นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เพือ่ ความโปร่งใสและป้องกัน
การแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน จึงกาหนด
นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท ดังนี ้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน เกี่ยวกับ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
2. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินเกี่ ยวกับ
หน้าทีท่ ตี่ อ้ งจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส ผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบคุ คลทีผ่ รู้ ายงานถือหุน้ เกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดตามมาตรา
59 ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินจัดทาและ
นาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส ผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ และนิติบคุ คลที่ผรู้ ายงานถือหุน้ เกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมด ส่งผ่านมายังเลขานุการ
ของบริษัทก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ โดยให้จดั ทา
และนาส่งภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือรายงาน
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่มกี ารซือ้ ขาย โอน หรือ รับโอน
หลักทรัพย์นนั้
4. กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงบุคคลใดที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งมีผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลที่
เป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่นในช่วงเวลานัน้ ๆ
และช่วงก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่
เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดย
บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงิน งดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนและอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
5. กาหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์สว่ นตน ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่การ
ตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึง่ การลงโทษ
จะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ นอกจากนีผ้ ทู้ ฝี่ ่ าฝื นการนา
ข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์สว่ นตนและให้รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อาจได้รบั โทษจาคุกและถูกปรับทัง้
ทางแพ่งและอาญา

การป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร
1. บริษัทกาหนดให้มกี ารป้องกันการนาข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกาหนดให้หน่วยงานที่รูข้ อ้ มูลห้ามนา
ข้อมูลไปเปิ ดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผูบ้ ริหารของบริษัทที่ได้รบั ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะ
เปิ ดเผยสูส่ าธารณชน โดยการกาหนดห้ามผูบ้ ริหารทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นระยะเวลา 1
เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิ ดเผยสูส่ าธารณชน
3. บริษัทกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้
เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรือ่ งการจัดทาและเปิ ดเผยรายการ
ถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2540 และได้กาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้
กาหนดโทษทางวินยั สาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนาไปเปิ ดเผย
จนอาจทาให้บริษัทได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วย
วาจา การตักเตือนเป็ นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพันสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่
ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็ นต้น
นอกจากนี ้ บริษัทได้พฒ
ั นาระบบการควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้กาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึง่ จะ
มีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าใช้งานระบบ

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัท อีซนึ่ แอนด์ โค จากัด (มหาชน) จะปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรมตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
1.1 กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามข้อห้ามเกี่ยวกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดย
ใช้ขอ้ มูลภายในซึง่ ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
1.2 กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานคนใด ซึง่ รูห้ รือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องไม่
กระทาการดังต่อไปนี ้
(1) ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์
หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
หลักทรัพย์ ไม่วา่ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
(2) เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่วา่ ด้วยวิธีใด โดยรู ้
หรือควรรูว้ า่ ผูร้ บั ข้อมูลอาจนาข้อมูลนัน้ ไปใช้ประโยชน์ในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ หรือ

เข้าผูกพันตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
บุคคลอื่น

ไม่วา่ เพื่อตนเองหรือ

2. นโยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท
2.1 บุคคลที่บริษัทกาหนด (Designated Persons)
2.1.1 “บุคคลที่บริษัทกาหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตาแหน่งหรือหน้าที่ซงึ่ ล่วงรูข้ อ้ มูลภายใน
ของบริษัท (รวมถึงคูส่ มรสหรือผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนนิติบคุ คลใดๆ ซึง่ บุคคลดังกล่าว รวมถึงคูส่ มรสหรือ
ผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อย
ละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด) ได้แก่
(1) กรรมการ
(2) ผูบ้ ริหารระดับสูง
(3) ผูบ้ ริหารและพนักงานในหน่วยงานที่ลว่ งรูข้ อ้ มูลภายในของบริษัท เช่น บริหารการ
ลงทุนและการลงทุนสัมพันธ์ บัญชี การเงิน บริษัทร่วมทุนและพัฒนาธุรกิจ หน่วย
ตรวจสอบภายใน และ กฎหมาย
(4) ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการชุดย่อย
(5) บุคคลที่บริษัทกาหนดซึง่ ไม่ใช่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
2.1.2 สานักกรรมการผูจ้ ดั การทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนและสอบทาน
รายชื่อบุคคลที่บริษัทกาหนดเป็ นประจาทุกปี และแจ้งให้หวั หน้างานและบุคคลดังกล่าว
ทราบเมื่อถูกเพิม่ /ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว
2.2 ช่วงเวลาห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)
2.2.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทกาหนดซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการ
เปิ ดเผยงบการเงินประจาไตรมาสและประจาปี หรือช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกาหนดเป็ น
ครัง้ คราว
2.2.2 บุคคลที่บริษัทกาหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ได้หากตกอยูใ่ นสถานการณ์พิเศษ เช่น มีความยากลาบากทางการเงินอย่าง
รุนแรง หรือต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆทางกฎหมาย หรือตกอยูภ่ ายใต้คาสั่งศาล
โดยต้องจัดทาบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมตั ิตอ่
(1) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผขู้ ายเป็ นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผขู้ ายเป็ นประธานคณะกรรมการบริษัท)
(3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผขู้ ายเป็ นบุคคลที่บริษัทกาหนดซึง่ ไม่ใช่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน)
ทัง้ นีใ้ ห้จดั ส่งสาเนาบันทึกคาขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย
2.2.3 สานักกรรมการผูจ้ ดั การจะประกาศช่วงเวลาห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็ นการ
ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บคุ คลที่บริษัทกาหนดได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว

