


1

บทนำ

รคใบักชใีนิตับิฏปวนแ

รไงายอญัคำสีนิตับิฏปวนแ

 สำนักงานไดจัดทำ “แนวปฏิบัติในการจัดการขอมูลลับที่มีผลกระทบตอ

ราคาหลักทรัพย” นี้ขึ้น เพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”)

โดยไดนำสาระสำคัญมาจาก “Handling confidential, market-sensitive 

information: Principles of good practice” ที ่จัดทำโดย Governance 

Institute of Australia และ Australasian Investor Relations Association 

ailartsuA fo etutitsnI ecnanrevoG งอขบอชน็หเมาวคตใยาภ )ARIA(

 ทั ้งนี ้ ผ ู ประกอบธุรกิจ หรือผู ใหบริการในตลาดทุน เชน ที ่ปรึกษา

กึรปที นุทกองรากดัจยพัรทกัลหทัษิรบ ยพัรทกัลหทัษิรบ นิงเรากงาท อืรห ยามหฎกาษ

ผูที่เกี่ยวของกับการจัดทำขอมูลลับของบริษัทจดทะเบียน สามารถนำแนวทางนี้

ไปปรับใชไดตามความเหมาะสม เวนแตมีขอกำหนดอื่นที่ใชกับผูประกอบธุรกิจนั้น

าวกดวงมขเีท

 การดำเนินงานของบริษัทมีกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของตอง

ไงัยะลแยพัรทกัลหาคารอตบทะรกลผีมจาอทีลูมอขบารทบัรอืรหาณราจิพ ถรามาสม

กดัจรากนใีดทีรากรตามีมมไกาห  )”บัลลูมอข“( นุทงลผูอตยผเดปเ วาลกงัดลูมอขรา  

อาจทำใหขอมูลลับของบริษัทรั่วไหล ทำใหบริษัทเสียหาย หรือถูกนำไปใชเพื่อ

ประโยชนในทางมิชอบ อันเปนการเอาเปรียบผูลงทุน ซึ่งนอกจากจะเปนความผิด

ยวดทัษิรบงอขอืถอืชเานมาวคอตบทะรกลผีมงัย วลแยามหฎกมาต
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 ดังนั ้น จึงเปนหนาที ่ของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ตอง

ติดตามดูแลใหบริษัทมีระบบบริหารจัดการขอมูลลับที่ดีเพื่อปองกันความเสียหาย

ดังกลาว 

รไงายอญัคำสะราสีมีนิตับิฏปวนแ

 แนวปฏิบัติในการจัดการขอมูลลับที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยนี ้ 

มีหลักการสำคัญ 5 ขอ ดังนี้

1. บริษัทควรจัดใหมีระบบควบคุมภายในเพื่อปองกันการรั่วไหลของขอมูลลับ

2. บริษัทควรเก็บรักษารายชื่อบุคคลวงในที่มีสวนเกี่ยวของกับการทำธุรกรรม

ที ่อาจมีผลกระทบตอราคาซื ้อขายหลักทรัพย  และยังไมไดเปดเผยขอมูล

ดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย (“ธุรกรรมลับ”)

3. บริษัทควรดำเนินการใหมั ่นใจไดวากรรมการ ผู บริหาร และพนักงานที ่

เกี่ยวของกับธุรกรรมลับตระหนักถึงหนาที่ของตน ในการปฏิบัติตอขอมูลลับ

4. บริษัทควรมีขอตกลงในการรักษาความลับ (confidentiality agreement)  

กับที่ปรึกษาและผูใหบริการอื่น และใหบุคคลดังกลาวยืนยันวามีนโยบายและ

ระบบที่จะปฏิบัติตามขอตกลงนั้นกอนที่จะใหเขาถึงขอมูลลับ

5. ในกรณีที่การทำธุรกรรมลับนั้น จำเปนตองทดสอบความตองการของตลาด 

(sounding the market)  เช น การเพิ ่มท ุน  การเสนอซื ้อหลักทร ัพย   

บริษัทควรเขาใจกระบวนการและวางแผน และดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล

อยางเพียงพอ และปองกันการใชขอมูลลับ               
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1 อขรากกัลห  
บริษัทควรจัดใหมีระบบควบคุมภายในเพื่อปองกันการรั่วไหลของขอมูลลับ

นจเดัชีทิตับิฏปวนแอืรหยาบยโนีม

  มีนโยบายเปนลายลักษณอักษรที ่ช ัดเจนในการกำหนดมาตรฐาน
พฤติกรรมและกระบวนการในการจัดการขอมูลลับใหพนักงานทุกคนปฏิบัติ 
และมีการทบทวนใหเหมาะสมอยูเสมอ โดยนโยบายดังกลาวควรสอดคลองกับ
นโยบายการสื่อสาร และนโยบายการเปดเผยขอมูลของบริษัทดวย

  มีผู ร ับผิดชอบหรือฝายงานที ่ทำหนาที ่ติดตามดูแลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาว

  ปลูกฝงใหเป นวัฒนธรรมองคกรผานการสื ่อสารอยางสม่ำเสมอ
เพื ่อใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงหนาที ่ในการรักษาความลับของบริษ ัท
ตลอดจนควบคุมเมื่อมีการฝาฝน
 
  จำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเขาถึงขอมูลลับใหนอยที่สุดเทาที่จำเปน 
(need to know basis)  มีระบบควบคุมคูสัญญาและผูใหบริการอื่นของบริษัท
ที่สามารถเขาถึงระบบของบริษัทได และจัดพื้นที่ทำงานพิเศษสำหรับทีมงานที่
รับผิดชอบอยางชัดเจน ซึ่งในบางกรณีอาจเปนสถานที่นอกที่ทำการของบริษัท

ลูมอขงึถาขเรากะลแราสกอเรากดัจราหิรบราก

  จัดทำเครื ่องหมายเพื ่อแสดงสถานะวาเปนขอมูลลับเพื่อใหพนักงาน
ที่เกี่ยวของตระหนักถึงสถานะของขอมูล 
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  จัดเก็บสำเนาเอกสารตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของกับธุรกรรมที ่เปนขอมูลลับ

ไวอยางปลอดภัย และทำลายทิ้งเมื ่อไมจำเปนตองใชงาน โดยจำกัดการเขาถึง

ขอมูลใหเฉพาะพนักงานที่ไดรับมอบหมายเทานั้น

  จัดสรรเครื ่องพิมพ เครื ่องโทรสาร เครื ่องถายเอกสาร หองจัดเก็บ

ขอมูล และเครื ่องมืออื ่น แยกตางหากเปนการเฉพาะ รวมทั ้งตองมีการขอ

รหัสผานกรณีการใชงานโดยบุคคลภายนอกที่ไมไดรับมอบหมาย

  จัดใหมีการใชรหัสสำหรับธุรกรรมเพื่อปกปดลักษณะและผูที่เกี่ยวของ

ในธุรกรรมที่เปนขอมูลลับ

  เตือนพนักงานไมใหอ านเอกสารที ่เปนขอมูลลับ หรือพูดคุยหารือ

เกี่ยวกับเรื่องที่เปนความลับในที่สาธารณะ

  หามพนักงานทำสำเนาเอกสารขอมูลลับ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพหรือ

อิเล็กทรอนิกส และมีมาตรการความปลอดภัยกรณีมีความจำเปนตองใหพนักงาน

เคลื่อนยายหรือเขาถึงสำเนาขอมูลลับเมื่ออยูนอกสถานที่ทำงาน

    จัดเก็บขอมูลลับบนระบบที่มีการควบคุมการเขาถึงขอมูลซึ่งรวมถึง 

server ภายนอกและระบบคลาวด (Cloud) โดยอนุญาตเฉพาะบุคลากรที ่ได 

รับมอบหมายเทานั้น

  ตั้งรหัสผานสำหรับการเขาถึงเอกสารตาง ๆ และจัดใหมีรหัสผานแยก

ตางหากเมื่อมีการสงเอกสารที่เปนขอมูลลับผานระบบอิเล็กทรอนิกส   รวมทั้ง

อาจใหเอกสารดังกลาวมีการเขารหัสไวอีกชั้นหนึ่งดวย

 ศทเนสราสยีลโนโคทเนาดมคุบวคราก
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แบบพกพาหรือโทรศัพทมือถือไดจากระยะไกล  เพื่อปองกันไมใหบุคคลภายนอก

เขาถึงขอมูลบริษัทไดกรณีที่อุปกรณดังกลาวสูญหายหรือถูกขโมย

  มีระบบควบคุมไมใหพนักงานเขาถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ  

พนักงานรายอื ่น ระมัดระวังการใช PIN สำหรับการประชุมผานโทรศัพท  

เชน PIN สำหรับการประชุมผานโทรศัพทในเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีผลกระทบ

ตอตลาด ควรกำหนดเปนเฉพาะกรณีและใชเพียงครั ้งเดียวเทานั ้นมิใชเพื ่อ

วัตถุประสงคทั ่วไป และบุคคลที ่เปนประธานในที ่ประชุมควรใชความพยายาม

อยางเต็มที่ในการดูแลกระบวนการรักษาความปลอดภัย  ทั้งนี้ ผูเขารวมประชุม

ควรจำกัดเฉพาะผูที่เกี่ยวของและจำเปนเทานั้น

  มีการทบทวนเปนประจำ  เพื ่อใหการจัดเก็บและควบคุมขอมูลเปน

ปจจุบันและมีความปลอดภัย

  บริษัทควรมีนโยบายที่กำหนดไวอยางชัดเจนครอบคลุมถึงการติดตอกับ

สื่อมวลชนและบุคคลภายนอกอื่น เนื่องจากบุคคลเหลานี้มีแนวโนมที่จะพยายาม

ติดตอกับบุคคลที่นาเชื ่อวารู ขอมูลภายใน  ดังนั ้น การมีนโยบายที่มีผลผูกพัน

และมีการจ ัดอบรมอยางเหมาะสมจะช วยให พน ักงานสามารถจ ัดการก ับ

เรื ่องดังกลาวได 

กอนยาภลคคุบบักอตดิตราก

  ตั ้งรหัสผานสำหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั ้งหมดที ่ม ีการจัดเก็บ

ขอมูลลับ อาทิ คอมพิวเตอรแบบพกพา  โทรศัพทมือถือ  รวมทั้งอุปกรณและวัสดุ

ื ่อไมมีการใช

อุปกรณดังกลาวเปนระยะเวลาหนึ่ง
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บริษัท



12



13



14

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา
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ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ 






