  จึงก าหนด
นโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิท ดงันี ้

 
1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ ผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรอืการเงิน  เก่ียวกบั

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่ใหบ้คุคลดงักลา่วยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั 
2. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ ผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรอืการเงินเก่ียวกบั

หนา้ทีท่ีต่อ้งจดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรส ผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา บตุรที่
ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ และนิติบคุคลทีผู่ร้ายงานถือหุน้เกินรอ้ยละ 30 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดตามมาตรา 
59 ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3. ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ ผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรอืการเงินจดัท าและ
น าสง่รายงานการถือหลกัทรพัยข์องตน  คูส่มรส  ผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา  บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ และนิติบคุคลที่ผูร้ายงานถือหุน้เกินรอ้ยละ 30 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมด  สง่ผา่นมายงัเลขานกุาร
ของบรษัิทก่อนน าสง่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์กุครัง้  โดยใหจ้ดัท า
และน าสง่ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ  ผูบ้รหิาร หรอืรายงาน
การเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีมกีารซือ้ ขาย โอน หรอื รบัโอน
หลกัทรพัยน์ัน้ 

4. ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ ผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรอืการเงิน  
ผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงบคุคลใดที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซึ่งมีผลตอ่การ
เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยจ์ะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท รวมทัง้หา้มเปิดเผยขอ้มลูที่
เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่นในช่วงเวลานัน้ๆ และช่วงกอ่นท่ีจะเผยแพรง่บการเงินหรอืเผยแพร่
เก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบรษัิทจนกวา่บรษัิทจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณชนแลว้  โดย
บรษัิทจะแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี รวมถึงผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรอื
การเงิน  งดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูตอ่
สาธารณชนและอยา่งนอ้ย 24 ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ 

5. ก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมกีารฝ่าฝืนน าขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชนส์ว่นตน  ซึง่เริม่ตัง้แตก่าร
ตกัเตอืนเป็นหนงัสอื  ตดัคา่จา้ง  พกังานชั่วคราวโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน  ซึง่การลงโทษ
จะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดนัน้ๆ  นอกจากนีผู้ท้ีฝ่่าฝืนการน า
ขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชนส์ว่นตนและใหร้วมถงึผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  อาจไดร้บัโทษจ าคกุและถกูปรบัทัง้
ทางแพง่และอาญา 

 
 

 
 



 

 

การป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร 
 
1. บรษัิทก าหนดใหม้กีารปอ้งกนัการน าขอ้มลูของบรษัิทไปใช ้ โดยก าหนดใหห้นว่ยงานท่ีรูข้อ้มลูหา้มน า

ขอ้มลูไปเปิดเผยยงัหนว่ยงานหรอืบคุคลที่ไมเ่ก่ียวขอ้ง 
2. ผูบ้รหิารของบรษัิทท่ีไดร้บัขอ้มลูทางการเงินของบรษัิท ตอ้งไมใ่ชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูดงักลา่วกอ่นท่ีจะ

เปิดเผยสูส่าธารณชน โดยการก าหนดหา้มผูบ้รหิารท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นระยะเวลา 1 
เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณชน 

3. บรษัิทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมีหนา้ที่รายงานการถือหลกัทรพัยใ์นบรษัิทตามมาตรา 59 เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรือ่งการจดัท าและเปิดเผยรายการ
ถือหลกัทรพัย ์ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2540 และไดก้ าหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถึงได้
ก าหนดโทษทางวินยัส าหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชนจ์ากการน าขอ้มลูภายในบรษัิทไปใชห้รอืน าไปเปิดเผย
จนอาจท าใหบ้รษัิทไดร้บัความเสยีหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกก่รณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ย
วาจา การตกัเตือนเป็นอกัษร การภาคทณัฑ ์ ตลอดจนการเลกิจา้งพนัสภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตไุล่
ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกแลว้แตก่รณี เป็นตน้ 
นอกจากนี ้ บรษัิทไดพ้ฒันาระบบการควบคมุการใชข้อ้มลูภายใน  โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชก้ าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มลูภายในใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบของพนกังานแตล่ะระดบั  ซึง่จะ
มีรหสัผา่นเฉพาะบคุคลในการเขา้ใชง้านระบบ 
 
 

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ 
 

บรษัิท อีซึน่ แอนด ์ โค จ ากดั (มหาชน) จะปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุคนอยา่งโปรง่ใสและเป็นธรรมตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี  คณะกรรมการบรษัิทจึงไดก้ าหนดนโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

