บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จากัด (มหาชน)

นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยัง
ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ จะให้ความรู ้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับหน้าที่ใน
การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิ ติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พย์ดงั กล่ าวต่ อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ (“ส ำนั กงำน ก.ล.ต.”) ตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่ส านัก งาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งบท
กาหนดโทษเมื่อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) หรื อประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
2. จัดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะจัดทา
และเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทาการนับ แต่วนั ที่ มี การซื้ อ ขาย โอนหรื อโอนหลัก ทรั พย์น้ ันตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ทั้ง นี้ กรรมการและผู บ้ ริ ห ารจะต้อ งจัด ส่ ง ส าเนารายงานข้า งต้น ต่ อ
เลขานุการบริ ษทั ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกครั้ง ซึ่ งกาหนดไว้เป็ นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์
3. บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึ งผูด้ ารงตาแหน่ งระดับ บริ หารในสายงาน
บัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับรองผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การหรื อเทียบเท่าและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่ วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงินหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับฐานะการเงิ น
และสถานะของบริ ษทั จนกว่า จะได้เปิ ดเผยข้อมู ลต่ อสาธารณชนแล้ว โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ก รรมการ
ผูบ้ ริ หาร รวมถึ งผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินที่เป็ นระดับรองผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การหรื อเที ยบเท่างดการซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้อย
สามสิ บ (30) วัน ล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและควรรออย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลัง
การเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. ให้ก รรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลู กจ้างของบริ ษทั รวมทั้งคู่ สมรสและบุ ตรที่ ย งั ไม่
บรรลุนิติภาวะซึ่งทราบข้อมูลความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั อันเป็ นสาระสาคัญที่อาจส่ งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ต้องรักษาความลับและไม่ทาการซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั หรื อกระทา
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นิติกรรมใด ๆ หรื อแสวงหาผลประโยชน์ในรู ปแบบใด ๆ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวที่ตนล่วงรู ้มา
อันเป็ นการกระทาที่ผดิ กฎหมาย
5. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ซึ่ งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่ งตนได้ล่วงรู ้ มาในตาแหน่ งหรื อฐานะเช่ นนั้นมาใช้เพื่อการ
ซื้ อหรื อขายหรื อเสนอซื้ อหรื อเสนอขายหรื อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อหรื อขายหรื อเสนอซื้ อหรื อเสนอขายซึ่ ง
หุน้ หรื อหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริ ษทั ไม่วา่ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหาย
แก่บริ ษทั ฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมและไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น หรื อนาข้อเท็จจริ งเช่นนั้นออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู ้ ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
หรื อไม่ก็ตาม
6. บริ ษทั ฯ กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมี การฝ่ าฝื นนาข้อมู ลภายในไปใช้หาประโยชน์
ส่ วนตนซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การตักเตือนเป็ นหนังสื อ ตัดค่าจ้าง พักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรื อให้ออกจาก
งาน ซึ่ งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆทั้งนี้ บุคคลที่
ฝ่ าฝื นกระทาความผิดยังอาจมีโทษตามกฎหมายที่ระบุไว้เช่นกัน
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