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นโยบายการรายงานการถอืครองหลักทรัพยแ์ละการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 
 

1. บทน า 
บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหค้วามส าคญัต่อการป้องกันการใชข้้อมูลภายในของ

บริษัท และบริษัทย่อย โดยมุ่งหมายในการหา้มมิใหก้รรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และ
พนกังานของบริษัท น าความลบัหรือขอ้มลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์
แก่ตนเองหรือผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ตอ้งไม่ท า
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยใชข้อ้มลูภายใน ทัง้นี ้เพ่ือใหบ้รรลคุวามมุง่หมายดงักลา่ว บริษัท จึงไดจ้ดัท า
นโยบายการรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละการใชข้อ้มูลภายในของบริษัท เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตอ่ไป 

 
2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร ผูส้อบ

บญัชี และพนกังานของบริษัท 
2.2 เพ่ือช่วยใหก้รรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และพนกังานของบริษัท มีการปฏิบตัิตาม

พระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ์”) เก่ียวกับการซือ้ขาย
หลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เก่ียวกบัการรายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารของบริษัทจด
ทะเบียน 

2.3 เพ่ือด ารงไวซ้ึง่ความเช่ือมั่นของผูถื้อหุน้และผูล้งทนุในหลกัทรพัยข์องบริษัท 
 

3. ขอบเขต 
3.1 นโยบายฉบบันีบ้งัคบัใชก้บักรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และพนกังานทกุคนของ

บริษัท  
3.2 นโยบายฉบบันีค้รอบคลมุถงึการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท และบริษัทย่อยในกลุม่ซึง่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (รวมเรียกวา่ “หลักทรัพยข์องกลุ่มบริษัท”) 
 

4. ค านิยาม 
ขอ้ความ หรือค าใดๆ ในนโยบายฉบบันี ้ใหม้ีความหมายดงัตอ่ไปนี ้เวน้แต ่ขอ้ความดงักลา่วจะไดแ้สดงหรือ

ไดอ้ธิบายไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
4.1 “หลักทรัพย”์ หมายถงึ หุน้ (สามญัและบรุิมสิทธิ) และหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ ไดแ้ก่ หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้น (Warrants) หรือใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Rights) สิทธิในการซือ้หุน้ (Stock Options) ตราสารอนุพนัธ ์(เช่น ฟิวเจอรส์ 
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และออปชั่น) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ท่ีสามารถซือ้ขายไดใ้นตลาดการเงิน ใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ท่ีมีหลักทรัพยข์องบริษัทเป็นปัจจัยอา้งอิง (ไม่รวม DW ท่ีมีดัชนี
หลักทรัพย์เป็นปัจจัยอา้งอิง) หรือ หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง หรือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting  Depository Receipt : NVDR)  หรือ สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมี
หลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นปัจจยัอา้งอิง และ ซือ้ขายในศนูยส์ญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Single Stock Futures)  

4.2 “การซือ้ขาย” หมายถงึ การซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์และ/หรือ ผลประโยชนต์า่งๆ ทางกฎหมาย
ในหลกัทรพัย ์รวมทัง้การใชส้ิทธิในการซือ้หุน้ หรือใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้หรือหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

4.3 “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึ่งยงัไม่ไดถู้ก
เปิดเผยตอ่สาธารณชน ตวัอย่างของขอ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 
ก) ฐานะการเงินและผลประกอบการทางการเงิน 
ข) การคาดการณท์างการเงิน (Financial Projections) 
ค) การรว่มทนุ การรวมกิจการ หรือการไดม้าซึง่กิจการ 
ง) การประกาศจ่าย หรือไมจ่่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลก าไรหรือขาดทนุ 
จ) การเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว ้หรือการจ่ายหุน้ปันผล 
ฉ) การไดม้าหรือสญูเสียสญัญาทางการคา้ท่ีส  าคญั 
ช) การเปลี่ยนแปลงอ านาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัในคณะกรรมการบริษัท และ

