แนวทางพิจารณาการกระทาในลักษณะทีม่ ิได้ เป็ นการเอาเปรียบบุคคลอื่น
โดยที่บทบัญญัติตามมาตรา 242 ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู ้หรื อครอบครองข้อมูลภายใน
ที่เกี่ยวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์กระทาการดังต่อไปนี้
(1) ซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้าผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
หลักทรัพย์ ไม่วา่ เพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น เว้นแต่
(ก) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย คาสั่งศาล หรื อคาสั่งของหน่วยงานที่มีอานาจตาม
กฎหมาย
(ข) เป็ นการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ทาขึ้นก่อนที่ตนจะรู ้
หรื อครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ค) เป็ นการกระทาโดยตนมิได้เป็ นผูร้ ู ้เห็นหรื อตัดสิ นใจ แต่ได้มอบหมายให้ผไู ้ ด้รับ
อนุญาตหรื อจดทะเบียนตามกฎหมายให้จดั การเงินทุนหรื อการลงทุน ตัดสิ นใจในการซื้ อหรื อขาย
หลักทรัพย์ หรื อเข้าผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์น้ นั หรื อ
(ง) เป็ นการกระทาในลักษณะทีม่ ิได้ เป็ นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรื อในลักษณะตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2) เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมและไม่วา่ ด้วยวิธีใด
โดยรู ้หรื อควรรู ้วา่ ผูร้ ับข้อมูลอาจนาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้าผูกพัน
ตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่วา่ เพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่น เว้ นแต่ เป็ นการกระทา
ในลักษณะทีม่ ิได้ เป็ นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรื อในลักษณะตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ดังนั้น เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องสามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด และเป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ที่ป้องกันมิให้บุคคลซึ่ งรู ้หรื อครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
มีการกระทาในลักษณะที่มิได้เป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่น สานักงานจึงได้ยกตัวอย่างลักษณะการกระทา
ที่อาจพิจารณาได้วา่ มิได้เป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่นตามมาตรา 242 (1) (ง) ไว้ดงั ต่อไปนี้ ทั้งนี้ สานักงาน
ได้ยกตัวอย่างดังกล่าวเป็ นแนวทางซึ่งในการพิจารณาอาจจะต้องพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริ งอื่น ๆ
ประกอบเป็ นรายกรณี ไปว่า มีขอ้ เท็จจริ งอื่นที่ทาให้พิจารณาได้วา่ มีการดาเนินการในลักษณะที่อาจเป็ นการ
เอาเปรี ยบจากการใช้ขอ้ มูลภายในหรื อไม่ดว้ ย
1. กรณี ที่เป็ นการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้าผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ในทิศทางตรงข้ ามกับผลกระทบของข้ อมูลภายใน เช่น
กรณี ที่ 1 บริ ษทั มีผลขาดทุนจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญที่ยงั มิได้มีการ
เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป โดยข้อมูลดังกล่าวพิจารณาได้วา่ มีผลกระทบในเชิงลบกับราคาหุ น้ ของบริ ษทั
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แต่ปรากฏว่า ผูล้ ่วงรู ้ขอ้ มูลดังกล่าวเข้าไปซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั ดังกล่าว จึงอาจพิจารณาได้วา่ บุคคลดังกล่าว
ไม่ได้มีการซื้ อขายในลักษณะที่เป็ นไปการเอาเปรี ยบบุคคลอื่น
กรณี ที่ 2 บริ ษทั มีการประชุมที่จ่ายเงินปั นผลพิเศษ ซึ่งพิจารณาได้วา่ มีผลกระทบ
ในเชิงบวกกับราคาหุ ้นของบริ ษทั ที่บุคคลทัว่ ไปไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่ผลู ้ ่วงรู ้ขอ้ มูลดังกล่าว
เข้าไปขายหุ น้ ของบริ ษทั ดังกล่าว จึงอาจพิจารณาได้วา่ บุคคลดังกล่าวไม่ได้มีการซื้ อขายในลักษณะที่
เป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่น
ทั้งนี้ กรณี ดงั กล่าวต้องพึงระมัดระวังว่า หากมีขอ้ มูลภายในหลายเรื่ องที่อาจเกิด
