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นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษทั การรกัษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร ์

และข้อมูลสารสนเทศ และการจดัลาํดบัชั %นข้อมลูของบริษทั 
บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั (น จาํกดั (มหาชน) 

 
บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ") มกีารบรหิารงานโดยยดึถือแนวปฏบิตัติามหลกัการกํากบั

ดูแลกจิการที�ดขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัย์ฯ") และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.") และใหค้วามสาํคญักบัการดูแลการใช้ขอ้มูลภายในให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแล
กจิการที�ด ีโดยยดึมั �นในหลกัธรรมาภบิาลความซื�อสตัย์สุจรติในการดาํเนินธุรกจิ และเพื�อใหแ้น่ใจว่านกัลงทนุในหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัฯ ไดร้บัสารสนเทศที�เชื�อถอืไดอ้ย่างเท่าเทยีมและทนัทว่งท ีบรษิทัฯ จงึไดก้ําหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบรษิัท
โดยมรีายละเอยีดดงันี9 
แนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องการใช้ข้อมูลภายใน 

บุคลากรทกุระดบัขององคก์รตอ้งปฏบิตัติามกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั 
และมหีน้าที�ตอ้งทราบถงึขั 9นตอนการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูเพื�อปกป้องขอ้มลูอนัเป็นความลบัและปฏบิตัติามขั 9นตอนการ
รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดงักล่าวเพื�อป้องกนัไม่ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบั รวมทั 9งป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน
โดยมชิอบ 

"ขอ้มลูภายใน" หมายถงึ 
1) ขอ้มูลที�ยงัไม่ได้มกีารเปิดเผยต่อสาธารณะซึ�งเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืมูลค่าของ

หลกัทรพัย ์
2) ขอ้มลูที�หา้มเปิดเผยต่อสาธารณะ 
3) ขอ้มลูที�เตรยีมจะเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ยงัไมไ่ดม้กีารเปิดเผยอย่างเป็นทางการ 

1. แนวทางการเกบ็รกัษาข้อมลูภายใน 
1) กาํหนดลาํดบัชั 9นความลบัของขอ้มลู 

ขอ้มลูภายในเป็นขอ้มูลลบัทางการค้า จงึต้องป้องกนัมใิหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอก 
ขอ้มลูเหล่านี9อาจแบ่งลําดบัชั 9นความลบัเป็นหลายลาํดบัตามความสาํคญั ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�เปิดเผยได ้ขอ้มูล
ปกปิด ข้อมูลลับ ขอ้มูลลบัมากทั 9งนี9 การใชข้้อมูลภายในร่วมกนัต้องอยู่ในกรอบของหน้าที�และความ
รบัผดิชอบที�ตนไดร้บัมอบหมายเทา่นั 9น 

2) การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่บุคคลภายนอก 
การเปิดเผยขอ้มูลความลบัต่อสาธารณชนต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานเจา้หน้าที�บรหิารประธาน
เจา้หน้าที�บรหิารอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที�ขอ้มลูมนีัยสําคญัมาก หรอือาจมอบหมายใหผู้ร้บัผดิชอบ
เป็นผูใ้หข้อ้มลูแกส่าธารณะทั 9งนี9 บรษิทัฯ มผีูท้าํหน้าที�เผยแพรข่อ้มลูแกส่าธารณชน ซึ�งรบัผดิชอบงานดา้น
นักลงทุนสมัพนัธ์และการติดต่อกบัหน่วยงานด้านการลงทุนในโครงการต่าง ๆโดยจะประสานงานกบั
หน่วยงานภายในที�เป็นเจา้ของขอ้มลู 

3) การแสดงความเหน็แก่บุคคลภายนอก 
บุคลากรของบรษิทัฯ จะไมต่อบคาํถามหรอืแสดงความเหน็แก่บุคคลภายนอกอื�นใดเวน้แต่จะมหีน้าที�หรอื
ไดร้บัมอบหมายใหต้อบคําถามเหล่านั 9น หากไม่มหีน้าที�หรอืไดร้บัมอบหมายบุคลากรจะปฏเิสธการแสดง
ความเหน็ต่างๆ ดว้ยความสภุาพ  

