บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรใช้ ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีการบริ หารงานโดยยึดถือ แนวทางปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้
ความสาคัญกับการดูแ ลการใช้ ข้อมูลภายในให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล
ความซื่อสัตย์สจุ ริตในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อให้ แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้ อย่าง
เท่าเทียมและทันท่วงที บริษัทฯ จึงได้ กาหนดนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
1.1 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่กากับดูแลนโยบายฉบับนี ้
เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร ได้ ป ฏิ บัติ ต าม หลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บัติ ใ นการซื อ้ ขา ย
หลักทรัพย์บริษัทที่กาหนดไว้
1.2 เลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่รับผิดชอบในการให้ คาแนะนาแก่กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ใน
การปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ ตลอดจนมีหน้ าที่ในการสื่อสาร ให้ ความรู้ความเข้ าใจ และชี ้แจงตอบข้ อ
ซักถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย รวมถึงประกาศช่วงเวลาห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ ทราบไว้ เป็ น
การล่วงหน้ า เพื่อช่วยให้ บคุ คลที่กฎหมายกาหนดได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
1.3 ผู้ บริ ห ารทุ ก คนมี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาของตนได้ ต ระหนัก ถึ ง
ความสาคัญและมีความเข้ าใจนโยบายฉบับนี ้
1.4 กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้อย่างเคร่ งครัดในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อ
ขายหลักทรั พย์ รวมทัง้ สื่อสารนโยบายฉบับนีใ้ ห้ แก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนได้
รับทราบ
2. แนวทำงปฏิบัติ
2.1 ข้ อห้ ามในการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน
บุคคลที่กฎหมายกาหนดต้ องปฏิบตั ิตามข้ อห้ ามในการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน ซึ่ง
กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ในการซื ้อหรื อ
ขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรั พย์
ห้ ามมิให้ บคุ คลใด ทาการซื ้อ หรื อขาย หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้ บคุ คลอื่นซื ้อ หรื อขาย
หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายใน
ศูน ย์ ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ในประการที่ น่ าจะเป็ น การเอาเปรี ยบต่อ
บุคคลภายนอกโดยอาศัยข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยงั
มิได้ เปิ ดเผยต่อประชาชน และตนได้ ล่วงรู้มาในตาแหน่งหรื อฐานะเช่นนัน้ และไม่ว่าการกระทาดังกล่าว

คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม

1

จะกระทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรื อผู้อื่น หรื อนาข้ อเท็จจริ งเช่นนัน้ ออกเปิ ดเผยเพื่อให้ ผ้ ูอื่นกระทา
ดังกล่าว โดยตนได้ รับประโยชน์ตอบแทน”
2.2 ช่วงเวลาห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)
ห้ ามบุคคลที่กฎหมายกาหนดซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงเวลา 15 วัน ก่อนการเปิ ดเผย
งบการเงิ น ประจ ารายไตรมาสและประจ าปี ก่ อ นการเปิ ด เผยข้ อ มู ลภายในแก่ สาธารณชน และ
เหตุการณ์อื่นที่บริษัทจะกาหนดเป็ นครัง้ คราว รวมถึง 1 วันหลังการเปิ ดเผยดังกล่าว
ในสถานการณ์พิเศษบุคคลที่กฎหมายกาหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ ามซื ้อขาย
หลัก ทรั พ ย์ ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่ น มี ค วามยากลาบากทางการเงิน อย่ า งรุ น แรง หรื อ ต้ อ งปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรื อตกอยู่ภายใต้ คาสัง่ ศาล โดยต้ องจัดทาบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมตั ิ ทังนี
้ ้ ให้
จัดส่งสาเนาบันทึกคาขอดังกล่าวให้ แก่เลขานุการบริษัทด้ วย ดังนี ้
i. ประธานกรรมการบริษัท (กรณีผ้ ขู ายเป็ นกรรมการหรื อเลขานุการบริษัท)
ii. ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรณีผ้ ขู ายเป็ นประธานกรรมการบริษัท)
iii. ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อประธานกรรมการบริ หาร (กรณีผ้ ูขายเป็ นบุคคลที่กฎหมายกาหนดซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)
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แนวทำงในกำรเก็บรักษำควำมลับ กำรเก็บรักษำข้ อมูล และกำรป้ องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยใน

พนักงานของบริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องทราบถึงการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอันเป็ นความลับ รวมทังป้
้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ
3.1 แนวทางการเก็บรักษาความลับ
ก) กาหนดลาดับชันความลั
้
บของข้ อมูล ได้ แก่ ข้ อมูลที่เปิ ดเผยได้ และข้ อมูลที่เปิ ดเผยไม่ได้ ทังนี
้ ้
การใช้ ข้อมูลภายในร่วมกันต้ องอยู่ในกรอบของหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้ รับมอบหมาย
เท่านัน้
ข) การเก็บรักษาและปกปิ ดข้ อมูลลูกค้ าและข้ อมูลทางการค้ า โดยบริ ษัทฯ ต้ องรักษา และปกปิ ด
ข้ อมูลลูกค้ า และข้ อมูลทางการค้ าไว้ เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อพนักงานของบริ ษัทฯ และ
บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นข้ อบังคับโดยกฎหมายให้ เปิ ดเผย โดยเป็ นการเปิ ดเผย
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้ องคดี หรื อคณะกรรมการบริหารอนุมตั ิให้ มีการเปิ ดเผย
3.2 การเก็บรักษาข้ อมูล
การเปิ ดเผยข้ อมูลภายในต่อสาธารณชนต้ องได้ รั บความเห็นชอบจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อ
กรรมการผู้จดั การ โดยที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารหรื อกรรมการผู้จดั การอาจจะเป็ นผู้ตอบเองในกรณีที่ข้อมูลมี
นัยสาคัญมาก หรื ออาจมอบหมายให้ ผ้ รู ับผิดชอบเป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่สาธารณะ
หากข้ อมูลนันยั
้ งไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ห้ ามมิให้ บุคคลที่บริ ษัทฯ กาหนดเปิ ดเผยข้ อมูลภายใน
แก่บคุ คลภายนอกเองโดยพลการ เพื่อก่อให้ เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ
อันเป็ นการเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้ องทุก ฝ่ าย บริษัทฯ กาหนดเป็ นข้ อ
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ห้ ามมิให้ บคุ คลที่บริ ษัทฯ กาหนดที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ เป็ นข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อการซื ้อขายหลักทรั พย์
หรื อชักชวนให้ บคุ คลอื่นซื ้อ ขาย เสนอซื ้อ หรื อเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้ วยตนเอง หรื อผ่านนายหน้ า
ทังนี
้ ้ ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผู้อื่น บริษัทฯ จะถือว่าการใช้ ข้อมูลภายใน
โดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการซื ้อขายหลักทรั พย์เพื่อ
เก็งกาไร หรื อสร้ างความได้ เปรี ยบให้ กบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึง่ ถือเป็ นการกระทาความผิดตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
และถือเป็ นความผิดทางวินยั
3.3 การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
ก) รายงานการถือหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งในสายงานบัญชีหรื อการเงิน มี
หน้ าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ เป็ นไปตาม
กฎระเบียบของข้ อบังคับของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม)(“พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ") ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง ต้ องส่งผ่านรายงานดังกล่าวมายัง
เลขานุการบริ ษัทก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึง ผู้ดารงตาแหน่งในสายงานบัญชีหรื อการเงิน
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสาเนา
รายงานนี ้ให้ แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง้
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บทลงโทษสำหรับกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
ผู้ฝ่าฝื นจะถูกลงโทษทางวินยั หรื ออาจถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ วแต่กรณี
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