 
1. การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

1.1 กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัติามขอ้หา้มเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดย
ใชข้อ้มลูภายในซึง่ไดก้ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

1.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานคนใด ซึง่รูห้รอืครอบครองขอ้มลูภายในของบรษัิท จะตอ้งไม่
กระท าการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์ หรอืเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ ขายลว่งหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบั

หลกัทรพัย ์ไมว่า่เพื่อประโยชนข์องตนเองหรอืบคุคลอื่น 
(2) เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บคุคลอื่นไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มและไมว่า่ดว้ยวิธีใด  โดยรู ้

หรอืควรรูว้า่ผูร้บัขอ้มลูอาจน าขอ้มลูนัน้ไปใชป้ระโยชนใ์นการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์  หรอื



 

 

เขา้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์  ไมว่า่เพื่อตนเองหรอื
บคุคลอื่น 

 
2. นโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท 

2.1 บคุคลที่บรษัิทก าหนด (Designated Persons) 
2.1.1 “บคุคลที่บรษัิทก าหนด” หมายถึง บคุคลที่มีต  าแหนง่หรอืหนา้ที่ซึง่ลว่งรูข้อ้มลูภายใน

ของบรษัิท  (รวมถงึคูส่มรสหรอืผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา หรอืบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะของบคุคลดงักลา่ว  ตลอดจนนิติบคุคลใดๆ ซึง่บคุคลดงักลา่ว รวมถึงคูส่มรสหรอื
ผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา  หรอืบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ย
ละ 30 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด)  ไดแ้ก ่
(1) กรรมการ 
(2) ผูบ้รหิารระดบัสงู 
(3) ผูบ้รหิารและพนกังานในหนว่ยงานท่ีลว่งรูข้อ้มลูภายในของบรษัิท เช่น บรหิารการ

ลงทนุและการลงทนุสมัพนัธ ์ บญัชี การเงิน บรษัิทรว่มทนุและพฒันาธุรกิจ  หนว่ย
ตรวจสอบภายใน และ กฎหมาย 

(4) ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนที่เขา้รว่มประชมุกบัคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอื
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

(5) บคุคลที่บรษัิทก าหนดซึง่ไมใ่ช่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
2.1.2 ส านกักรรมการผูจ้ดัการท าหนา้ทีร่บัผิดชอบในการดแูลรกัษาทะเบยีนและสอบทาน

รายช่ือบคุคลท่ีบรษัิทก าหนดเป็นประจ าทกุปี และแจง้ใหห้วัหนา้งานและบคุคลดงักลา่ว
ทราบเมื่อถกูเพิม่/ลบรายช่ือในทะเบียนดงักลา่ว 

2.2 ช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Blackout Period) 
2.2.1 หา้มบคุคลที่บรษัิทก าหนดซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทในชว่งเวลา 30 วนั ก่อนการ

เปิดเผยงบการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปี หรอืช่วงเวลาอื่นที่บรษัิทจะก าหนดเป็น
ครัง้คราว 

2.2.2 บคุคลที่บรษัิทก าหนดอาจขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทในระหวา่งช่วงเวลาหา้มซือ้ขาย
หลกัทรพัยไ์ดห้ากตกอยูใ่นสถานการณพ์ิเศษ เช่น มีความยากล าบากทางการเงินอยา่ง
รุนแรง หรอืตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดตา่งๆทางกฎหมาย หรอืตกอยูภ่ายใตค้  าสั่งศาล 
โดยตอ้งจดัท าบนัทกึระบเุหตผุลเสนอขออนมุตัิตอ่ 
(1) ประธานคณะกรรมการบรษัิท (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการหรอืเลขานกุารบรษัิท) 
(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานคณะกรรมการบรษัิท) 
(3) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (กรณีผูข้ายเป็นบคุคลท่ีบรษัิทก าหนดซึง่ไมใ่ช่ กรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน) 
ทัง้นีใ้หจ้ดัสง่ส าเนาบนัทกึค าขอดงักลา่วใหแ้ก่เลขานกุารบรษัิทดว้ย 

2.2.3 ส านกักรรมการผูจ้ดัการจะประกาศชว่งเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยใ์หท้ราบไวเ้ป็นการ
ลว่งหนา้  เพื่อช่วยใหบ้คุคลท่ีบรษัิทก าหนดไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งักลา่ว 



