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                  นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการรายงานการถอืครองหลักทรัพย์ 
                ของกรรมการและผู้บริหาร 

 
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีกำรบริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบติัตำม

หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรัพย ์("ส านักงาน ก.ล.ต.") และให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยในใหเ้ป็นไปตำม
หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง โดยยดึมั่นในหลกัธรรมำภิบำลควำมซื่อสตัยส์จุริตในกำร
ด ำเนินธุรกิจ และเพื่อใหแ้น่ใจว่ำผูล้งทนุในหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ไดร้ับสำรสนเทศที่เชื่อถือไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมและ
ทนัท่วงที บริษัทฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในและกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมกำร
และผูบ้ริหำรของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
1. บริษัทฯ จะใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรบริษัทฯ และผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำน

บญัชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผูจ้ัดกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำของบริษัทฯ  เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องจัดท ำและส่ง
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำของตน คู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กิน
ดว้ยกนัฉนัสำมีภริยำ บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ รวมถงึนิติบคุคลที่ตน คู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินฉนัสำมีภริยำ 
และบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะของตนถือหุน้รวมกันเกินรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
นิติบุคคลดังกล่ำว และกำรถือหุ้นรวมกันดังกล่ำวเป็นสดัส่วนที่มำกที่สดุในนิติบุคคลนั้น ต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์”) ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถึง
บทก ำหนดโทษที่เกี่ยวขอ้งตำมกฎหมำย 

2. บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทฯ และผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบญัชี
หรือกำรเงินที่เป็นระดับผูจ้ัดกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำของบริษัทฯ จดัท ำและสง่รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ของตน ของคู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉันสำมีภริยำ บุตรที่
ยังไม่บรรลนุิติภำวะ รวมถึงนิติบุคคลที่ตน คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติ
ภำวะของตนเป็นผูถ้ือหุน้เกินรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลดังกลำ่วและกำร
ถือหุ้นรวมกันดังกล่ำวเป็นสดัส่วนที่มำกที่สดุในนิติบุคคลนั้น ตำมแบบรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
หลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่ก  ำหนดมำยังเลขำนกุำรของบริษัทฯ ก่อนน ำสง่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ทกุครัง้โดยใหจ้ดัท ำตำมแบบและน ำสง่ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำดงัต่อไปนี ้ 
2.1 ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยห์รือสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 

ใน กรณีผู้มีหน้ำที่ รำยงำนเป็นกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้บริหำรของบริษัทฯ และเป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น ดงันี ้
(ก) บริษัทฯ แจ้งรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำรเพื่อน ำเข้ำสู่ระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและ

ผู้บริหำรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตำมวิธีกำรที่ส  ำนักงำน ก.ล .ต. ก ำหนดในประกำศ
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ส ำนักงำน ก.ล.ต. ว่ำดว้ยแบบและวิธีกำรแจง้หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลกรรมกำรและผู้บริหำร
ของบริษัท 

(ข) ผูม้ีหนำ้ที่รำยงำนซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลักทรัพยห์รือสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ก่อนวันที่มี
ชื่อแสดงในระบบขอ้มลูรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ตำม (ก) 

2.2 ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยห์รือสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้
ในกรณีอื่นนอกจำก 2.1 

3. บริษัทฯ ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรบริษัทฯ และผูบ้ริหำร รวมถงึผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชี
หรือกำรเงินที่เป็นระดับผูจ้ัดกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำของบริษัทฯ ที่ไดร้ับทรำบขอ้มูลภำยในตอ้งงดท ำกำร
ซือ้ขำยหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่ขอ้มลูเกี่ยวกับฐำนะ
กำรเงินและสถำนะของบริษัทฯ จนกว่ำบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนแล้ว โดยบริษัทฯ 
จะแจง้ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ และผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือ
กำรเงินท่ีเป็นระดับผูจ้ัดกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำของบริษัทฯ งดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทฯอย่ำงเป็น
ลำยลกัษณ์อักษรเป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 30 วันล่วงหนำ้ก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชนและควรรอ
อย่ำงนอ้ย 24 ชั่วโมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทั้งหำ้มไม่ให้เปิดเผยขอ้มูล
ภำยในนัน้ต่อบคุคลอื่น 

