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นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพวิเตอรแ์ละข้อมูลสารสนเทศ 
และการจัดล าดับชัน้ข้อมูลของบริษัท 

(Insider Information) 

บริษัท โรจูคสิ อนิเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") มีกำรบริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบัติตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ ") และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") และใหค้วำมส ำคญักบักำรดแูลกำรใช้
ขอ้มลูภำยในใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยยึดมั่นในหลกัธรรมำภิบำล ควำมซื่อสตัยส์จุริตในกำร
ด ำเนินธุรกิจ และเพ่ือใหแ้น่ใจว่ำผูล้งทุนในหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ ไดร้บัสำรสนเทศท่ีเช่ือถือไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมและ
ทนัท่วงที บริษัทฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

แนวทางในการเกบ็รักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บคุลำกรทกุระดบัขององคก์รตอ้งปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณและขอ้พงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) 
ของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครดั และมีหนำ้ท่ีตอ้งทรำบถงึขัน้ตอนกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูเพ่ือปกป้องขอ้มลูอนั
เป็นควำมลบัและปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูดงักลำ่ว เพ่ือป้องกนัไมใ่หม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลู
อนัเป็นควำมลบั รวมทัง้ป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยในโดยมิชอบ 

"ขอ้มลูภำยใน" หมำยถงึ 

1) ขอ้มลูท่ียงัไม่ไดม้ีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะซึ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือมูลค่ำ
ของหลกัทรพัย ์

2) ขอ้มลูที่หำ้มเปิดเผยตอ่สำธำรณะ 

3) ขอ้มลูที่เตรียมจะเปิดเผยตอ่สำธำรณะ แตย่งัไมไ่ดม้ีกำรเปิดเผยอย่ำงเป็นทำงกำร 

1. แนวทางการเกบ็รักษาข้อมูลภายใน 

1.1 ก ำหนดล ำดบัชัน้ควำมลบัของขอ้มลู 

ขอ้มูลภำยในเป็นขอ้มูลลับทำงกำรคำ้ จึงตอ้งป้องกันมิใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มูลภำยในต่อบุคคลภำยนอก 
ขอ้มูลเหล่ำนีอ้ำจแบ่งล  ำดบัชัน้ควำมลบัเป็นหลำยล ำดบัตำมควำมส ำคญั ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้ขอ้มูล
ปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมำก ทั้งนี ้กำรใช้ข้อมูลภำยในร่วมกันตอ้งอยู่ในกรอบของหน้ำท่ีและควำม
รบัผิดชอบท่ีตนไดร้บัมอบหมำยเท่ำนัน้ 
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1.2 กำรใหข้อ้มลูข่ำวสำรแก่บคุคลภำยนอก 

กำรเปิดเผยข้อมูลควำมลับต่อสำธำรณชนตอ้งไดร้ับควำมเห็นชอบจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริ หำร โดย
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรอำจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีท่ีข้อมูลมีนัยส ำคัญมำก  หรืออำจมอบหมำยให้
ผูร้บัผิดชอบเป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่สำธำรณชน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะมีผูท้  ำหนำ้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลแก่สำธำรณชน ซึ่ง
รับผิดชอบงำนดำ้นนักลงทุนสมัพันธแ์ละกำรติดต่อกับหน่วยงำนดำ้นกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ โดยจะ
ประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มลู  

1.3 กำรแสดงควำมเห็นแก่บคุคลภำยนอก 

บุคลำกรของบริษัทฯ จะไม่ตอบค ำถำมหรือแสดงควำมเห็นแก่บุคคลภำยนอกอื่นใด เวน้แต่จะมีหนำ้ท่ีหรือ
ไดร้บัมอบหมำยใหต้อบค ำถำมเหล่ำนัน้ หำกไม่มีหนำ้ท่ีหรือไดร้บัมอบหมำย บุคลำกรจะปฏิเสธกำรแสดง
ควำมเห็นตำ่งๆ ดว้ยควำมสภุำพ 

2. แนวทางปฏบิัตใินการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ จะใหค้วำมรูแ้ก่คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำน
บญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำของบริษัทฯ และผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เก่ียวกบัหนำ้ท่ีในกำร
จดัท ำ เปิดเผย และน ำส่งรำยงำนกำรถือและกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉันสำมีภริยำ และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ ประกำศ และค ำสั่งต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส  ำนกังำน ก.ล.ต. ตลอดจนตลำดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง ("กฎหมายหลักทรัพยฯ์") 
รวมถงึบทก ำหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งตำมกฎหมำย 

คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินท่ีเป็น
ระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำของบริษัทฯ และผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ มีหนำ้ท่ีจดัท ำ เปิดเผย และน ำส่งรำยงำน
กำรถือและกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลุ
นิติภำวะ ตำมกฎหมำยหลกัทรพัย ์มำยงัเลขำนกุำรบริษัท ก่อนน ำสง่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. ทกุครัง้ โดยใหจ้ดัท ำและน ำส่ง
ภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีไดร้ับกำรแต่งตั้งให้ด  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร  และ/หรือผู้บริหำร หรือรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยภ์ำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแตว่นัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ 

2.1 กำรใชข้อ้มลูภำยใน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ  ตำม
แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ดงันัน้ เพ่ือเพ่ิมควำมเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ 
และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย บริษัทฯ จึงก ำหนดมำตรกำรเก่ียวกบักำรใชข้อ้มลูภำยในของบริษัทฯ เพ่ือก่อใหเ้กิด
ควำมเสมอภำคและยุติธรรมในกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษัทฯ อนัเป็นกำรเพ่ิมควำมเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้    
ผูล้งทนุ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย บริษัทฯ ก ำหนดเป็นขอ้หำ้มมิใหบ้คุลำกรทุกระดบัของบริษัทฯ ดงัท่ีไดก้ล่ำว
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ขำ้งตน้ รวมถงึสมำชิกครอบครวัของบคุลำกรดงักลำ่วทกุคนท่ีไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในของบริษัทฯ ขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือมลูคำ่ของหลกัทรพัยแ์ละท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ใช้
ขอ้มลูดงักลำ่ว ไมว่ำ่จะเพ่ือ (ก) กำรซือ้หรือขำยหลกัทรพัย ์ไมว่ำ่เพ่ือตนเองหรือบุคคลอื่น เวน้แตก่ฎหมำยจะ
ก ำหนดใหท้ ำได ้หรือ (ข) เปิดเผยขอ้มลูภำยในแก่บุคคลอื่น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่ว่ำดว้ยวิธี
ใดโดยรูห้รือควรรูว้่ำผูร้บัขอ้มลูอำจน ำขอ้มลูนัน้ไปใชป้ระโยชนใ์นกำรซือ้หรือขำยหลกัทรพัย์ ไม่ว่ำเพ่ือตนเอง
หรือบุคคลอื่น เวน้แต่เป็นกำรกระท ำในลกัษณะท่ีไม่ไดเ้ป็นกำรเอำเปรียบบุคคลอื่น  หรือในลกัษณะตำมท่ี
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด หรือ (ค) ชักชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำยหุน้ของ 
บริษัทฯ ไม่ว่ำจะดว้ยตนเองหรือผ่ำนนำยหนำ้ ทั้งนี ้ไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะกระท ำเพ่ือประโยชนต์่อ
ตนเองหรือผูอ้ื่น 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัหำ้มมิใหบุ้คลำกรของบริษัทฯ ดงักล่ำวขำ้งตน้และสมำชิกครอบครวัของบุคลำกรนัน้
น ำขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือมลูค่ำของหลกัทรพัยแ์ละท่ียังไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนไปเปิดเผยเพ่ือใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักลำ่วโดยตนเองไดร้บัประโยชนต์อบแทน  

บริษัทฯ จะถือว่ำกำรใชข้อ้มลูภำยในโดยมิชอบเพ่ือประโยชนใ์นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ดงักล่ำว
ขำ้งตน้ เป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์พ่ือเก็งก ำไรหรือสรำ้งควำมไดเ้ปรียบใหก้บักลุม่ใดกลุ่มหนึ่ง ซึง่ถือเป็นกำร
กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยและถือเป็นควำมผิดทำงวินยั ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรป้องกนักำร
ใชข้อ้มลูภำยในเพ่ิมเติม โดยกำรก ำหนดใหก้รรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำร
ในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำของบริษัทฯ และผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
ท่ีไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัซึง่มีผลตอ่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือมลูคำ่หลกัทรพัย ์ตอ้งงดท ำ
กำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงเวลำก่อนท่ีจะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับฐำนะ
กำรเงินและสถำนะของบริษัทฯ จนกวำ่บริษัทฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่สำธำรณชนแลว้ โดยบริษัทฯ จะแจง้ให้
คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินท่ีเป็น
ระดับผูจ้ัดกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำของบริษัทฯ และผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ งดกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์อง 
บริษัทฯ อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 30 วนัลว่งหนำ้ก่อนกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชน 
และควรรออย่ำงนอ้ย 24 ชั่วโมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทัง้หำ้มไม่ใหเ้ปิดเผย
ขอ้มลูที่เป็นสำระส ำคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

