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นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

วตัถปุระสงค ์

บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบรษิทัย่อยด าเนินธุรกิจด้วยความ

โปร่งใสและตระหนักถงึความส าคญัในเรื่องการใช้ขอ้มูลภายใน เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) ( “พ.ร.บ. หลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง บรษิทัจงึได้ก าหนดนโยบายการใช้

ขอ้มูลภายในและวธิกีารดูแลมใิห้กรรมการ ผู้บรหิารซึ่งรวมถงึผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงาน

บญัชหีรอืการเงนิที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ้นไปหรอืเทยีบเท่า และพนักงานของบรษิทัและบรษิัทย่อย  

น าความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ 

เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัผลตอบแทน

หรอืไม่ รวมทัง้การใชข้อ้มลูดงักล่าวเพือ่ซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
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ขอบเขตนโยบาย 

1. บรษิัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทเกี่ยวกบัหน้าที่ที่ต้องจดัท าและเปิดเผย

รายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ  (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรือ 

ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  (ค) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง  

คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะถอืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ 

30 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าวและการถือหุ้นดงักล่าวเป็นสดัส่วน  

ที่มากที่สุดในนิติบุคคลนัน้ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักท รัพย์  

ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลง

การถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บรหิาร ผู้สอบบญัช ีผู้ท าแผน และ

ผู ้บรหิารแผน และ/หรอืประกาศที ่เกี ่ยวขอ้ง และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง  

พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  รวมทัง้ให้ความรู้เรื่องการรายงานการไดม้าหรอื

จ าหน่ายหลกัทรพัย์ตามมาตรา 246 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ 

บทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
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2. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดท าและน าส่งรายงานการถือและ  

การเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย ์ของ  (ก)  ตนเอง (ข)  คู ่สมรสหรอืผู ้ที ่อยู ่ก นิด ้วยกนั 

ฉ ันสามภีรยิา (ค)  บ ุตรที ่ย งัไม ่บรรล ุน ิตภิาวะ และ  (ง) นิตบิ ุคคลทีต่นเอง คู ่สมรสหรอื 

ผูท้ีอ่ยู ่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะถอืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ  30  

ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลดงักล่าว และการถอืหุน้ดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่มาก

ทีสุ่ดในนิตบิุคคลนัน้ ตามแบบรายงานการถอืและการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยท์ี่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด มายงัเลขานุการบรษิทัทุกครัง้ก่อนที่

จะน าส่งรายงานดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้  

โดยใหก้ารจดัท าและระยะเวลาและวธิกีารในการน าส่งรายงานการถอืและการเปลีย่นแปลงการถอื

หลักทรัพย์และการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน  

พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

ทัง้นี้ ใหเ้ลขานุการบรษิทัรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต์่อคณะกรรมการบรษิทั

เพือ่พจิารณารบัทราบในการประชุมครัง้ถดัไป 

3. บรษิทัก าหนดห้ามมใิห้กรรมการและผู้บรหิาร และผู้ปฏบิตังิานที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถงึบุคคลที่ถูก

สันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ฯ  

ที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในที่ยงัมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนและเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการ
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เปลี่ยนแปลงราคาหรอืมูลค่าของหลกัทรพัย์ หรอือาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทุนใน

การซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิัท หรอือาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อผู้ลงทุนที่ประสงค์จะ

ลงทุนในหลกัทรพัย์ของบรษิัท โดยน าข้อมูลดงักล่าวมาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย 

หรือชกัชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรพัย์ของบริษัท ไม่ว่าทัง้

ทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผู้อื่น หรอื

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวเพือ่ใหผู้อ้ื่นกระท าการดงักล่าว ไม่ว่าตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่

กต็าม นอกจากนัน้ กรรมการและผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ รวมถงึคู่สมรสหรอืผูท้ี่

อยู่กนิดว้ยกนัฉันสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าวจะต้องระงบัการซื้อ 

ขาย เสนอซื้อ หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรอืเสนอขายหลกัทรพัย์

ของบรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิ ผลการด าเนินงาน

ทางการเงนิทัง้รายปีและรายไตรมาสหรอืขอ้มลูเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษิทั จนกว่า

บรษิทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้

กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสนันิษฐานว่ารู้หรือ

ครอบครองขอ้มลูภายใน งดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนั ก่อนการ

เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณชนแล้ว จึงจะสามารถท ารายการข้างต้นได้  รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น

สาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยวธิใีด ๆ 
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4. บรษิัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย มหีน้าที่เก็บรกัษา

ความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่ค้าของ

บรษิทัและบรษิทัย่อย ที่ตนได้รบัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที่ และห้ามมใิห้น าความลบั และ/หรอื

ขอ้มูลภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่คา้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย

ทีต่นไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที ่ไปใชป้ระโยชน์ไม่ว่าทางใด แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว

จะไม่ท าใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บรษิทั บรษิทัย่อย หรอืคู่คา้ของบรษิทักต็าม  

5. บรษิทัก าหนดหา้มมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย เปิดเผยขอ้มูล

ภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย และห้ามมใิห้บุคคลดงักล่าวใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนในบรษิัท

และ/หรอืบรษิทัย่อย น าขอ้มูลภายใน หรอืสารสนเทศที่มสีาระส าคญัต่อการด าเนินงานซึ่งตนได้

รบัรู้ หรือรบัทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท  และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน ไปใช้ส าหรบัแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวธิีการใดในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกบั

บุคคลภายนอกเพือ่ประโยชน์ของตนเอง หรอืบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ไม่ว่าบุคคล

ดงักล่าวจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม    

6. บรษิทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย มหีน้าทีป่ฏบิตัติามแนว

ทางการใชข้อ้มูลภายในตามทีก่ าหนดไวใ้น พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ แนวปฏบิตัใิน

การจดัการข้อมูลลบัที่มผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 



ช่ือเอกสาร : นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

รหสัเอกสาร:       AWC/CS/AWCCENTER/2019/POL003  

(ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2562) 

วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้:      22 มกราคม 2562 

แก้ไขครัง้ท่ี:               1 (ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2563 เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2563) 

 
 

เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
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7. บรษิทัก าหนดใหม้กีระบวนการลงโทษบุคลากรทีไ่ม่ปฏบิตัติามนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน หากมี

การฝ่าฝืนน าขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่

ว่าจะได้รบัผลตอบแทนหรอืไม่ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม จะได้รบัการพจิารณาทางวนิัยตาม

ระเบยีบทีบ่รษิทัก าหนดไว ้หรอืมโีทษตามกฎหมาย ซึ่งการลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการ

กระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ ๆ 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในนี้  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ทัง้นี้  ให้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที่  

22 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  

 

 

 

…………………………………………… 

(                      ) 

                    
                                  (     ) 

 