 

 

2.3 การแจง้ลว่งหนา้ก่อนซือ้ขายหลกัทรพัย ์
2.3.1 บคุคลที่บรษัิทก าหนดทกุคนท่ีมีความประสงคท์ี่จะซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทจะตอ้ง

แจง้คณะกรรมการบรษัิทลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัก่อนท าการซือ้ขาย 
2.3.2 บคุคลที่บรษัิทก าหนดจะตอ้งแจง้ความประสงคซ์ือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทมายงั

เลขานกุารบรษัิทไมเ่กินเวลา 10.00 น. ในวนัท าการก่อนวนัท่ีตอ้งการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
2.3.3 เมื่อไดร้บัแจง้ความประสงคด์งักลา่ว  เลขานกุารบรษัิทจะตอ้งพิจารณาวา่การแจง้ขอซือ้

ขายหลกัทรพัยด์งักลา่วของบคุคลที่บรษัิทก าหนดนัน้อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของนโยบาย
ฉบบันี ้

2.3.4 ทัง้นีส้ามารถแจง้ความประสงคผ์า่นทางอเีมลไ์ด ้
2.4 การรายงานการถือหลกัทรพัย ์

2.4.1 การรายงานครัง้แรก 
ใหบ้คุคลที่บรษัิทก าหนดรายงานการถือหลกัทรพัยข์องบรษัิท  โดยใหส้ง่รายงานมายงั
เลขานกุารบรษัิท ดงันี ้
(1) กรณีกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ใหร้ายงานภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัการ

แตง่ตัง้ 
(2) กรณีบคุคลที่บรษัิทก าหนดนอกเหนือจากกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ให้

รายงานภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
2.4.2 การรายงานเมื่อมีการเปลีย่นแปลง 

ใหบ้คุคลที่บรษัิทก าหนดรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัยข์องบรษัิทภายใน 3 
วนัท าการนบัแตว่นัท่ีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ โดยใหส้ง่รายงานมายงัเลขานกุารบรษัิท 

2.4.3 การรายงานของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูมหีนา้ที่จดัท าและเปิดเผยการเปลีย่นแปลงการถือ
หลกัทรพัยต์อ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 59 และประกาศที่
เก่ียวขอ้ง 

2.5 การซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการยกเวน้ 
ขอ้ 2.2 และ 2.3 ของนโยบายฉบบันีจ้ะไมถ่กูบงัคบัใชห้ากตกอยูใ่นสถานการณด์งัตอ่ไปนี ้
(1) การรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
(2) การใชส้ทิธิในการซือ้หุน้หรอืใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้หรอืหุน้กูท้ี่ไดร้บั

ภายใตโ้ครงการของบรษัิท  อยา่งไรก็ตามเมื่อใชส้ทิธิดงักลา่วแลว้ จะตอ้งถือครองหุน้หรอืหุน้
กูด้งักลา่วจนกวา่จะพน้ช่วงเวลาซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานที่ฝ่าฝืนนโยบาย  อาจถกูพจิารณาลงโทษทางวินยัถงึขัน้ใหอ้อกจากงาน  

และอาจมคีวามรบัผิดทัง้ทางอาญาและทางแพง่ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
 



 

 

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ปี 2563 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ จ านวนหุน้ (หุน้) 

  ณ 31 ธ.ค. 62 เปล่ียนแปลง ณ 31 ธ.ค. 63 รอ้ยละ 

1. นางพิสมยั  บณุยเกียรติ - - - - 
2. นายเจน  วองอิสรยิะกลุ - - - - 
3. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 30,496 - 30,496 0.005 
4. ศ.ดร.ธราพงษ ์ วทิติศานต ์ - - - - 
5. นายสนั่น  เอกแสงกลุ 19,855 - 19,855 0.004 
6. นางสาวเพชรรตัน ์ เอกแสงกลุ 7,655,667 571,400 8,227,067 1.451 
7. นายสนิท  เอกแสงกลุ 2,826,808 - 2,826,808 0.499 
8. นายวชิยั  เอกแสงกลุ 1,231,111 - 1,231,111 0.217 
 คูส่มรส 19,001 - 19,001 0.003 

9. นางสาวสิรนินัท ์ เอกแสงกลุ 784,336 - 784,336 0.138 

 รวม 12,567,274 571,400 13,138,674 2.317 

 
 