ผูบ้ริหาร 
ซ) การเรียกไถ่ถอนหลกัทรพัย ์
ฌ) แผนธุรกิจ รวมถงึ แผนเชิงกลยทุธ ์แผนการตลาด และแผนการระดมทนุ 
ญ) การกูยื้มเงินในจ านวนท่ีมีนยัส  าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ฎ) การออกหุน้เพ่ิมทนุในจ านวนท่ีมีนยัส  าคญั โดยเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนหรือบคุคลใดๆ 
ฏ) ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั 
ฐ) การซือ้หรือขายสินทรพัยท่ี์ส  าคญั 
ฑ) การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัทอื่น 
ฒ) การเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัในแผนการลงทนุ หรือโครงการลงทนุ 
ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส  าคญั 
ด) การเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคข์องบริษัท 

4.4 “กรรมการบริษัท” หมายถงึ กรรมการบริษัท 
4.5 “กรรมการชุดย่อย” หมายถงึ กรรมการชดุย่อยของบริษัท 
4.6 “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัต่อจากประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารลงมา ผูซ้ึ่งด  ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีสี่ทุกราย  และให้
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หมายความรวมถึง ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป
หรือเทียบเท่าของบริษัท (ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต.) 

4.7 “พนักงาน” หมายถึง พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ทัง้ท่ีเป็นพนกังานประจ า พนักงานสญัญาจา้ง
พิเศษ พนกังานชั่วคราวของบริษัท 

4.8 “บุคคลทีบ่ริษัทก าหนด” หมายถึง บุคคลท่ีมีต  าแหน่งหรือหนา้ท่ี ซึ่งล่วงรูข้อ้มลูภายในของบริษัท (รวมถึง
บคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์บับคุคลดงักลา่ว) ตวัอย่างของบคุคลซึง่อาจลว่งรูข้อ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 
     ก) กรรมการชดุย่อยท่ีไมอ่ยู่ในมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
     ข) เลขานกุารบริษัท 
     ค) เลขาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  (CEO) 
     ง) บุคลากรในสายงานบญัชีและการเงินต าแหน่งตัง้แต่ผูจ้ดัการแผนกบญัชีขึน้ไป (ไม่รวมผูบ้ริหารตาม
นิยามของตลาดหลกัทรพัย)์ 
    จ) บคุคลอื่นใดท่ีบริษัทก าหนด 
 

4.9    “บุคคลที่มีความสัมพันธ”์  หมายถึง บุคคลท่ีมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร
สูงสุด ผูบ้ริหารสี่รายแรกตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์รวมถงึบคุคลท่ีบริษัทก าหนด 

ก) เป็นคูส่มรสหรือเป็นผูท่ี้อยู่กินกนัฉนัสามีภริยา  
ข) เป็นบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  
ค) เป็นนิติบุคคลท่ีผูม้ีหนา้ท่ีรายงาน คู่สมรส ผูท่ี้อยู่กินกันฉันสามีภริยา บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุน้

รวมกันเกินกว่า 30% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดในนิติบุคคลนัน้ และการถือหุน้รวมกันดงักล่าว
เป็นสดัสว่นท่ีมากท่ีสดุของนิติบคุคลนัน้ 

 
5. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
5.1 คณะกรรมการบริษัท ไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีหนา้ท่ีก ากบัดแูลนโยบายฉบบันี ้เพ่ือให้

มั่นใจวา่บคุคลท่ีบริษัท ก าหนดไดป้ฏิบตัิตามนโยบายอย่างเครง่ครดั 
5.2 เลขานุการบริษัท มีหนา้ท่ีหลกัในการน านโยบายนีไ้ปปฏิบัติใช ้รวมทัง้ติดตามประสิทธิผลของนโยบาย

ฉบับนี ้ ตลอดจนถึงชี ้แจงตอบข้อซักถามและตีความในกรณีท่ีมีข้อสงสัย  น าส่งแบบรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องกลุ่มบริษัทท่ีไดร้บัจากบุคคลท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการรบัทราบทาง 
email และสง่มอบใหก้บั ก.ล.ต.หากมีการรอ้งขอ   

5.3 ผูบ้ริหารทุกคนมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบท าใหม้ั่นใจว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและมี
ความเขา้ใจนโยบายฉบบันี ้
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5.4 กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และพนกังานทุกคนของบริษัท จะตอ้งปฏิบตัิตาม
นโยบายฉบบันีอ้ย่างเครง่ครดั รวมทัง้สื่อสารนโยบายฉบบันีใ้หแ้ก่บคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์บัตนไดร้บัทราบ 