นอกจำกนี ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ มีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบัติตำมจรรยำบรรณและขอ้พึง
ปฏิบัติในกำรท ำงำน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ และแนวทำงกำรใช้ข้อมูลภำยในของกฎหมำย
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดั รวมถงึกฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเครง่ครดั 



              

 

  4 

  

2.2 มำตรกำรป้องกันควำมปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มูลสำรสนเทศ เพ่ือใหก้ำรปฏิบัติตำมนโยบำย
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกันควำมปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล
สำรสนเทศดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1. พึงใชง้ำนคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำร
กระท ำผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอรแ์ละกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.2. จ ำกดักำรเขำ้ถงึขอ้มลูที่ไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะ โดยใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพำะประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผู้
ด  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำท่ีจะท ำได ้และเปิดเผยตอ่พนกังำนของ
บริษัทฯ ตำมควำมจ ำเป็นเพียงเท่ำท่ีตอ้งทรำบเท่ำนัน้ และแจง้ใหพ้นกังำนทรำบวำ่เป็นสำรสนเทศท่ี
เป็นควำมลบัและมีขอ้จ ำกดัในกำรน ำไปใช ้

2.2.3. หำ้มมีกำรเปลี่ยนแปลง ท ำซ  ำ้ ลบทิง้ หรือท ำลำยขอ้มลูของบริษัทฯ รวมถงึหำ้มเปิดเผยขอ้มลูที่อยู่ใน
ระบบขอ้มลูของบริษัทฯ โดยไมไ่ดร้บัอนญุำตจำกบริษัทฯ 

2.2.4.  จดัระบบรกัษำควำมปลอดภยัในท่ีท ำงำนเพ่ือป้องกนักำรเขำ้ถึงและกำรใชแ้ฟ้มขอ้มลูและเอกสำร
ลบั 

2.2.5. พึงปกป้องดแูลรกัษำบญัชีช่ือผูใ้ชง้ำน (Username) และรหสัผ่ำน (Password) หำ้มใชร้่วมกบัผูอ้ื่น 
หำ้มกำรเผยแพร ่แจกจ่ำย หรือท ำใหผู้อ้ื่นลว่งรู ้

2.2.6. หำ้มใชอ้ีเมลของบริษัทฯ ในกำรส่งต่อขอ้ควำมหรือรูปภำพท่ีใหร้ำ้ย ท ำใหเ้สื่อมเสีย หรือหยำบคำย 
ลำมก ข่มขู่ ก่อกวน สรำ้งควำมร ำคำญใหก้บัผูอ้ื่น หรือสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมำย 

2.2.7. เจำ้ของขอ้มูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนจะตอ้งก ำชับผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหป้ฏิบัติตำมขัน้ตอนกำร
รกัษำควำมปลอดภยัโดยเครง่ครดั 

2.2.8. กำรด ำเนินงำนและจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศจะตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมำย 
ขอ้ก ำหนดจำกหน่วยงำนตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัและภำระผกูพนัในสญัญำ 

2.2.9. กรณีท่ีให้บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกเข้ำถึงระบบและข้อมูลสำรสนเทศ  จะตอ้งเป็นไปเพ่ือ
วตัถุประสงคแ์ละประโยชนก์ับธุรกิจเท่ำนัน้ และจะตอ้งมีขอ้ก ำหนดของสญัญำเพ่ือป้องกันควำม
ปลอดภยัของระบบสำรสนเทศและบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกดงักล่ำวจะตอ้งเขำ้ถึงระบบและ
ขอ้มลูไดเ้ม่ือไดร้บัอนญุำตจำกบริษัทฯ เท่ำนัน้ 
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2.3. บทลงโทษส ำหรบักำรใชข้อ้มลูภำยใน  

ผูฝ่้ำฝืนน ำขอ้มลูภำยในไปใชห้ำประโยชนส์่วนตนจะถูกลงโทษทำงวินยัโดยเริ่มจำกกำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ  
กำรตดัค่ำจำ้ง กำรพกังำนโดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง หรืออำจใหอ้อกจำกงำน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเจตนำของกำรกระท ำ
และควำมรำ้ยแรงของควำมผิด หรืออำจถกูลงโทษตำมกฎหมำยโดยหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แตก่รณี 

 

นโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษัท กำรรกัษำควำมปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มูลสำรสนเทศ 
และกำรจดัล ำดบัชัน้ของขอ้มลูของบริษัทฉบบันี ้ไดร้บักำรอนุมตัิจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท โรจคูิส 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 

 

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

 
 
 
 


