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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวทางปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และให้
ความส าคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล
ความซื่อสตัย์สจุริตในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านกัลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่าง
เท่าเทียมและทนัท่วงที บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   

1.1 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายฉบับนี ้
เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้ บริหาร ได้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการซือ้ขา ย
หลกัทรัพย์บริษัทท่ีก าหนดไว้ 

1.2 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ใน
การปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้ตลอดจนมีหน้าที่ในการส่ือสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ และชีแ้จงตอบข้อ
ซกัถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสยั รวมถึงประกาศช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้ทราบไว้เป็น
การล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บคุคลที่กฎหมายก าหนดได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

1.3 ผู้ บริหารทุกคนมีหน้าที่ รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึง
ความส าคญัและมีความเข้าใจนโยบายฉบบันี ้ 

1.4 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายฉบับนีอ้ย่างเคร่งครัดในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้
ขายหลักทรัพย์ รวมทัง้ส่ือสารนโยบายฉบับนีใ้ห้แก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนได้
รับทราบ  

2. แนวทำงปฏิบัติ 
2.1 ข้อห้ามในการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 

บุคคลที่กฎหมายก าหนดต้องปฏิบตัิตามข้อห้ามในการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน ซึ่ง
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ในการซือ้หรือ
ขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ห้ามมิให้บคุคลใด ท าการซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้ หรือขาย 
หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายใน
ศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อ
บุคคลภายนอกโดยอาศยัข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ที่ยงั
มิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ และไม่ว่าการกระท าดงักล่าว
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จะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท า
ดงักล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”  

2.2 ช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Blackout Period) 
ห้ามบุคคลที่กฎหมายก าหนดซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 15 วนั ก่อนการเปิดเผย

งบการเงินประจ ารายไตรมาสและประจ าปี ก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่สาธารณชน และ
เหตกุารณ์อื่นท่ีบริษัทจะก าหนดเป็นครัง้คราว รวมถึง 1 วนัหลงัการเปิดเผยดงักล่าว   

ในสถานการณ์พิเศษบคุคลที่กฎหมายก าหนดอาจขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซือ้ขาย 
หลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากล าบากทางการเงินอย่ างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตาม 
ข้อก าหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้ค าสัง่ศาล โดยต้องจดัท าบนัทึกระบเุหตผุลเสนอขออนุมตัิ ทัง้นี ้ให้
จดัส่งส าเนาบนัทึกค าขอดงักล่าวให้แก่เลขานกุารบริษัทด้วย  ดงันี ้

i. ประธานกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานกุารบริษัท)   
ii. ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการบริษัท)   
iii. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่กฎหมายก าหนดซึ่ง

ไม่ใช่กรรมการและเลขานกุารบริษัท)   

3 แนวทำงในกำรเก็บรักษำควำมลับ กำรเก็บรักษำข้อมูล และกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

พนกังานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทราบถึงการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู เพื่อป้องกนัไม่ให้มีการเปิดเผย
ข้อมลูอนัเป็นความลบั รวมทัง้ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ 

3.1 แนวทางการเก็บรักษาความลบั 
ก) ก าหนดล าดบัชัน้ความลบัของข้อมลู ได้แก่ ข้อมลูที่เปิดเผยได้ และข้อมลูที่เปิดเผยไม่ได้ ทัง้นี ้

การใช้ข้อมลูภายในร่วมกนัต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีตนได้รับมอบหมาย
เท่านัน้ 

ข) การเก็บรักษาและปกปิดข้อมลูลกูค้าและข้อมลูทางการค้า โดยบริษัทฯ ต้องรักษา และปกปิด
ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ และ
บคุคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบงัคบัโดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผย
เพื่อวตัถปุระสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริหารอนมุตัิให้มีการเปิดเผย 

3.2 การเก็บรักษาข้อมลู 

การเปิดเผยข้อมลูภายในต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ
กรรมการผู้จดัการ โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จดัการอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที่ข้อมลูมี
นยัส าคญัมาก หรืออาจมอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมลูแก่สาธารณะ  

หากข้อมลูนัน้ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ห้ามมิให้บุคคลที่บริษัทฯ ก าหนดเปิดเผยข้อมลูภายใน
แก่บคุคลภายนอกเองโดยพลการ เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และยตุิธรรมในการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
อนัเป็นการเพิ่มความเชื่อมัน่ให้แกผู่้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย บริษัทฯ ก าหนดเป็นข้อ
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ห้ามมิให้บคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดที่ได้รับทราบข้อมลูภายในของบริษัทฯ เป็นข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อ
การเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์และที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า 
ทัง้นี ้ไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น บริษัทฯ จะถือว่าการใช้ข้อมลูภายใน
โดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักล่าวข้างต้นเป็นการซือ้ขายหลกัทรัพย์เพื่อ
เก็งก าไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กบักลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึง่ถือเป็นการกระท าความผิดตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 
และถือเป็นความผิดทางวินยั  

3.3 การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

ก) รายงานการถือหลกัทรัพย์  

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน มี
หน้าที่ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของข้อบงัคบัของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง ต้องส่งผ่านรายงานดงักล่าวมายงั
เลขานุการบริษัทก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

ข) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ด ารงต าแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน 
ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี พนกังาน คู่สมรสและบตุรยงัไม่บรรลนุิติภาวะของ
บุคคลดงักล่าว รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และจดัส่งส าเนา
รายงานนีใ้ห้แก่เลขานุการบริษัท ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ทกุครัง้ 

4 บทลงโทษส ำหรับกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
ผู้ ฝ่าฝืนจะถกูลงโทษทางวินยั หรืออาจถกูลงโทษตามกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี    

 