 
6. แนวทางปฏบิัต ิ
6.1 ข้อหา้มในการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน 

กรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และพนกังานทกุคน ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้หา้มในการ
ซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยการใชข้อ้มลูภายใน ซึง่ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ มาตรา 242 “หา้มมิใหบ้คุคลใดซึ่งรู ้
หรือครอบครองขอ้มลูภายในท่ีเก่ียวกบับริษัทท่ีออกหลกัทรพัยก์ระท าการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์หรือเขา้ผูกพนัตามสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยไ์ม่ว่าเพ่ือ
ตนเองหรือบคุคลอื่น เวน้แต่ 
(ก) เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย ค าสั่งศาล หรือค าสั่งของหน่วยงานท่ีมีอ  านาจตามกฎหมาย 
(ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าท่ีท าขึ ้นก่อนท่ีตนจะรู ้ หรือ

ครอบครองขอ้มลูภายในท่ีเก่ียวกบับริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์
(ค) เป็นการกระท าโดยตนมิไดเ้ป็นผูรู้เ้ห็นหรือตดัสินใจ แต่ไดม้อบหมายใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตหรือจด

ทะเบียนตามกฎหมายใหจ้ัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตดัสินใจในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย ์
หรือเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยน์ัน้ หรือ 

(ง) เ ป็นการกระท าในลักษณะท่ีมิ ได้เ ป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่ นหรื อในลักษณะตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บคุคลอื่นไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้มและไม่วา่ดว้ยวิธีใด โดยรูห้รือควรรูว้่า
ผูร้บัขอ้มลูอาจน าขอ้มลูนัน้ไปใชป้ระโยชนใ์นการซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์หรือเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ไมว่า่เพ่ือตนเองหรือบคุคลอื่น เวน้แตเ่ป็นการกระท าในลกัษณะ
ท่ีมิไดเ้ป็นการเอาเปรียบบคุคลอื่นหรือในลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด” 

 
6.2 ช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลักทรัพย ์(Blackout Period) 
6.2.1 หา้มบคุคลท่ีบริษัท ก าหนดซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุม่บริษัท ในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

ประจ ารายไตรมาสและประจ าปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว ทัง้นี ้รวมถึง
ช่วงเวลาอื่นท่ีบริษัท จะก าหนดเป็นครัง้คราวดว้ย 

6.2.2 ในสถานการณพิ์เศษ บคุคลท่ีบริษัท ก าหนดอาจขายหลกัทรพัยข์องกลุม่บริษัท ในระหวา่งช่วงเวลาหา้มซือ้
ขายหลักทรพัยไ์ด ้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากล าบากทางการเงินอย่าง รุนแรง หรือตอ้ง
ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใตค้  าสั่งศาล โดยตอ้งจัดท าบันทึกระบุเหตุผล
เสนอขออนมุตัิตอ่ 
(1) ประธานกรรมการบริษัท (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย หรือเลขานกุารบริษัท) 
(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานกรรมการบริษัท) 
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(3) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (กรณีผูข้ายเป็นบุคคลท่ีบริษัท ก าหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการบริษัท กรรมการชุด
ย่อย และเลขานกุารบริษัท) 

ทัง้นี ้ใหจ้ดัสง่ส  าเนาบนัทกึค าขอดงักลา่วใหแ้ก่เลขานกุารบริษัท ดว้ย 
6.2.3 เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลักทรัพยใ์หบุ้คคลท่ีบริษัท ก าหนด ทราบเป็นการ

