นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริ ษทั การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิ วเตอร์
และข้อมูลสารสนเทศ และการจัดลาดับชัน้ ข้อมูลของบริ ษทั
บริ ษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ") มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต.") และให้ความสาคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็ นไปตามหลักการกากับดู แล
กิจการทีด่ ี โดยยึดมันในหลั
่
กธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริตในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ได้รบั สารสนเทศทีเ่ ชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั
โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวทางในการเก็บรักษาและป้ องการใช้ข้อมูลภายใน
บุคลากรทุกระดับขององค์กรต้องปฏิบตั ติ ามกฎบัตรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด
และมีหน้าทีต่ อ้ งทราบถึงขัน้ ตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้ องข้อมูลอันเป็ นความลับและปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้ องกันไม่ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับ รวมทัง้ ป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
โดยมิชอบ
"ข้อมูลภายใน" หมายถึง
1) ข้อมูลที่ยงั ไม่ได้มีการเปิ ดเผยต่ อสาธารณะซึ่งเป็ นสาระสาคัญต่ อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของ
หลักทรัพย์
2) ข้อมูลทีห่ า้ มเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
3) ข้อมูลทีเ่ ตรียมจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะ แต่ยงั ไม่ได้มกี ารเปิ ดเผยอย่างเป็ นทางการ
1. แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน
1) กาหนดลาดับชัน้ ความลับของข้อมูล
ข้อมูลภายในเป็ นข้อมูลลับทางการค้า จึงต้องป้ องกันมิให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก
ข้อมูลเหล่านี้อาจแบ่งลาดับชัน้ ความลับเป็ นหลายลาดับตามความสาคัญ ได้แก่ ข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยได้ ข้อมูล
ปกปิ ด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับ มากทัง้ นี้ การใช้ข้อมูลภายในร่ วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้ า ที่และความ
รับผิดชอบทีต่ นได้รบั มอบหมายเท่านัน้
2) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
การเปิ ดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รบั ความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารอาจจะเป็ นผูต้ อบเองในกรณีทข่ี อ้ มูลมีนัยสาคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบ
เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่สาธารณะทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีผทู้ าหน้าทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูลแก่สาธารณชน ซึง่ รับผิดชอบงานด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์และการติดต่ อกับหน่ วยงานด้านการลงทุนในโครงการต่ าง ๆโดยจะประสานงานกับ
หน่วยงานภายในทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูล
3) การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก
บุคลากรของบริษทั ฯ จะไม่ตอบคาถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกอื่นใดเว้นแต่จะมีหน้าทีห่ รือ
ได้รบั มอบหมายให้ตอบคาถามเหล่านัน้ หากไม่มหี น้าทีห่ รือได้รบั มอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดง
ความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ
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2. แนวทางปฏิ บตั ิ ในการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายหรือเทียบเท่าของบริษทั ฯ และผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯเกีย่ วกับหน้าทีใ่ นการจัดทา เปิ ดเผย และ
นาส่งรายงานการถือและการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ ทอ่ี ยู่กนิ ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตหิ ลัก ทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงบทกาหนดโทษทีเ่ กีย่ วข้องตามกฎหมาย
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายหรือ
เทียบเท่าของบริษทั ฯและผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ มีหน้าทีจ่ ดั ทา เปิ ดเผย และนาส่งรายงานการถือและการเปลีย่ นแปลงการถือ
หลัก ทรัพ ย์ของตน คู่สมรสหรือ ผู้ท่ีอ ยู่กิน ด้วยกันฉัน สามีภ ริย า และบุต รที่ยงั ไม่บ รรลุนิ ติภาวะ ตามบทบัญญัติแห่ ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง
มายังเลขานุ การของบริษัทก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดั ทาและ
นาส่งภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่ งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและ/หรือผู้บริหาร หรือรายงานกา ร
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน สาม (3) วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
1) การใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญและความรับผิดชอบที่มตี ่อผูถ้ ือหุ้นและผู้มสี ่วนได้เสียของบริษทั ฯตามแนว
ทางการดาเนิ น งานตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี ดัง นั น้ เพื่อ เพิ่ม ความเชื่อ มัน่ ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ผู้ลงทุ น และ
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย บริษทั ฯ จึงกาหนดมาตรการเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค
และยุตธิ รรมในการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯอันเป็ นการเพิม่ ความเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ อื หุ้น ผูล้ งทุน และผูเ้ กีย่ วข้องทุก
