นโยบายเกีย่ วกับการใช้ ข้อมูลภายในของบริษทั

บริษทั สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

(นโยบายเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฉบับนี้ ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2562)

นโยบายเกีย่ วกับการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท1
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ นาข้อมูลที่ ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หรื อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ (“ข้ อมูลภายใน”) ไปเปิ ดเผยแก่บุคคลใด ๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ จะได้
ผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1.

บริ ษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการและกระบวนการป้ องกันในการจัดการข้อมูลภายในเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน
และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ นาไปปฏิบตั ิ รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการและกระบวนการดังกล่าวให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ

2.

บริ ษทั ฯ จะจากัดจานวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลภายใน และนาระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพื่อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูล
จากบุคคลภายนอก และกาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ให้กบั พนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ

3.

บริ ษทั ฯ จะกาหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ การ
ไม่กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการ
ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

4.

บริ ษทั ฯ จะกาหนดผูร้ ับผิดชอบที่จะทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางในการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ต่อสาธารณชน

5.

บริ ษทั ฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรการและกระบวนการที่กาหนดตาม
ข้อ 1 เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

6.

ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ นาข้อมูลภายในซึ่ งตนได้ล่วงรู ้มาในตาแหน่ งหรื อ
ฐานะเช่นนั้นไปใช้ในการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์หรื อเข้าผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
ไม่วา่ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่น และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม รวมทั้งงดการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ ในช่วง 1 เดื อน ก่อนที่ งบการเงิ น หรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24
ชัว่ โมง ภายหลังจากที่ขอ้ มูลดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

7.

บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ
สัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้า ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ หลักทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ฯ ตามบทบัญ ญัติ ม าตรา 59 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งของตนเอง คู่สมรส หรื อผูท้ ี่ อยู่กิน
ด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิ ติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ถือหุน้ เกินร้อยละ 30 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นบั รวมคู่สมรส หรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกัน
ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
1

ทั้งนี้ บริ ษทั จะปฏิบตั ิ ตามข้อกาหนดที่ ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึ งกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และ
ประกาศที่ ออกตามความในกฎหมายดังกล่ าวโดยหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ภายหลังจากที่ บ ริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยแล้ว

1

หลักทรัพ ย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ตลอดจนการเปลี่ ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้าที่
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบทกาหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยหากมีถือครอง
หลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ดังกล่าว กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องแจ้งให้หน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั ฯ ทราบ เพื่ออานวยความสะดวกและ
ประสานงานในการจัด ส่ งรายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ และสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้า ต่ อ ส านัก งาน ก.ล.ต.
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังกาหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถื อครองหลักทรัพย์ และสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้าของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครั้ง
8.

บริ ษทั ฯ จะกากับดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ทั้งของตนเอง คู่สมรส หรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิ ติบุคคลซึ่ งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ ้นเกินร้อยละ 30 ของสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของนิ ติบุคคลดังกล่าว โดยให้นบั รวมคู่สมรส หรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ โดยหากมีการถือครอง
หลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ดังกล่าว กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ โดยให้นาหลักเกณฑ์ตาม
มาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาใช้กับ
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย โดยอนุโลม
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