2.3

2.4

2.5

การแจ้งล่วงหน้าก่อนซือ้ ขายหลักทรัพย์
2.3.1 บุคคลที่บริษัทกาหนดทุกคนทีม่ ีความประสงค์ที่จะซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้อง
แจ้งคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทาการซือ้ ขาย
2.3.2 บุคคลที่บริษัทกาหนดจะต้องแจ้งความประสงค์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทมายัง
เลขานุการบริษัทไม่เกินเวลา 10.00 น. ในวันทาการก่อนวันที่ตอ้ งการซือ้ ขายหลักทรัพย์
2.3.3 เมื่อได้รบั แจ้งความประสงค์ดงั กล่าว เลขานุการบริษัทจะต้องพิจารณาว่าการแจ้งขอซือ้
ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวของบุคคลที่บริษัทกาหนดนัน้ อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของนโยบาย
ฉบับนี ้
2.3.4 ทัง้ นีส้ ามารถแจ้งความประสงค์ผา่ นทางอีเมล์ได้
การรายงานการถือหลักทรัพย์
2.4.1 การรายงานครัง้ แรก
ให้บคุ คลที่บริษัทกาหนดรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้สง่ รายงานมายัง
เลขานุการบริษัท ดังนี ้
(1) กรณีกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ให้รายงานภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การ
แต่งตัง้
(2) กรณีบคุ คลที่บริษัทกาหนดนอกเหนือจากกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ให้
รายงานภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากสานักกรรมการผูจ้ ดั การ
2.4.2 การรายงานเมื่อมีการเปลีย่ นแปลง
ให้บคุ คลที่บริษัทกาหนดรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ที่ซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยให้สง่ รายงานมายังเลขานุการบริษัท
2.4.3 การรายงานของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงมีหน้าที่จดั ทาและเปิ ดเผยการเปลีย่ นแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 และประกาศที่
เกี่ยวข้อง
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่ได้รบั การยกเว้น
ข้อ 2.2 และ 2.3 ของนโยบายฉบับนีจ้ ะไม่ถกู บังคับใช้หากตกอยูใ่ นสถานการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) การรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
(2) การใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ หรือใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ หรือหุน้ กูท้ ี่ได้รบั
ภายใต้โครงการของบริษัท อย่างไรก็ตามเมื่อใช้สทิ ธิดงั กล่าวแล้ว จะต้องถือครองหุน้ หรือหุน้
กูด้ งั กล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาซือ้ ขายหลักทรัพย์

กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานที่ฝ่าฝื นนโยบาย อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ถึงขัน้ ให้ออกจากงาน
และอาจมีความรับผิดทัง้ ทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ปี 2564
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล
นำงพิสมัย บุณยเกียรติ
นำยเจน วองอิสริยะกุล
นำงสำวทิพวรรณ อุทยั สำง
ศ.ดร.ธรำพงษ์ วิทติ ศำนต์
นำยสนั่น เอกแสงกุล
นำงสำวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
นำยสนิท เอกแสงกุล
นำยวิชยั เอกแสงกุล
คูส่ มรส
นำงสำวสิรนิ นั ท์ เอกแสงกุล
รวม

ณ 31 ธ.ค. 63
30,496
19,855
8,227,067
2,826,808
1,231,111
19,001
784,336
13,138,674

จำนวนหุน้ (หุน้ )
เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 64
- 30,496
19,855
+ 270,000
8,497,067
2,826,808
1,231,111
19,001
784,336
+ 239,504

13,378,178

ร้อยละ
0.004
1.499
0.499
0.217
0.003
0.138
2.360