ผลกระทบของข้อมูลภายในทั้ง 2 ทิศทางทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หากผูล้ ่วงรู ้ขอ้ มูลภายในดังกล่าว
ไปซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์น้ นั ก็อาจถูกพิจารณาว่า เป็ นการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการ
เอาเปรี ยบบุคคลอื่นได้
2. กรณี เป็ นการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้าผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เนื่องจากเป็ นการปฏิบัติตามภาระผูกพัน สิ ทธิ หรื อข้ อกาหนดในการซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อในการ
เข้ าผูกพันตามสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับหลักทรัพย์ ซึ่งการผูกพัน สิ ทธิ หรื อข้ อกาหนดดังกล่ าว
มีขนึ้ ก่ อนทีบ่ ุคคลนั้นจะรู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายใน แต่ ไม่ รวมถึงการใช้ สิทธิในการซื้อหรื อขาย
หลักทรัพย์ ทบี่ ุคคลทัว่ ไปไม่ พงึ กระทา การปฏิบัติตามภาระผูกพัน หรื อข้ อกาหนดทีบ่ ุคคลนั้นมิได้ มีส่วน
ในการตัดสิ นใจหรื อสั่ งให้ ดาเนินการ เช่น
ตัวอย่างการกระทาที่อาจไม่ เข้ าข่ ายเป็ นการผิดกฎหมาย
กรณี ที่ 1 บริ ษทั มีการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิ กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมจองซื้ อหุ น้ และผูล้ ่วงรู ้ขอ้ มูล
ภายในใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิม่ ทุนตามสัดส่ วนที่ตนเองได้ในฐานะผูถ้ ือหุน้ เดิม จึงอาจพิจารณาได้วา่
บุคคลดังกล่าวไม่ได้มีการซื้ อขายในลักษณะที่เป็ นไปการเอาเปรี ยบบุคคลอื่น
กรณี ที่ 2 ผูล้ ่วงรู ้ขอ้ มูลภายในถูกบังคับขายหุ น้ จากบริ ษทั หลักทรัพย์ (force sell)
เนื่องจากหุ น้ ดังกล่าวเป็ นหลักประกันในการกูย้ มื เงินเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ (margin loan) และหลักประกัน
ไม่เพียงพอตามข้อกาหนดของสัญญา โดยผูล้ ่วงรู ้ขอ้ มูลภายในไม่ได้สั่งให้ขายหุ น้ ดังกล่าว จึงอาจพิจารณา
ได้วา่ บุคคลดังกล่าวไม่ได้มีการซื้ อขายในลักษณะที่เป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่น อย่างไรก็ดี สานักงาน
อาจพิจารณาลักษณะพฤติกรรมอื่นประกอบด้วยว่า ผูล้ ่วงรู ้ขอ้ มูลภายในมีเจตนาหรื อสร้างโอกาสให้เกิดการ
ดาเนินการดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในหรื อไม่ เช่น มีการถอนหลักประกันอื่น เพื่อให้เกิด
โอกาสที่หลักประกันจะไม่เพียงพอและถูกบังคับขายหุ น้ ในที่สุด
ตัวอย่างการกระทาที่เป็ นการใช้ สิทธิในการซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ ทบี่ ุคคลทัว่ ไป
ไม่ พงึ กระทาอันเป็ นการกระทาทีอ่ าจเข้ าข่ ายผิดกฎหมาย
กรณี ที่ 1 การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ เพิ่มทุนซึ่ งราคาเสนอขายหุ น้ เพิ่มทุนสู งกว่าราคาหุ น้
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่กลับใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ เพิ่มทุน
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กรณี ที่ 2 การใช้สิทธิ warrant ที่มีลกั ษณะ out of the money ซึ่งราคาใช้สิทธิ สูงกว่า
ราคาหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่กลับใช้สิทธิ จาก warrant ดังกล่าวในการซื้ อหุ ้น
นอกจากนี้ สาหรับกรณี การห้ามการเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น โดยรู ้หรื อควรรู ้
ว่าผูร้ ับข้อมูลอาจนาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้าผูกพันตามสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามบทบัญญัติตามมาตรา 242 (2) นั้น หากบริ ษทั หรื อ
ผูค้ รอบครองข้อมูลภายในปฏิบตั ิตาม “แนวปฏิบตั ิในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์”
ก็จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อผูค้ รอบครองข้อมูลภายในเองในการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติดงั กล่าว
ทั้งนี้ แนวปฏิบตั ิดงั กล่าว สามารถ download ได้จาก
http://www.sec.or.th/TH/RaisingFunds/EquityDebt/Documents/handling_confidential_info.pdf

