การใช้และการรักษาความลับของข้อมูลภายใน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทให้ความสาคัญในการดาเนินการต่างๆ ให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
โดยข้อมูลภายในหรือข่าวอันมีสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ท่ียงั ไม่เปิ ดเผยสูส่ าธารณะ ถือเป็ นข้อมูล
ภายในและเป็ นข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท ดังนัน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท มีหน้าที่
ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็ นความลับ ไม่นาข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู จ้ ากการปฏิบัติหน้าที่ไปบอกผู้อ่ืน หรือนาไปใช้
แสวงหากาไรหรือผลประโยชน์จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือทาให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม นอกจากนี ้ บริษัทเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของผูท้ ่เี กี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) และ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น
พึงได้รบั ความคุม้ ครองไม่ให้ถูกใช้ เปิ ดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่น อันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดย
หลักการและแนวปฏิบตั ิในเรื่องดังกล่าว มีดงั นี ้
1. การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปมั่นใจว่ากรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทดาเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษัท (ตามนิยมของสานักงาน ก.ล.ต.) และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยมี
หน้าที่ตอ้ งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
ทารายการ ตามหลักการกากับดูแลกิจการ และยื่นรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่มี
การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั้ ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เพื่อให้
เลขานุการบริษัทจัดทาสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี
(3) ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษัทซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1
เดือ น และภายหลังจากที่ ป ระชาชนได้รับ ทราบข้อมูล แล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุก ๆ 3 เดือน บริษัท จะแจ้งให้
กรรมการและผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษัททราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท
(4) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงาน
ของกลุม่ บริษัท ในการหาประโยชน์สว่ นตน และมิให้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน หรือให้ขอ้ มูลภายใน
แก่บคุ คลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท
2. การรักษาความลับของข้อมูล
(1) กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานมี ห น้า ที่ ต้อ งเก็ บ รัก ษาข้อ มูล ความลับ ของกลุ่ ม บริ ษั ท อย่ า งเคร่ ง ครัด
โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่ ม
บริษัทหรือราคาหุน้ ของบริษัท
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีพันธะผูกพันต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูล หรือเอกสารที่เป็ นความลับ หรือความลับ
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ได้ลว่ งรู จ้ ากการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น แผนงาน เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ แบบแปลน แผนที่
ตัวเลข หรือสูตร ซึ่งถื อเป็ นสิทธิ ของกลุ่มบริษัท โดยผู้ท่ีล่วงรู ข้ ้อมูลจะต้องไม่นาไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของกลุม่ บริษัทไปแล้วอีกเป็ นเวลา 2 ปี
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(3) เพื่อป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลภายในมาแสวงหาประโยชน์ อันเป็ นการฝ่ าฝื นหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
และผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้กาหนดชัน้ ความลับของข้อมูล โดยข้อมูลที่สาคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ จะจากัดให้รบั รู ไ้ ด้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงที่เกี่ ยวข้อง
เท่านัน้
(4) ข้อมูลลับทางการค้าหรือเอกสารสาคัญของกลุ่มบริษัทต้องได้รบั การเก็บรักษาและปกปิ ดมิให้ร่ วั ไหล โดย
กาหนดตามความสาคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิ ดเผยได้ ข้อมูลปกปิ ด ข้อมูลลับ หรือข้อมูลลับมาก
(5) จัดทาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยความสุจริต รอบคอบ และ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด นอกจากนี ้ การใช้ขอ้ มูลภายในร่วมกันในฝ่ ายงานหรือในกลุ่มบริษัทต้องอยู่ใน
กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายเท่านัน้
3. การเปิ ดเผยข้อมูล และการให้ข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอก
(1) บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
(2) บริษัทหลีกเลี่ยงการให้ขอ้ มูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อประชาชนทั่วไป นักข่าว นักวิเคราะห์ หรือบุคคลอื่น โดย
ข้อมูลสาคัญที่ยังไม่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนต้องได้รบั ความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ก่อนที่จะมีการเปิ ดเผย โดยประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ อาจ
เลือกให้ขอ้ มูลด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องเป็ นผูใ้ ห้ข้อมูล สาหรับข้อมูล
เกี่ยวกับผูร้ ว่ มทุน บริษัทต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูร้ ว่ มทุนก่อนเปิ ดเผยข้อมูลตามเงื่อนไขสัญญาที่กาหนดไว้
ร่ วมกั น ทั้งนี ้ การเปิ ดเผยข้อมูล ของบริ ษั ท ให้ด าเนิ น การภายใต้เกณฑ์ข องส านัก งาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด
(3) กรณีผถู้ ือหุน้ หรือนักลงทุนสอบถามข้อมูลมายังบริษัท ให้เป็ นหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษทั
หรือฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบัติงาน หรือฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ให้เป็ นผูต้ อบข้อสอบถาม โดยต้องให้ขอ้ มูลที่ได้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนแล้ว และการตอบข้อสอบถามนัน้ ให้ดาเนินการภายใต้เกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด
(4) กรณีพนักงานถูกถามหรือขอให้เปิ ดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิ ดเผยหรือตอบคาถาม ขอให้ปฏิเสธการแสดง
ความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนาให้สอบถามจากหน่วยงานที่ได้รบั มอบหมายและรับผิดชอบในการ
เปิ ดเผยข้อมูลโดยตรง เพื่อให้การให้ขอ้ มูลหรือความเห็นต่างๆ ถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ ให้กลุ่มบริษัทและ
บุคลากรของกลุม่ บริษัทดาเนินการและถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
(1) ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และข้อมูลส่วน
บุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ พนักงาน และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น
ของกลุ่มบริษัท พึงได้รบั ความคุม้ ครองไม่ให้ถูกใช้ เปิ ดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นอันมีลกั ษณะเป็ นการ
ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
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(2) คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุม่ บริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกากับดูแล ให้
การสนับสนุน และปฏิบตั ิตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้
o คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กากับดูแลให้เกิดโครงสร้างการกากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทและเกิดการปฏิบั ติ ตาม
กฎหมาย ทัง้ ในด้านการกากับดูแลการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Governance)
ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Processing) ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของ
ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล (Data Subject Rights) ด้านการรัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล
(Personal Data Security) และด้านการก ากับให้เกิ ดการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Compliance) รวมทั้ ง ก ากั บ ดู แ ลและสนั บ สนุ น ให้ก ลุ่ ม บริ ษั ท ด าเนิ น การ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
o ผูบ้ ริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รบั มอบหมาย มีหน้าที่ดงั นี ้
• ติดตามให้ฝ่ายงานหรือบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การดูแล มีการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ และขัน้ ตอนปฏิบัติของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท อย่ าง
เคร่งครัด รวมทัง้ สนับสนุนการฝึ กอบรมเพื่อให้ความรู ค้ วามเข้าใจแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทอย่าง
สม่าเสมอ
• กากับดูแลให้มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มบริษัท และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี รวมทัง้
ควบคุมดูแลให้ม่นั ใจว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้รบั การจัดการและมีแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
• ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน แนวปฏิบตั ิ และขัน้ ตอนปฏิบตั ิของการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของกลุม่ บริษัท เพื่อให้การดาเนินงานของกลุม่ บริษัทสอดคล้องตามกฎหมายและนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริษัท
o พนักงานของกลุม่ บริษัทต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน แนวปฏิบตั ิ ขัน้ ตอนปฏิบตั ิ และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์
ผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริษัทให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
(3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริษัท อาจมีความผิดและถูกลงโทษทางวินยั รวมทัง้ อาจได้รบั โทษตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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