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 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลกัการ

กํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.") และให้ความสําคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตาม

หลกัการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยยึดมนัในหลกัธรรมาภิบาล ความซือสตัย์สจุริตในการดําเนินธุรกิจ และเพือให้แน่ใจว่านัก

ลงทุนในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศทีเชือถือได้อย่างเท่าเทียมและทนัท่วงที บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการใช้

ข้อมลูภายในของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัน ี

แนวทางในการเก็บรักษาและป้องการใช้ข้อมูลภายใน 

บุคลากรทุกระดับขององค์กรต้องปฏิบัติตามกฎบัตรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ อย่าง

เคร่งครัด และมีหน้าทีต้องทราบถึงขนัตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพือปกป้องข้อมูลอนัเป็นความลับและปฏิบัติ

ตามขนัตอนการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูดงักล่าว เพือป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นความลบั รวมทงัป้องกัน

การใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ 

"ข้อมลูภายใน" หมายถึง 

1) ข้อมลูทยีงัไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซงึเป็นสาระสําคญัต่อการเปลียนแปลงราคาหรือมลูค่า

ของหลกัทรัพย์ 

2) ข้อมลูทห้ีามเปิดเผยต่อสาธารณะ 

3) ข้อมลูทเีตรียมจะเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ยงัไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ 

1. แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน 

1) กําหนดลําดบัชนัความลบัของข้อมลู 

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลลับทางการค้า จึงต้องป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อ

บุคคลภายนอก ข้อมูลเหล่านีอาจแบ่งลําดับชันความลับเป็นหลายลําดับตามความสําคัญ ได้แก่ ข้อมูลทีเปิดเผยได้ ข้อมูล

ปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทังนี การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าทีและความรับผิดชอบทีตนได้รับ

มอบหมายเท่านนั 
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2) การให้ข้อมลูข่าวสารแก่บคุคลภายนอก 

การเปิดเผยข้อมลูความลบัต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีทีข้อมูลมีนัยสําคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบเป็นผู้ ให้

ข้อมูลแก่สาธารณะ ทังนี บริษัทฯ มีผู้ทําหน้าทีเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ซงึรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการ

ติดต่อกบัหน่วยงานด้านการลงทนุในโครงการต่าง ๆ โดยจะประสานงานกบัหน่วยงานภายในทีเป็นเจ้าของข้อมลู  

3) การแสดงความเห็นแก่บคุคลภายนอก 

บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบคําถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกอืนใด เว้นแต่จะมี

หน้าทีหรือได้รับมอบหมายให้ตอบคําถามเหล่านนั หากไม่มีหน้าทหีรือได้รับมอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็น

ต่าง ๆ ด้วยความสภุาพ  

2.   แนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงาน

บญัชีหรือการเงินทีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ทําแผน ผู้บริหาร

แผน และผู้บริหารแผนชวัคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เกียวกับหน้าทีในการจดัทํา เปิดเผย และนําส่งรายงานการถือ

และการเปลยีนแปลงการถือหลกัทรัพย์และสญัญาซือขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ทีอยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา และบตุร

ทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  (รวมทงัทีมีการแก้ไขเพิมเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ประกาศคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนทีเกียวข้อง รวมถึงบทกําหนดโทษทเีกียวข้อง

ตามกฎหมาย 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเป็น

ระดบัผู้จดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ทําแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผน

ชัวคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย มีหน้าทีจัดทํา เปิดเผย และนําส่งรายงานการถือและการเปลียนแปลงการถือ

หลกัทรัพย์และสญัญาซือขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ทอียู่กินด้วยกันฉนัสามีภริยา และบุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ รวมถึง

นิติบุคคลตามบทบญัญัติแห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุทีเกียวข้อง มายงัเลขานุการบริษัทก่อนนําส่งสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ทกุครัง โดยให้จดัทําตามแบบและนําส่งต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาดงัต่อไปน ี

2.1 เจ็ด ( ) วนัทําการนบัแต่วนัทีมีการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์หรือสญัญาซอืขายล่วงหน้า 

ในกรณีผู้มีหน้าทรีายงานเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทคีรบถ้วน ดงัน ี
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(ก) บริษัทฯ แจ้งรายชอืกรรมการและผู้บริหารเพือนําเข้าสู่ระบบข้อมลูรายชือกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัททีออกหลกัทรัพย์ตามวิธีการทีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนดในประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบและวิธีการ

แจ้งหรือเปลยีนแปลงข้อมลูกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

(ข) ผู้ มีหน้าทีรายงานซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือขายล่วงหน้า ก่อน

วนัทีมีชอืแสดงในระบบข้อมลูรายชือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตาม (ก)  

2.2 ภายในสาม ( ) วันทําการนบัแต่วนัทีมีการซอื ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือขาย

ล่วงหน้า ในกรณีอืนนอกจาก .  

1) การใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัและความรับผิดชอบทีมต่ีอผู้ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ตามแนวทางการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ดังนัน เพือเพิมความเชือมันให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และ

ผู้ เกียวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงกําหนดมาตรการเกียวกับการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ เพือก่อให้เกิดความเสมอภาค และ

ยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเป็นการเพิมความเชือมันให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และผู้ เกียวข้องทุกฝ่าย  

บริษัทฯ กําหนดเป็นข้อห้ามมิให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ดังทีได้กล่าวข้างต้น รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบุคลากร

ดงักล่าวทุกคนทีได้รับทราบข้อมลูภายในของบริษัทฯ ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญต่อการเปลียนแปลงราคาหรือมลูค่าของ

หลกัทรัพย์และทียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ใช้ข้อมลูดงักล่าวไม่ว่าจะเพือ (ก) การซอืหรือขายหลกัทรัพย์ ไม่ว่าเพือตนเองหรือ

บคุคลอืน เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดให้ทําได้ หรือ (ข) เปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลอืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่

ว่าด้วยวิธีใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนําข้อมูลนนัไปใช้ประโยชน์ในการซือหรือขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพือตนเองหรือ

บคุคลอืน เว้นแต่เป็นการกระทําในลกัษณะทไีม่ได้เป็นการเอาเปรียบบคุคลอนืหรือในลกัษณะตามทสํีานกังาน ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด หรือ (ค) ชักชวนให้บุคคลอืนซือ ขาย เสนอซือ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า 

ทงันี ไม่ว่าการกระทําดงักล่าวจะกระทําเพือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อนื  

นอกจากนี บริษัทฯ ยังห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นและสมาชิกครอบครัวของ

บุคลากรนันนําข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญต่อการเปลียนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และทียังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปเปิดเผยเพือให้ผู้ อืนกระทําดงักล่าวโดยตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน  

บริษัทฯ จะถือว่าการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบเพือประโยชน์ในการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ดงักล่าวข้างต้นเป็นการซือขายหลกัทรัพย์เพือเก็งกําไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึงซึงถือเป็นการกระทํา

ความผิดตามกฎหมาย และถือเป็นความผิดทางวินยั ทงัน ีบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในเพิมเติม 

โดยการกําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินทีเป็นระดบัผู้จดัการ

ฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ ทีได้รับทราบข้อมูลภายในทีเป็นสาระสําคัญซึงมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหรือมูลค่า

หลกัทรัพย์ ต้องงดทําการซอืขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนทจีะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมลูเกียวกบัฐานะ

การเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้คณะกรรมการ

บริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินทเีป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าของ
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บริษัทฯ และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ งดการซอืขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ 

( ) วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและควรรออย่างน้อย  ชัวโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่

สาธารณชนแล้ว รวมทงัห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูทีเป็นสาระสําคญันนัต่อบคุคลอืน 

นอกจากนี กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกฎบัตรและ

จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ และแนวทางการใช้ข้อมลูภายในของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ และพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.  (และทแีก้ไขเพิมเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์อนืทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด 

2) มาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศ  

เพือให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความ

ปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศดงัต่อไปนี 

(1) พึงใช้งานคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ให้ เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง 

(2) จํากัดการเข้าถึงข้อมลูทีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะประธานเจ้าหน้าที

บริหาร (Chief Executive Officer) ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) ผู้ อํานวยการฝ่ายนักลงทุน

สมัพนัธ์ (Investor Relations Vice President) เลขานกุารบริษัท และผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานต่าง ๆ ทเีกียวข้อง

เท่าทีจะทําได้ และเปิดเผยต่อพนกังานของบริษัทฯ ตามความจําเป็นเพียงเท่าทีต้องทราบเท่านนั และแจ้งให้พนกังานทราบว่า

เป็นสารสนเทศทีเป็นความลบัและมีข้อจํากดัในการนําไปใช้ 

(3) ห้ามมีการเปลียนแปลง ทําซํา ลบทิง หรือทําลายข้อมลูของบริษัทฯ รวมถึงห้ามเปิดเผย

ข้อมลูทอียู่ในระบบข้อมลูของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ 

(4)  จดัระบบรักษาความปลอดภยัในทีทํางานเพือป้องกันการเข้าถึงและการใช้แฟ้มข้อมูล

และเอกสารลบั 

(5) พึงปกป้องดูแลรักษาบัญชีชือผู้ ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ห้ามใช้

ร่วมกบัผู้ อืน ห้ามการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือทําให้ผู้ อืนล่วงรู้ 

(6) ห้ามใช้อีเมลของบริษัทฯ ในการส่งต่อข้อความหรือรูปภาพทีให้ร้าย ทําให้เสอืมเสีย หรือ

หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน สร้างความรําคาญให้กบัผู้ อืน หรือสิงทีขดัต่อกฎหมาย 

(7) เจ้าของข้อมูลทียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกําชับผู้ทีเกียวข้องให้ปฏิบัติตาม

ขนัตอนการรักษาความปลอดภยัโดยเคร่งครัด 
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3) บทลงโทษสําหรับการใช้ข้อมลูภายใน 

ผู้ ฝ่าฝืนนําข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนจะถูกลงโทษทางวินยัโดยเริมจากการตกัเตือน

เป็นหนังสือ การตดัค่าจ้าง การพกังานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทงันี ขึนอยู่กับเจตนาของการกระทําและ

ความร้ายแรงของความผิด หรืออาจถกูลงโทษตามกฎหมายโดยหน่วยงานทีเกียวข้องแล้วแต่กรณี 

 

 

ประกาศ ณ วนัที 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

 

                    - นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์ - 

        (นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์) 

                 ประธานรรมการ 

          บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) 

 