2. แนวทางปฏิบติัในการใช้ขอ้มลูภายใน 
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บรษิทัฯ จะใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอื
การเงนิที�เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรอืเทยีบเทา่ของบรษิทัฯ และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯเกี�ยวกบัหน้าที�ในการจดัทาํ เปิดเผย และ
นําสง่รายงานการถือและการเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรสหรอืผูท้ ี�อยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบุตรที�ยงัไม่
บรรลุนิตภิาวะ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั 9งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) ("พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์") ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึบทกาํหนดโทษที�เกี�ยวขอ้งตามกฎหมาย 
คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ํารงตาํแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที�เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรอื
เทยีบเท่าของบรษิทัฯและผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ มหีน้าที�จดัทาํ เปิดเผย และนําสง่รายงานการถอืและการเปลี�ยนแปลงการถอื
หลกัทรพัย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ที�อยู่กินด้วยกนัฉันสามภีริยา และบุตรที�ย ังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามบทบญัญัติแห่งพ.ร.บ. 
หลกัทรพัยฯ์ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที�เกี�ยวขอ้ง
มายงัเลขานุการของบรษิัทก่อนนําส่งสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทุกครั 9ง โดยใหจ้ดัทาํและ
นําส่งภายในสามสบิ (LM) วนันับแต่วนัที�ได้รบัการแต่งตั 9งใหด้ํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและ/หรอืผู้บรหิาร หรอืรายงานการ
เปลี�ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยภ์ายใน สาม (L) วนัทาํการนบัแต่วนัที�มกีารซื9อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ั 9น 
1) การใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความสาํคญัและความรบัผดิชอบที�มต่ีอผูถ้ือหุน้และผู้มสี่วนไดเ้สยีของบรษิัทฯตามแนว
ทางการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี ดังนั 9น เพื�อเพิ�มความเชื�อมั �นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ
ผูเ้กี�ยวขอ้งทกุฝ่าย บรษิทัฯ จงึกาํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ เพื�อก่อใหเ้กดิความเสมอภาค 
และยุตธิรรมในการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯอนัเป็นการเพิ�มความเชื�อมั �นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผู้เกี�ยวขอ้งทุก
ฝ่าย 

บรษิทัฯ กาํหนดเป็นขอ้หา้มมใิหบุ้คลากรทกุระดบัของบรษิทัฯ ดงัที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ รวมถงึสมาชกิครอบครวั
ของบุคลากรดงักล่าวทุกคนที�ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลง
ราคาหรอืมูลค่าของหลกัทรพัย์และที�ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนใชข้อ้มูลดงักล่าวไม่ว่าจะเพื�อ (ก) การซื9อหรอืขาย
หลกัทรพัย์ไม่ว่าเพื�อตนเองหรอืบุคคลอื�น เวน้แต่กฎหมายจะกําหนดใหท้าํได ้หรอื (ข) เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคล
อื�นไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มและไมว่่าดว้ยวธิใีดโดยรูห้รอืควรรูว้่าผูร้บัขอ้มลูอาจนําขอ้มลูนั 9นไปใชป้ระโยชน์ในการ
ซื9อหรอืขายหลกัทรพัย ์ไมว่่าเพื�อตนเองหรอืบุคคลอื�น เวน้แต่เป็นการกระทาํในลกัษณะที�ไมไ่ดเ้ป็นการเอาเปรยีบบุคคล
อื�นหรอืในลกัษณะตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด หรอื (ค) ชกัชวนใหบุ้คคลอื�นซื9อขายเสนอซื9อหรอืเสนอขาย
หุน้ของบรษิทัฯ ไม่ว่าจะดว้ยตนเองหรอืผ่านนายหน้า ทั 9งนี9 ไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะกระทาํเพื�อประโยชน์ต่อตนเอง
หรอืผูอ้ื�น  

นอกจากนี9 บรษิทัฯ ยงัหา้มมใิหบ้คุลากรของบรษิทัฯ ดงักล่าวขา้งตน้และสมาชกิครอบครวัของบุคลากรนั 9นนํา
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืมลูค่าของหลกัทรพัย์และที�ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป
เปิดเผยเพื�อใหผู้อ้ ื�นกระทาํดงักล่าวโดยตนเองไดร้บัประโยชน์ตอบแทน  

