สรุ ปนโยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
วัตถุประสงค์และขอบเขตของนโยบาย
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นในการปฎิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ อย่าง
เท่าเทียมกันและโปร่งใสเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามปณิธานที่ม่งุ หวัง นโยบายนี ้
จึงได้ประกาศใช้โดยให้ถือเป็ นหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจอันมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อกําหนดกฎระเบียบและแนวปฏิบตั ิท่ปี ฏิบตั ิได้จริงของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานกํากับตลาดทุน
2. เพื่อเสริมสร้างและรักษาความเชื่อมั่นของผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนซึ่งประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
คํานิยาม
“ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและอาจ
ส่งผลให้ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง
“ระยะเวลางดเว้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์” หมายถึง ระยะเวลา 30 วันก่อนและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิ ดเผย งบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจําปี รวมถึงระยะเวลาอื่นใดที่ประกาศโดยบริษัทฯ
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผูบ้ ริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
รวมถึงผูบ้ ริหารที่มรี ะดับเท่ากับผูบ้ ริหารสูงสุด 4 รายแรกและผูบ้ ริหารในสายงานการเงินและบัญชี
“พนักงาน” หมายถึง พนังกงานของบริษัทฯ ทุกระดับอันหมายรวมถึงพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวของบริษัทฯ
“บุคคลทีก่ าํ หนด” หมายถึง ผูจ้ ดั การอาวุโสและที่ดาํ รงตําแหน่งสูงกว่า รวมถึงพนักงานที่ดาํ รงตําแหน่งหรือมีหน้าที่ซ่งึ เปิ ด
โอกาสให้เข้าถึงหรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ (รวมถึงคู่สมรสหรือบุคคลที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ)
“การซื้อขายหลักทรั พย์เพื่อการเก็งกําไรระยะสั้น” หมายถึง การซือ้ ขายหรือครอบครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ใน
ระยะเวลา 3 เดือนหรือที่ต่าํ กว่า
“ผลกระทบต่อราคาหลักทรั พ ย์” หมายถึง ผลกระทบที่มีนัยยะสําคัญใดๆ อันส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เพิ่มขึน้ ลดลง หรือคงที่
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบตั ิหน้าที่ซ่งึ เกี่ยวข้องกับกํากับดูแลนโยบายนีเ้ พื่อให้
มั่นใจได้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและแนวปฏิบตั ิของนโยบายอย่างเคร่งครัด
2. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสื่อสาร ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
แนวปฏิบตั ิของนโยบาย
3. พนักงานมีหน้าที่รบั ทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้
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ข้อกําหนดและแนวปฏิบัติ
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและ
ต้อ งปฏิ บัติ ต ามนโยบายนี อ้ ย่ า งเคร่ง ครัด รวมไปถึ ง การปฏิ บัติ ต ามข้อ ห้า มในมาตรา 242 ของพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่กาํ หนดต้องรายงานความประสงค์ในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันซึ่งประสงค์จะทําธุรกรรม
3. กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ภายใน 3 วันทําการผ่านระบบรายงานออนไลน์ตามที่กฎหมาย
กําหนด และนําส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้กบั เลขานุการบริษัทฯ เพื่อเก็บรักษา สําหรับบุคคลที่กาํ หนดจะต้องจัดส่ง
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ ผ่านเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทําการ
4. ในช่วงระยะเวลางดเว้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดทํารายการใดๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
5. กรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคคลที่กาํ หนดอาจทํารายการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้ระหว่างระยะเวลางดเว้น
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ หากบุคคลดังกล่าวตกอยู่ในสถานการณ์ท่จี าํ เป็ น อาทิ การตกอยู่ในสถานการณ์ท่มี ีภาระผูกพัน
ทางการเงิน โดยต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องหรือคําสั่งศาล บุคคลดังกล่าวจะต้องจัดเตรียมบันทึกข้อความซึง่
ระบุเหตุผลที่แน่ชดั แก่บริษัทฯ ภายใน 3 วันทําการก่อนทํารายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์บริษัทฯ และจะต้องทํารายการ
ภายใน 3 วันหลังได้รบั การอนุมตั ิการทํารายการจากบริษัทฯ
6. บริษัทฯ จะแจ้งระยะเวลางดเว้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่กาํ หนดทราบก่อนการมีผล
ประกาศใช้
ข้อยกเว้น
1. การรับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์การควบรวมกิจการ
2. การใช้สิทธิ Stock Options หรือการใช้สิทธิ การถื อใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ซื อ้ หุ้นสามัญหรือ หุ้น กู้ท่ี บุคคลที่เกี่ ย วข้อ ง
ทัง้ หมดได้รบั ภายใต้แผนการจ่ายค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ใช้สิทธิดงั กล่าวต้องถือหลักทรัพย์หนุ้ สามัญหรือหุน้ กูจ้ นกว่า
จะสิน้ สุดระยะเวลางดเว้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ข้อกําหนดเพิ่มเติม
1. บริษัทฯ ไม่แนะนําให้ซือ้ ขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกําไรระยะสัน้
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่กาํ หนดต้องงดเว้นการเข้าทํารายการดังต่อไปนี ้
ก) การเก็งกําไรราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ลดลงซึ่งอาจเป็ นการส่งผลให้นักลงทุนในตลาดขาดความเชื่อมั่น
ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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ข) การซือ้ ขายอนุพันธ์ อาทิ การซือ้ ขายฟิ วเจอร์ส (Futures) หรือออปชัน (Options) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในรูปแบบการซือ้ ขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกําไรระยะสัน้ และการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน
ค) การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านบัญชีซอื ้ ขายหุน้ แบบวางหลักประกันซึ่งอาจมีเงื่อนไขการบังคับขายที่ออกโดย
ตัวกลางซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ท่ีหลักประกันเงินกูไ้ ม่สามารถนํามาคํา้ ประกันได้
ในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่กาํ หนดเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น หรือออกรายงานหรือแถลงการณ์
ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับสถนาะทางการเงิน ผลประกอบการ ราคาหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่ง
ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจการลงุทนในหลักทรัพย์ของบริษัท
การละเมิดนโยบายและกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
บุคคลที่ละเมิดนโยบายฉบับนีอ้ าจได้รบั บทลงโทษทางวินยั ที่หมายรวมถึงการให้สิน้ สภาพการเป็ นพนักงานและการรับผิด
ทางแพ่งและอาญาตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล รวมถึงประกาศอื่นๆ
จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
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