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บทนํา
บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน
มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กาํ หนดนโยบายเกีAยวกับการดําเนินการดูแลเรืA องการใช้
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ เพืAอป้ องกันมิให้กรรมการและผูบ้ ริ หารนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึA งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพืAอแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เอกสารฉบับนี'ปรับปรุ งให้มีความสอดคล้องกับการทํางานเแก้
งาน ไขเป็ น
ครั'งทีA 2 โดยได้รับอนุมตั ิจากมติ
มติประชุมกรรมการบริ ษทั ครั'งทีA 3/2560 วันทีA 20 เดือนพฤษภาคม
พฤษภาคม 2560 และประกาศใช้
เป็ นการทัวA กัน ตั'งแต่ วันทีA 1 มิถุนายน 2560 เป็ นต้นไป
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บริ ษทั ฯ มี นโยบายและวิธีการดู แลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึA งยังไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพืAอแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยมีรายละเอียดทีAสาํ คัญ ดังนี'
(1) บริ ษทั ฯ จะให้ความรู ้ แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เกีA ยวกับหน้าทีAในการจัดทํา
และเปิ ดเผยรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุ ตรทีA ยงั ไม่บรรลุ นิติ
ภาวะ ตลอดจนการเปลีA ย นแปลงการถื อครองหลัก ทรั พ ย์ดัง กล่ า ว ต่ อสํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พย์ (“สํ า นั ก งาน ก.ล.ต.”) ตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารทีA สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั'งบท
กําหนดโทษเมืAอไม่ปฏิ บตั ิ ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทีAมีการ
แก้ไขเพิAมเติม) หรื อประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. (เอกสารแนบ 1)
(2) จัดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีAยงั ไม่บรรลุนิติภาวะจัดทําและเปิ ดเผย
รายงานการถื อครองหลัก ทรั พย์และรายงานการเปลีA ย นแปลงการถื อครองหลักทรั พ ย์ข องบริ ษทั ฯ ต่ อ
สํ า นัก งาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน ทํา การนับ แต่ ว นั ทีA มี ก ารซื' อ ขาย โอน หรื อ โอนหลัก ทรั พ ย์น' ัน ตาม
หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ประกาศกํา หนด ตามมาตรา 59 แห่ ง พระราช บัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั'งนี' กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องจัดส่ งสําเนารายงานข้างต้น
ต่ อ เลขานุ ก ารบริ ษ ทั ฯ ในวัน เดี ย วกับ ทีA ร ายงานต่ อ สํ า นัก งาน ก.ล.ต. เพืA อ รวบรวมเสนอต่ อทีA ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ทุ ก ครั' ง ซึA ง กํา หนดไว้เป็ นวาระการประชุ ม เพืA อ รั บ ทราบรายงานการถื อครอง
หลักทรัพย์
(3) บริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินทีA
เป็ นระดับ รองผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การหรื อเที ย บเท่า และผูป้ ฏิ บตั ิ งานทีA เกีA ยวข้อง ทีA ไ ด้รับทราบข้อมู ล
ภายในทีAเป็ นสาระสําคัญ ซึA งมีผลต่อการเปลีA ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื' อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลาก่อนทีAจะเผยแพร่ งบการเงิ นหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกีAยวกับฐานะการเงินและสถานะ
ของบริ ษทั ฯ จนกว่าจะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริ ษทั จะแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึง
ผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงิ นทีA เป็ นระดับรองผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การหรื อ
เทียบเท่า งดการซื' อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้อยสามสิ บ (30)
วัน ล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชัวA โมงภายหลังการเปิ ดเผย
ข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั'งห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีAเป็ นสาระสําคัญนั'นต่อบุคคลอืAน
(4) ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ รวมทั'งคู่สมรส และบุตรทีAยงั ไม่บรรลุนิติภาวะซึA ง
ทราบข้อ มู ล ความลับ และ/หรื อ ข้อ มู ล ภายในของบริ ษ ัท ฯ อัน เป็ นสาระสํ า คัญ ทีA อ าจส่ ง ผลต่ อ การ
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เปลีAยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ต้องรักษาความลับและไม่ทาํ การซื' อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ หรื อกระทํา
