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นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในบริษัท
บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัทฯ”) มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน
ดังนี ้
1. บริ ษัทจะให้ ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
้ ่
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และรายงานการได้ มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
2. บริ ษั ทฯ กํ าหนดให้ กรรมการ ผู้บ ริ หารของบริ ษั ท คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทําและเปิ ดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสําเนารายงานนี ้ให้ แก่บริ ษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่ง
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริ ษัทฯ ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ นําข้ อมูลนันไป
้
ใช้ ประโยชน์ด้วยการซื ้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวแก่บคุ คลอื่นที่อาจนําข้ อมูลนัน้
ไปใช้ ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึง่ หากเกิดกรณีดงั กล่าว ทังผู
้ ้ ให้ ข้อมูลและผู้รับข้ อมูลที่นําไปใช้ ประโยชน์อาจต้ องมีความผิดตามที่
กฎหมายกําหนดไว้ รวมทัง้ บริ ษัทฯ ถือว่าเป็ นความผิดทางวินยั ตามข้ อบังคับการทํางาน โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ได้ แก่ การตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตลอดจนการเลิกจ้ างพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานด้ วยเหตุไล่ออก
ปลดออก หรื อให้ ออก หรื อต้ องลาออกจากกรรมการแล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ต้ องใช้ ความระมัดระวังในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1
เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่ โมง ภายหลังจากที่ข้อมูล
ภายในของบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายในต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ ให้ ผ้ อู ื่นทราบ
จนกว่าจะได้ มีการแจ้ งข้ อมูลนันให้
้ แก่ตลาดหลักทรัพย์
4. บริษัทฯ ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรื ออดีตกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่ลาออก
แล้ วเปิ ดเผยข้ อมูลภายใน หรื อความลับของบริ ษัทฯ ตลอดจนข้ อมูลความลับของคู่ค้าของบริ ษัทฯ ที่ตนได้ รับทราบจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บคุ คลภายนอกรับทราบ แม้ ว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวจะไม่ทําให้ เกิดผลเสียหายแก่บริ ษัทฯ และลูกค้ าของ
บริ ษัทฯ
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5. กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนักงานของบริ ษั ท ฯ หรื อ อดีตกรรมการ ผู้บริ ห าร และพนัก งาน มี ห น้ า ที่ เก็บ รั ก ษา
ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ และมีหน้ าที่ในการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์การดําเนินธุรกิจของ
้ ้ ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
บริ ษัทฯ เท่านัน้ โดยมิให้ ขดั ต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
ของบริ ษัทฯ นําความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ไปใช้ ประโยชน์ ให้ แก่บริ ษัทอื่นที่ตนเองเป็ นผู้ถือหุ้น กรรมการ
ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ าง
มีผลบังคับใช้ ตังแต่
้ วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป
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