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นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

วัตถุประสงค์ 

วตัถปุระสงค์ของนโยบำยนีค้ือเพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมลูภำยในของบริษัทฯ (ตำมค ำจ ำกดัควำมข้ำงล่ำงนี)้ จะถูกเก็บ

รักษำเป็นควำมลบัและถกูน ำไปใช้และ/หรือแบง่ปันอยำ่งเหมำะสม 

ขอบเขต 

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้กบัคณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำร พนกังำน พนกังำนฝึกหดัของบริษัทฯ และบุคคลที่

มิใช่พนกังำนแตไ่ด้รับอนญุำตให้ด ำเนินกำรแทนหรือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ 

ค าจ ากดัความและค าย่อ 

                                                
1“บริษัทในเครือ” หมำยถึง บริษัทหรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจควบคมุ หรือถกูควบคมุ หรืออยูภ่ำยใต้กำรควบคมุในลกัษณะเดียวกบับริษัทฯ ค ำว่ำ 

“ควบคมุ” และค ำที่มีควำมหมำยที่เก่ียวข้องทัง้ “กำรควบคมุ” หรือ “ถกูควบคมุ” หรือ “อยูภ่ำยใต้กำรควบคมุร่วมกนั” หมำยถึง กำรเป็นเจ้ำของ
ตำมกฎหมำย (Legal Ownership) หรือกำรเป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์ (Beneficial or Equitable Ownership) ทัง้ในทำงตรงและทำงอ้อม ไม่
น้อยกวำ่ร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหุ้นที่จดทะเบียนและช ำระแล้วในบริษัทหรือนิติบคุคลนัน้ 

บริษัทฯ หรือ ไอวีแอล บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในเครือ1 ทัง้หมด 

ข้อมูลความลับ 

ข้อมูลควำมลับหมำยถึงข้อมูลที่ไม่เป็นที่ทรำบกันโดยทั่วไป หรือถูกเผยแพร่ต่อ
สำธำรณะ 

ข้อมลูควำมลบัประกอบด้วยแต่ไม่จ ำกดัเพียงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ ข้อมูล
ทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรค้ำ โครงสร้ำงองค์กร ข้อมูลที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำน 
ควำมลบัทำงกำรค้ำ ควำมรู้ทำงเทคนิค (Know-How) กำรออกแบบ แผนกำรขำยและ
กำรตลำด ข้อมูลจำกกำรท ำวิจัยตลำด รำยงำน คู่มือ ข้อเสนอ กำรก ำหนดรำคำ กล
ยทุธ์ทำงธุรกิจ รำยช่ือลกูค้ำและผู้ ผลิตและผู้ จดัหำ ทรัพย์สินและหนีส้ิน บทวิเครำะห์ 
กำรคำดกำรณ์ กำรศึกษำธุรกิจและแผนพฒันำ รำยงำนกำรแจ้งเบำะแสไม่ว่ำจะเป็น
ลำยลักษณ์อักษร แจ้งปำกเปล่ำ พบเห็น แจ้งทำงอิ เล็กทรอนิกส์หรือกำรแจ้งโดย 
วิธีกำรอื่น กำรรวบรวมข้อมลู กำรศกึษำ หรือเอกสำรท่ีมีข้อมลูควำมลบัหรือเกิดขึน้จำก
ข้อมลูควำมลบัดงักลำ่ว 
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ข้อก าหนดนโยบาย 

คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงทัง้หมดของบริษัท จะเก็บรักษำข้อมลูภำยในเป็นควำมลบั เว้นแตก่ำรใช้
ข้อมลูนัน้จ ำเป็นไปตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงทัง้หมดของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมลูภำยในของบริษัท เพื่อแสวงหำ
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อบคุคลอื่น ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยไมค่ ำนงึวำ่จะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ 

คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงทัง้หมดของบริษัท จะไม่ขำย ซือ้ โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท 
โดยใช้ข้อมลูขำ่วสำรท่ีเป็นควำมลบั และ/หรือเป็นข้อมลูภำยในของบริษัท และ/หรือจะไม่เข้ำท ำธุรกรรมใดๆ โดยใช้ข้อมลู
ข่ำวสำรที่เป็นควำมลบั และ/หรือเป็นข้อมูลภำยในของบริษัทในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ข้อก ำหนดนีใ้ห้ใช้ต่อคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และ
ลกูจ้ำงของบริษัทด้วย หำกผู้ใดฝ่ำฝืนข้อก ำหนดนี ้ถือวำ่ได้กระท ำผิดอยำ่งร้ำยแรง  