ลว่งหนา้ 
 

6.3 การรายงานการถอืหลักทรัพย ์
6.3.1 การรายงานครัง้แรก 

(1)   กรณีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดร้ับการแต่งตัง้ใหม่และยังไม่มีรายช่ือแสดงในระบบขอ้มูลรายช่ือ
กรรมการและผูบ้ริหาร  ใหร้ายงานซือ้ ขาย โอน หรือ รบัโอนหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของ
ตนเองและบุคคลท่ีมีความสมัพนัธก์บัตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสข์องส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้  
(2)   บุคคลท่ีบริษัท ก าหนด นอกเหนือจากกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี มีหนา้ท่ีตอ้งจัดท า
แบบรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกลุ่มบริษัท และน าส่งใหเ้ลขานกุารบริษัท ภายใน 7 วนัท าการนบั
แตว่นัท่ีเขา้รบัต าแหน่ง  

6.3.2 การรายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 
(1) กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษัท มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานซือ้ ขาย โอน หรือ รบัโอน

หลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ของตนเองและบุคคลท่ีมีความสมัพันธก์ับตนเอง ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกสข์องส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมี
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์ตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ มาตรา 59 

(2) บุคคลท่ีบริษัท ก าหนด นอกเหนือจากกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และผูส้อบบัญชี มีหนา้ท่ีตอ้งจัดท า
แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องกลุม่บริษัท และน าสง่ใหเ้ลขานกุารบริษัท ภายใน 
3 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์
 

6.3.3 ขอ้ยกเวน้ 
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยใ์นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ไมต่อ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์ 
(1) การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 
(2) การใชส้ิทธิตามหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 
(3) การเสนอขายหุน้หรือการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Warrants) 

ท่ีออกใหม่ให้แก่กรรมการบริษัท หรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Program 
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“ESOP”) หรือไดร้บัหลกัทรพัยจ์ากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลกูจา้ง (Employee Joint 
Investment Program “EJIP”) 

(4) การรบัหลกัทรพัยโ์ดยทางมรดก 
(5) การโอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์จากการวางเป็นประกนัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
(6) การไดห้ลกัทรพัยจ์าการจ่ายหุน้บนัผลของบริษัทจดทะเบียน  
(7) การยืมหรือใหยื้มหลกัทรพัยก์บับริษัทหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภท

กิจการกิจการการยืมและใหยื้มหลกัทรพัย ์ (SBL) หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยร์วมกนัทัง้กรณีท่ีต้องมี
การวางหลกัประกนัจาการท าธุรกรรมดงักลา่วดว้ย 

(8) การโอนหรือรบัโอนซึ่งกระท ากับผู้ดูแลและเก็บรักษาหลกัทรพัย ์ (custodian) ท่ีถือครองหลกัทรพัย์
แทนบคุคลดงักลา่ว  

 
6.4 ข้อจ ากัดอืน่ๆ ในการซือ้ขายหลักทรัพย ์
6.4.1 บริษัท สนบัสนนุใหบ้คุคลท่ีบริษัท ก าหนด ลงทนุหลกัทรพัยข์องกลุม่บริษัท ในระยะยาว ทัง้นี ้ไมค่วรซือ้ขาย

หลกัทรพัยข์องกลุม่บริษัท ในระยะสัน้ หรือเป็นการเก็งก าไรในหลกัทรพัยข์องกลุม่บริษัท 
6.4.2 บคุคลท่ีก าหนดควรหลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมดงัตอ่ไปนี ้

(1) การชอรต์เซล (Short Sale) หลักทรัพยข์องกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดไดว้่า 
ผูข้ายไมม่ีความเช่ือมั่นในบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 

(2) การซือ้ขายตราสารอนุพันธ ์(เช่น ฟิวเจอรส์ และ ออปชั่น) ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยข์องกลุ่ม
บริษัท ซึง่อาจก่อใหเ้กิดลกัษณะการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในได ้

(3) การถือครองหลกัทรพัยข์องกลุม่บริษัท ในบญัชีกูยื้มเงินเพ่ือซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Margin Account) ซึ่ง
อาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีท่ีไม่
สามารถน าหลกัประกนัมาวางเพ่ิมได ้
 

 
7. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย 
7.1 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร  

กรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร ท่ีกระท าการฝ่าฝืนนโยบายนี ้จะถูกใหอ้อกจากต าแหน่ง รวมทัง้ อาจมีความ
รบัผิดทัง้ทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ 