ฝ่ าย
บริษทั ฯ กาหนดเป็ นข้อห้ามมิให้บุคลากรทุกระดับของบริษทั ฯ ดังทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น รวมถึงสมาชิกครอบครัว
ของบุคลากรดังกล่าวทุกคนทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลง
ราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนใช้ขอ้ มูลดังกล่าวไม่ว่าจะเพื่อ (ก) การซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดให้ทาได้ หรือ (ข) เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล
อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธใี ดโดยรูห้ รือควรรูว้ ่าผูร้ บั ข้อมูลอาจนาข้อมูลนัน้ ไปใช้ประโยชน์ในการ
ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็ นการกระทาในลักษณะที่ไม่ได้เป็ นการเอาเปรียบบุคคล
อื่นหรือในลักษณะตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรือ (ค) ชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ ขายเสนอซือ้ หรือเสนอขาย
หุน้ ของบริษทั ฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ทัง้ นี้ ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผูอ้ ่นื
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังห้ามมิให้บุคลากรของบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้นและสมาชิกครอบครัวของบุคลากรนัน้ นา
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไป
เปิ ดเผยเพื่อให้ผอู้ ่นื กระทาดังกล่าวโดยตนเองได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
บริษทั ฯ จะถือว่าการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ดังกล่าว
ข้างต้นเป็ นการซือ้ ขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกาไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึง่ ถือเป็ นการกระทา
ความผิดตามกฎหมาย และถือเป็ นความผิดทางวินัย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
เพิม่ เติม โดยการกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็ น ระดับ ผู้จ ัด การฝ่ ายหรือ เทีย บเท่ า ของบริษัท ฯ ที่ไ ด้ร ับ ทราบข้อ มู ล ภายในที่เ ป็ นสาระส าคัญ ซึ่ง มีผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ ต้องงดทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบ
การเงินหรือเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ย วกับ ฐานะการเงิน และสถานะของบริษัท ฯ จนกว่า บริษัท ฯ จะได้เ ปิ ดเผยข้อ มูลต่ อ
สาธารณชนแล้ว โดยบริษทั ฯ จะแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงาน
บัญชีหรือการเงิน ที่เ ป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายหรือเทีย บเท่าของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ งดการซื้อ ขาย
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หลักทรัพย์ของบริษทั อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนและควรรออย่างน้อย 24 ชัวโมงภายหลั
่
งการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามกฎบัตรและจรรยาบรรณ
(Code of Conduct) ของบริษทั ฯ และแนวทางการใช้ขอ้ มูลภายในของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) รวมถึงกฎเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
2) มาตรการป้ องกันความปลอดภัยระบบคอมพิ วเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อให้การปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย บริษทั ฯ มีมาตรการป้ องกันความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศดังต่อไปนี้
(1) พึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทาผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) จากัดการเข้าถึงข้อมูลทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยให้รบั รูไ้ ด้เฉพาะ[ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูด้ ารงตาแหน่ ง
ระดับบริหารในสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะทาได้ และเปิ ดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจาเป็ น
เพียงเท่าที่ต้อ งทราบเท่านัน้ และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็ นสารสนเทศที่เป็ นความลับและมีข้อจากัดในการ
นาไปใช้
(3) ห้ามมีการเปลี่ยนแปลง ทาซ้า ลบทิง้ หรือทาลายข้อมูลของบริษทั ฯ รวมถึงห้ามเปิ ดเผยข้อมูลทีอ่ ยู่ในระบบข้อมูล
ของบริษทั ฯ โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั ฯ
(4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในทีท่ างานเพื่อป้ องกันการเข้าถึงและการใช้แฟ้ มข้อมูลและเอกสารลับ
(5) พึงปกป้ องดูแลรักษาบัญชีช่อื ผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ห้ามใช้ร่วมกับผูอ้ ่นื ห้ามการเผยแพร่
แจกจ่าย หรือทาให้ผอู้ ่นื ล่วงรู้
(6) ห้ามใช้อเี มลของบริษัท ฯ ในการส่งต่อข้อความหรือรูปภาพที่ให้ร้าย ทาให้เสื่อมเสีย หรือหยาบคาย ลามก ข่มขู่
ก่อกวน สร้างความราคาญให้กบั ผูอ้ ่นื หรือสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย
(7) เจ้าของข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกาชับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการรักษาความปลอดภัย
โดยเคร่งครัด
3) บทลงโทษสาหรับการใช้ข้อมูลภายใน
ผูฝ้ ่ าฝื นนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนจะถูกลงโทษทางวินัยโดยเริม่ จากการตักเตือนเป็ นหนังสือ
การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้างหรืออาจให้ออกจากงาน ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั เจตนาของการกระทาและความ
ร้ายแรงของความผิดหรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้วแต่กรณี
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