หลงัจำกหลกัทรัพย์ของบริษัทได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) คณะกรรมกำร ผู้บริหำร 
ผู้จดักำร บคุคลผู้ รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน ผู้สอบบญัชี พนกังำนหรือลกูจ้ำงของบริษัท ซึ่งได้ซือ้หรือขำย เสนอซือ้หรือ
เสนอขำย หรือเชิญชวนบคุคลอื่นใดให้ซือ้ ขำย หรือเสนอซือ้หรือเสนอขำยหุ้นของบริษัท ในทำงที่ได้เปรียบบคุคลอื่นโดย
กำรใช้ข้อมลูภำยในซึง่จะมีผลตอ่กำรเปลีย่นแปลงของรำคำหุ้น ซึ่งเป็นข้อมลูที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ โดยตนเองได้
เข้ำถึงข้อมลูขำ่วสำรนัน้โดยหน้ำที่หรือต ำแหน่งไม่ว่ำกำรกระท ำดงักลำ่วจะเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อบคุคลอื่น 
หรือกำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วจะท ำให้ตนเองได้รับค่ำตอบแทนจำกบคุคลผู้ เก่ียวข้องกบักำรกระท ำกำรข้ำงต้นหรือไม่ก็

                                                
2
 แหลง่ข้อมลู: “ฝ่ำยก ำกบักำรซือ้ขำย” โดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

3
 แหล่งข้อมลู: “Material Nonpublic Information: What it is and what to do when you come in possession of it” โดย Corporate 

Finance Institute 

การซือ้ขายหลักทรัพย์โดย
บุคคลภายใน2 
(Insider Trading) 

กำรที่บุคคลใดอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ หรืออยู่ในฐำนะที่มีสำมำรถล่วงรู้ ข้อมูลอนัเป็น
สำระส ำคญัของบริษัท อนัเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ 
และเข้ำมำท ำกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์โดยอำศยัข้อเท็จจริงดงักลำ่ว ก่อนที่ข้อเท็จจริง
ดงักลำ่วจะถกูเปิดเผยต่อประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกนั ซึ่งถือเป็นกำรเอำเปรียบบคุคล
อื่นและเป็นกำรซือ้ขำยที่ไมเ่ป็นธรรม 

ข้อมูลอนัเป็นสาระส าคัญ3 

ข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญ คือ ข้อมูลที่หำกกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะมีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลต่อมูลค่ำตลำดหรือมูลค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ (เช่น หุ้น) หรือมี
แนวโน้มที่จะส่งผลต่อกำรตดัสินใจของนักลงทุนในกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ 
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ตำม บคุคลดงักล่ำวจะต้องรับผิดภำยใต้นโยบำยที่บงัคบัใช้เก่ียวกับกำรใช้ข้อมูลภำยใน ( Insider Trading) จำกกำร
กระท ำผิดนัน้ 

ในกรณีที่ กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้จดักำร บคุคลผู้ รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้มำหรือจ ำหน่ำย
ไปซึง่หลกัทรัพย์หรือหลกัทรัพย์อื่นใดของบริษัท (ถ้ำมี) บคุคลดงักลำ่วจะต้องรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปดงักลำ่ว ต่อ
ส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปของบคุคลดงักลำ่ว ให้รวมถึงกำรถือหลกัทรัพย์หรือหลกัทรัพย์อื่นใด (ถ้ำ
มี) โดยคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของบคุคลดงักลำ่ว ในหลกัทรัพย์ของบริษัท 

การบังคับใช้ 

ในกรณีที่ข้อก ำหนดใดของนโยบำยฉบับนีข้ัดแย้งกับกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคบัของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่
เก่ียวข้องในท้องถ่ินใด ซึ่งเป็นผลให้ข้อก ำหนดดงักลำ่วตกเป็นโมฆะหรือไม่สำมำรถบงัคบัใช้ได้ ให้พิจำรณำและยึดตำม
กฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคบัของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลในท้องถ่ินนัน้เป็นหลกั 

ทัง้นี ้หำกหนว่ยงำนธุรกิจหรือสถำนท่ีใดมีแนวปฏิบตัิที่เข้มงวดยิ่งกวำ่นโยบำยฉบบันีห้รือธรรมเนียมปฏิบตัิที่ยึดถือกนั
อยู ่ให้พิจำรณำและยดึถือแนวปฏิบตัิที่มีควำมเข้มงวดมำกกวำ่นัน้ป็นหลกั 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 

ประวัติการปรับปรุงเนือ้หา 

ฉบับ อนุมตัิโดย วันที่อนุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

ต้นฉบบั คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 1/2552 
วนัท่ี 29 กนัยำยน 2552 
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