บรษิทัฯ จะถอืว่าการใชข้อ้มูลภายในโดยมชิอบเพื�อประโยชน์ในการซื9อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ดงักล่าว
ขา้งตน้เป็นการซื9อขายหลกัทรพัย์เพื�อเกง็กําไร หรอืสรา้งความได้เปรยีบใหก้บักลุ่มใดกลุ่มหนึ�งซึ�งถอืเป็นการกระทาํ
ความผดิตามกฎหมาย และถอืเป็นความผดิทางวนิยั ทั 9งนี9 บรษิทัฯ ไดก้ําหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน
เพิ�มเตมิ โดยการกําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที�
เป็นระดับผู้จ ัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ ที�ได้รับทราบข้อมูลภายในที�เป็นสาระสําคัญซึ�งมีผลต่อการ
เปลี�ยนแปลงราคาหรอืมูลค่าหลกัทรพัย์ ต้องงดทาํการซื9อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วงเวลาก่อนที�จะเผยแพร่งบ
การเงินหรอืเผยแพร่ข้อมูลเกี�ยวกับฐานะการเงนิและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนแลว้ โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารในสายงาน
บญัชหีรอืการเงินที�เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายหรือเทยีบเท่าของบรษิัทฯ และผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ งดการซื9อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อยสามสบิ (LM) วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อ



  
Page 3  

  

สาธารณชนและควรรออยา่งน้อย PQ ชั �วโมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั 9งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผย
ขอ้มลูที�เป็นสาระสาํคญันั 9นต่อบุคคลอื�น 

นอกจากนี9 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ มหีน้าที�ต้องปฏิบตัติามกฎบตัรและจรรยาบรรณ 
(Code of Conduct) ของบรษิทัฯ และแนวทางการใชข้อ้มลูภายในของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ และพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ) รวมถงึกฎเกณฑอ์ื�นที�เกี�ยวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

2) มาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอรแ์ละข้อมูลสารสนเทศ  
เพื�อใหก้ารปฏบิตัติามนโยบายเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย บรษิทัฯ มมีาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบ

คอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศดงัต่อไปนี9 
(1) พงึใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํผดิ

เกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
(2) จาํกดัการเขา้ถงึขอ้มลูที�ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพาะ[ประธานเจา้หน้าที�บรหิารและผูด้าํรงตําแหน่ง

ระดบับรหิารในสายงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง Note to TQM: โปรดพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ]
เท่าที�จะทําได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบรษิัทฯ ตามความจําเป็นเพยีงเท่าที�ต้องทราบเท่านั 9น และแจง้ให้
พนกังานทราบว่าเป็นสารสนเทศที�เป็นความลบัและมขีอ้จาํกดัในการนําไปใช ้

(3) หา้มมกีารเปลี�ยนแปลง ทําซํ9า ลบทิ9ง หรอืทาํลายขอ้มลูของบรษิทัฯ รวมถงึหา้มเปิดเผยขอ้มูลที�อยู่ในระบบขอ้มูล
ของบรษิทัฯ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากบรษิทัฯ 

(4) จดัระบบรกัษาความปลอดภยัในที�ทาํงานเพื�อป้องกนัการเขา้ถงึและการใชแ้ฟ้มขอ้มลูและเอกสารลบั 
(5) พงึปกป้องดแูลรกัษาบญัชชีื�อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) หา้มใชร้ว่มกบัผูอ้ ื�น หา้มการเผยแพร ่

แจกจา่ย หรอืทาํใหผู้อ้ ื�นล่วงรู ้
(6) ห้ามใชอ้เีมลของบรษิทัฯ ในการส่งต่อขอ้ความหรอืรูปภาพที�ใหร้า้ย ทําใหเ้สื�อมเสยี หรอืหยาบคาย ลามก ขม่ขู ่

ก่อกวน สรา้งความราํคาญใหก้บัผูอ้ื�น หรอืสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย 
(7) เจา้ของขอ้มลูที�ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะตอ้งกาํชบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใหป้ฏบิตัติามขั 9นตอนการรกัษาความปลอดภยั

โดยเคร่งครดั 
3) บทลงโทษสาํหรบัการใช้ขอ้มูลภายใน 

ผูฝ่้าฝืนนําขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตนจะถูกลงโทษทางวนิัยโดยเริ�มจากการตกัเตอืนเป็นหนงัสอื 
การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไมไ่ดร้บัค่าจา้งหรอือาจใหอ้อกจากงาน ทั 9งนี9 ขึ9นอยู่กบัเจตนาของการกระทาํและความ
รา้ยแรงของความผดิหรอือาจถูกลงโทษตามกฎหมายโดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้แต่กรณี 
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