4. บริษัทฯ ก ำหนดเป็นข้อห้ำมมิให้บุคลำกรทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงสมำชิกครอบครัวของบุคลำกร
ดังกล่ำวทุกคนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหรือมูลค่ำของหลกัทรพัยแ์ละที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ใชข้อ้มูลดังกล่ำวไม่ว่ำจะ
เพื่อ (ก) กำรซือ้หรือขำยหลกัทรพัยห์รือเขำ้ผกูพนัตำมสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่เกี่ยวขอ้งกับหลกัทรพัยไ์ม่
ว่ำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เวน้แต่กฎหมำยจะก ำหนดใหท้ ำได ้หรือ (ข) เปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่บุคคล
อื่นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มและไม่ว่ำดว้ยวิธีใดโดยรูห้รือควรรูว้่ำผูร้ับขอ้มูลอำจน ำขอ้มูลนั้นไปใช้
ประโยชน์ในกำรซื ้อหรือขำยหลักทรัพย์หรือเข้ำผูกพันตำมสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ำที่ เกี่ยวข้องกับ
หลักทรัพย ์ไม่ว่ำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เวน้แต่เป็นกำรกระท ำในลักษณะที่ไม่ได้เป็นกำรเอำเปรียบ
บุคคลอื่นหรือในลักษณะตำมที่ส  ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังห้ำมมิให้
บุคลำกรของบริษัทฯ ดังกล่ำวขำ้งตน้และสมำชิกครอบครัวของบุคลำกรนั้นน ำขอ้มูลภำยในไปเปิดเผย
เพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักลำ่วโดยตนเองไดร้บัประโยชนต์อบแทน 

5. บริษัทฯ ก ำหนดใหบุ้คลำกรทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงกรรมกำรบริษัทฯ ผูบ้ริหำร และพนักงำนของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมกำรบริษัทฯ ผูบ้ริหำร และ พนักงำน ที่ลำออกแลว้ มีหน้ำที่เก็บ
รกัษำควำมลบัและ/หรือขอ้มูลภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจน ขอ้มลูควำมลบัของคู่คำ้ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ตนไดร้ับทรำบจำกกำรปฏิบติัหนำ้ที่ และหำ้มมิใหน้ ำ ควำมลบัและ/หรือขอ้มูล
ภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนขอ้มูลควำมลบัของคู่คำ้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้
ประโยชนแ์ก่บริษัทอื่น และใหบุ้คคลภำยนอกทรำบ แมว้่ำกำรเปิดเผยขอ้มูลดังกลำ่วจะไม่ท ำให้ เกิดผล
เสยีหำยแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือคู่คำ้ ก็ตำม  
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6. บริษัทฯ ก ำหนดใหบุ้คลำกรทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงกรรมกำรบริษัทฯ ผูบ้ริหำร และพนักงำนของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เปิดเผยขอ้มูลภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และไม่ใชต้ ำแหน่งหนำ้ที่ใน
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือน ำขอ้มลูภำยใน หรือ สำรสนเทศที่มีสำระส ำคญัซึ่งไดร้บัรู ้หรือรบัทรำบ
ในระหว่ำงปฏิบัติงำนในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะไปแสวงหำ
ประโยชนใ์นทำงมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภำยนอกเพื่อประโยชนข์องตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยไม่ค ำนงึว่ำจะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่  

7. บริษัทฯ ก ำหนดใหบุ้คลำกรทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงกรรมกำรบริษัทฯ ผูบ้ริหำร และพนักงำนของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนำ้ที่ปฏิบติัตำมแนวทำงกำรใชข้อ้มูลภำยในของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ รวมถึง
กฎเกณฑอ์ื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง  

8. บริษัทฯ ก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัส ำหรบับคุลำกรทกุระดบัของบริษัทฯ รวมถงึผูบ้ริหำรและผูป้ฏิบติังำน
ที่เกี่ยวข้อง หำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่กำรตักเตือนเป็ น
หนงัสอื ตดัค่ำจำ้ง พกังำนชั่วครำวโดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง หรือใหอ้อกจำกงำน ซึ่งกำรลงโทษจะพิจำรณำจำก
เจตนำของกำรกระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้น  ๆ หรืออำจถูกลงโทษตำมกฎหมำยโดย
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งแลว้แต่กรณี 

 
นโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในและกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำร ฉบบันี ้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำและอนุมัติ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 
พฤษภำคม 2565  

              นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 เป็นตน้ไป  

 

 

                                                                    ประกาศ ณ วันที ่13 พฤษภาคม 2565 
 
                                                                                             -ลงนามโดย- 
 
 (นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพยีร) 
 ประธานกรรมการ 
 


