นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
และข้อมูลสารสนเทศ และการจัดลาดับชั้นข้อมูลของบริษัท
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นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และให้ความสาคัญกับการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สจุ ริตในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่า
นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รบั สารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการใช้
ข้อมูลภายในของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
แนวทางในการเก็บรักษาและป้ องการใช้ข้อมูลภายใน
บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ตอ้ งทราบถึงขัน้ ตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็ น
ความลับและปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับ
รวมทัง้ ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ
"ข้อมูลภายใน" หมายถึง
1) ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
2) ข้อมูลที่หา้ มเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
3) ข้อมูลที่เตรียมจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะ แต่ยงั ไม่ได้มีการเปิ ดเผยอย่างเป็ นทางการ
1. แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน
1) กาหนดลาดับชัน้ ความลับของข้อมูล
ข้อ มู ล ภายในเป็ นข้อ มู ล ลั บ ทางการค้ า จึ ง ต้ อ งป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล ภายในต่ อ
บุคคลภายนอก ข้อมูลเหล่านีอ้ าจแบ่งลาดับชัน้ ความลับเป็ นหลายลาดับตามความสาคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่เปิ ดเผยได้ ข้อมูลปกปิ ด
ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทัง้ นี ้ การใช้ขอ้ มูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รบั มอบหมาย
เท่านัน้
2) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่บคุ คลภายนอก
การเปิ ดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รบั ความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ
กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผูจ้ ดั การอาจจะเป็ นผูต้ อบเองในกรณีที่ขอ้ มูลมีนยั สาคัญมาก หรืออาจ
มอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่สาธารณะ ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีผทู้ าหน้าที่เผยแพร่ขอ้ มูลแก่สาธารณชน ซึ่งรับผิดชอบงาน
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการติดต่อกับหน่วยงานด้านการลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยจะประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เป็ น
เจ้าของข้อมูล
3) การแสดงความเห็นแก่บคุ คลภายนอก
บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบคาถามหรือแสดงความเห็นแก่บคุ คลภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะมีหน้าที่
หรือได้รบั มอบหมายให้ตอบคาถามเหล่านัน้ หากไม่มีหน้าที่หรือได้รบั มอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วย
ความสุภาพ
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2. แนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของข้อบังคับของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้อง
โดยจะต้องส่งผ่านรายงานดังกล่าวมายัง
เลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครัง้
1) การใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษั ท ฯ ตระหนัก ถึงความสาคัญ และความรับ ผิ ดชอบที่มี ต่อ ผู้ถือ หุ้น และผู้มี ส่วนได้เสีย ของบริษั ท ฯ ตาม
แนวทางการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุก
ฝ่ าย บริษั ทฯ จึงกาหนดมาตรการเกี่ ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินงาน ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี พนักงาน คูส่ มรส
และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มาตรการนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช้
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเป็ นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย บริษัทฯ กาหนดเป็ นข้อห้ามมิ
ให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบุคลากรดังกล่าวทุกคนที่ได้รบั ทราบข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ เป็ นข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ไม่วา่ จะเพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้บคุ คลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหุน้ ของบริษัทฯ ไม่วา่ จะด้วยตนเอง หรือ
ผ่านนายหน้า ทัง้ นี ้ ไม่วา่ การกระทาดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผูอ้ ื่น
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังห้ามมิให้บคุ ลากรของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นและสมาชิกครอบครัวของบุคลากรนัน้ นา
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู้ ื่น
กระทาดังกล่าวโดยตนเองได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
บริษั ทฯ จะถือว่าการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว
ข้างต้นเป็ นการซือ้ ขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกาไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กบั กลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งซึง่ ถือเป็ นการกระทาความผิดตาม
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และถือเป็ นความผิดทางวินยั
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีขอ้ กาหนดห้ามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายในอื่นนาข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูล
อื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ทราบเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอกหรือผูท้ ี่มิได้มีสว่ นเกี่ยวข้อง ตลอดจนห้ามซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ขอ้ มูลดังกล่าวของบริษัทฯ /กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อ
ผูล้ งทุน และ 24
ชั่วโมงภายหลังจากข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ /กลุม่ บริษัทเผยแพร่ต่อผูล้ งทุน (48 ชั่วโมงภายหลังจากข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ /
กลุม่ บริษัทเผยแพร่ตอ่ ผูล้ งทุนในกรณีที่ขอ้ มูลมีความซับซ้อนมาก)
2) มาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศดังต่อไปนี ้
(1) จากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยให้รบั รู ไ้ ด้เฉพาะผูบ้ ริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทาได้
และเปิ ดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจาเป็ นเพียงเท่าที่ตอ้ งทราบเท่านัน้ และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็ นสารสนเทศที่
เป็ นความลับและมีขอ้ จากัดในการนาไปใช้
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(2) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางานเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้แฟ้ม ข้อมูลและเอกสารลับ
(3) เจ้าของข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกาชับผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขัน้ ตอนการรักษา
ความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
3) บทลงโทษสาหรับการใช้ขอ้ มูลภายใน
ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกลงโทษทางวินยั โดยเริม่ จากการตักเตือนเป็ นหนังสือ การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง
หรืออาจให้ออกจากงาน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับความร้ายแรงของความผิด หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายโดยหน่วยงานทางการที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
******************************************************
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