นิติกรรมใดๆ หรื อแสวงหาผลประโยชน์ในรู ปแบบใดๆ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวทีAตนล่วงรู ้มา
อันเป็ นการกระทําทีAผดิ กฎหมาย
(5) ห้ามมิ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลู กจ้างของบริ ษทั รวมทั'งคู่สมรส และบุ ตรทีA ยงั ไม่บรรลุ นิติ
ภาวะใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ทีA มีหรื ออาจมี ผลกระทบต่อการเปลีA ยนแปลงราคาของหลักทรั พย์ของ
บริ ษทั ฯ ซึA งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึA งตนได้ล่วงรู ้มาในตําแหน่งหรื อฐานะเช่นนั'น มาใช้เพืAอการซื' อ
หรื อขายหรื อเสนอซื' อหรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้บุคคลอืAนซื' อหรื อขาย หรื อเสนอซื' อ หรื อเสนอขายซึA ง
หุ ้นหรื อหลักทรั พย์อืAน (ถ้ามี ) ของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าทั'งทางตรงหรื อทางอ้อม ในประการทีA น่าจะเกิ ดความ
เสี ยหายแก่ บริ ษทั ฯ ไม่ว่าทั'งทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่ว่าการกระทําดังกล่ าวจะทําเพืAอประโยชน์ต่อ
ตนเองหรื อ ผู ้อืA น หรื อ นํา ข้อ เท็ จ จริ ง เช่ น นั'น ออกเปิ ดเผยเพืA อ ให้ ผู ้อืA น กระทํา ดัง กล่ า ว โดยตนได้รั บ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
(6) บริ ษทั ฯ กําหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึA งเริA ม
ตั'งแต่การตักเตือนเป็ นหนังสื อ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวA คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรื อให้ออกจากงาน ซึA งการ
ลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความร้ ายแรงของความผิดนั'นๆ ทั'งนี' บุ คคลทีA ฝ่าฝื น
กระทําความผิดยังอาจมีโทษตามกฎหมายทีAระบุไว้เช่นกัน
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มาตรา 59
ให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารตามทีAสาํ นักงานประกาศกําหนด และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ทีAออก
หลักทรัพย์ตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรื อมาตรา 34 จัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่
สมรสและบุตรทีAยงั ไม่บรรลุนิติภาวะซึA งถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั นั'นตลอดจนการเปลีAยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ดังกล่าว ต่อสํานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีAสาํ นักงานประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
มาตรา 246
บุคคลใดได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการใดในลักษณะทีAทาํ ให้ตนหรื อบุคคลอืAนเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ใน
กิจการนั'นเพิAมขึ'นหรื อลดลงเมืAอรวมกันแล้วมีจาํ นวนทุกร้อยละห้าของจํานวนหลักทรัพย์ทีAจาํ หน่ายได้แล้วทั'งหมด
ของกิจการนั'นไม่วา่ จะมีการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์น' นั หรื อไม่ และไม่วา่ การเพิAมขึ'นหรื อลดลงของหลัก
ทรัพย์น' นั จะมีจาํ นวนเท่าใดในแต่ละครั'ง บุคคลนั'นต้องรายงานถึงจํานวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้าดังกล่าวต่อ
สํานักงานทุกครั'งทีAได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ภายในวันทําการถัดจากวันทีAได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของ
กิจการนั'น เว้นแต่ในกรณี การจําหน่ายทีAไม่มีผลทําให้มีการเปลีAยนแปลงผูบ้ ริ หารหรื อธุ รกิจของกิจการตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการทีAคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การรายงานตามวรรคหนึAง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีAคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
มาตรา 275
กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หาร หรื อผูส้ อบบัญชีผใู ้ ด ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 59 หรื อฝ่ าฝื นหรื อ
ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการทีAกาํ หนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาทและปรับอีกไม่
เกินวันละหนึAงหมืAนบาทตลอดเวลาทีAยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา 298
ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 246 มาตรา 247 มาตรา 248 มาตรา 249 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253
มาตรา 254 มาตรา 255 หรื อมาตรา 256 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงืAอนไขทีAกาํ หนดตามมาตรา 247 ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึAงหมืAนบาทตลอดเวลา ทีAยงั มิได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง หรื อทั'งจําทั'งปรับ
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