7.2 บุคคลทีบ่ริษัท ก าหนด นอกเหนือจากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
บุคคลท่ีบริษัท ก าหนด นอกเหนือจากกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร ท่ีกระท าการฝ่าฝืนนโยบายนี ้อาจถูก
พิจารณาลงโทษทางวินัย จนถึงขัน้ใหอ้อกจากงาน รวมทัง้ อาจมีความรบัผิดทัง้ทางอาญาและทางแพ่ง 
ตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ 
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8. การทบทวนนโยบาย 
หากกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี หรือพนักงานคนใด มีค  าถามหรือขอ้สงสัย
เก่ียวกับนโยบายนี ้หรือไม่แน่ใจว่าขอ้มูลภายในท่ีมีสาระส าคญันัน้ ไดม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้
หรือไม ่หรือจะสามารถซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ดใ้นสถานการณใ์ดๆ สามารถปรกึษาไดจ้ากเลขานกุารบริษัท 

 
อนมุตัิ มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
แกไ้ขครัง้ท่ี 1 มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2565 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
                   
  ทัง้นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565เป็นตน้ไป 
 

 
 

 
(นายวิทรู เจียกเจิม) 

 ประธานกรรมการบริษัท 
 บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



นโยบายการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยแ์ละการใชข้อ้มูลภายในของบรษิัทฯ 
บรษิัท ฑฆีาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 

   

 

   
นโยบายการรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิท หนา้ 8 จาก 8 

แบบรายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลักทรัพยข์องกลุ่มบริษัท 
ส าหรับบุคคลทีบ่ริษัทก าหนด 

 
ขา้พเจา้.................................................................. ..........................................โทร...................................  
ต าแหน่ง........................................................................สงักดั........................................ ........................... 
ขอรายงานการแบบรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิัทตามนโยบายการรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละ
การใชข้อ้มลูภายในของบรษิัท ดงันี ้

o ขา้พเจา้ 
o ผูท่ี้อยู่กินกนัฉนัสามีภรรยา / คูส่มรส ช่ือ...........................................................  
o บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ 
o นิตบิคุคลท่ีบคุคลท่ีบรษิัทก าหนด คู่สมรส ผูท่ี้อยู่กินกนัฉนัสามีภรยิา บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ ถือหุน้รวมกนัเกินกว่า 

30% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดในนิติบคุคลนัน้ และการถือหุน้รวมกนัดงักล่าวเป็นสดัส่วนท่ีมากท่ีสุดของนิติ
บคุคลนัน้   ช่ือนิตบิคุคล....................................................................................................  

 
ประเภท
หลกัทรพัย ์ 

o หุน้สามญั         
o อ่ืนๆ ระบ.ุ......................................................................................................     

➢ วนั/เดือน/ปี ท่ีท  ารายการ...........................................................เวลา..............................  
➢ ประเภทการท ารายการ  O ซือ้  O ขาย   O โอน   O  รบัโอน  O   อ่ืนๆ ระบ ุ................................................ 
➢ จ านวนหลกัทรพัยท่ี์มีอยู่ก่อนวนัท่ีท  ารายการ.........................................................................  
➢ จ านวนหลกัทรพัยท่ี์ท  ารายการ..........................................................................................................   
➢ จ านวนหลกัทรพัยท่ี์มีหลงัการท ารายการ.............................................................................  
➢ ช่ือบรษิัทหลกัทรพัยท่ี์ใชใ้นการท ารายการ..........................................................................  
➢ หากเป็นการโอน หรือ การรบัโอน ใหร้ะบช่ืุอผูโ้อน หรือ ผูร้บัโอน...........................................................  

ค ารบัรอง o ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่การท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยไ์ม่ไดเ้กิดขึน้ในช่วงระยะเวลา 30 วนั 
ก่อนวนัประกาศงบการเงิน  และไม่ไดเ้กิดขึน้ภายใน 24 ชั่วโมง หลงัการประกาศงบการเงิน   หรือ
ไม่ไดท้  ารายการในช่วงเวลาท่ีมีประกาศ Black out period 

. 
 

 
ลงช่ือ.........................................................ผูแ้จง้   

ณ วนัท่ี .........................
(...........................................................) 

 
 

ลงช่ือ......................................เลขานกุารบรษิัท 
ณ วนัท่ี .........................

(...........................................................) 

 


