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บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน

ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ เพืAอป้องกนัมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 
สาธารณชนไปใชเ้พืAอแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
ครั' งทีA 2 โดยไดรั้บอนุมติัจากมติประชุมกรรมการบริษทั
เป็นการทัAวกนั ตั'งแต่ วนัทีA 1 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC COMPANY LIMITED ฉบับทีC 

ครัGงทีCแก้ไข 

แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน วนัทีCบังคบัใช้ 

 หน้าทีC 

นโยบายการใชข้อ้มูลภายใน [ADB-2017-06] 1 มิถุนายน 2560 REV.02 

บทนํา 

มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดก้าํหนดนโยบายเกีAยวกบัการดาํเนิ
เพืAอป้องกนัมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 

สาธารณชนไปใชเ้พืAอแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เอกสารฉบบันี'ปรับปรุงใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการทาํงาน
มติประชุมกรรมการบริษทั ครั' งทีA 3/2560 วนัทีA 20 เดือนพฤษภาคม

2560 เป็นตน้ไป 

        01 

02 

1 มถุินายน  2560 

2 

REV.02  Page 2 

ไดก้าํหนดนโยบายเกีAยวกบัการดาํเนินการดูแลเรืAองการใช้
เพืAอป้องกนัมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ซึA งยงัไม่เปิดเผยต่อ

เอกสารฉบบันี'ปรับปรุงใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการทาํงานเแกไ้ขเป็น
พฤษภาคม 2560 และประกาศใช้
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บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ซึA งยงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พืAอแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยมีรายละเอียดทีAสาํคญั ดงันี'  

(1) บริษทัฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  เกีAยวกบัหน้าทีAในการจดัทาํ
และเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรทีAยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ตลอดจนการเปลีAยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีAสํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาํหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 รวมทั'งบท
กาํหนดโทษเมืAอไม่ปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทีAมีการ
แกไ้ขเพิAมเติม) หรือประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. (เอกสารแนบ 1) 

(2) จดัให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีAยงัไม่บรรลุนิติภาวะจดัทาํและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการเปลีAยนแปลงการถือครองหลักทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทีAมีการซื' อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพย์นั' น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราช บัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทั'งนี'  กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งจดัส่งสําเนารายงานขา้งตน้
ต่อเลขานุการบริษทัฯ ในวนัเดียวกับทีAรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพืAอรวบรวมเสนอต่อทีAประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั' ง ซึA งกาํหนดไวเ้ป็นวาระการประชุมเพืAอรับทราบรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย ์

(3) บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินทีA
เป็นระดบัรองผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบติังานทีAเกีAยวขอ้ง ทีAได้รับทราบข้อมูล
ภายในทีAเป็นสาระสําคญั ซึA งมีผลต่อการเปลีAยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซื'อขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ ในช่วงเวลาก่อนทีAจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ขอ้มูลเกีAยวกบัฐานะการเงินและสถานะ
ของบริษทัฯ จนกวา่จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้ โดยบริษทัจะแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึง
ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินทีAเป็นระดบัรองผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการหรือ
เทียบเท่า งดการซื'อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามสิบ (30) 
วนั ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชัAวโมงภายหลงัการเปิดเผย
ขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั'งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีAเป็นสาระสาํคญันั'นต่อบุคคลอืAน  

(4) ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ รวมทั'งคู่สมรส และบุตรทีAยงัไม่บรรลุนิติภาวะซึA ง
ทราบข้อมูลความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเป็นสาระสําคัญทีAอาจส่งผลต่อการ
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เปลีAยนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์ตอ้งรักษาความลบัและไม่ทาํการซื'อขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ หรือกระทาํ
นิติกรรมใดๆ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ โดยใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวทีAตนล่วงรู้มา 
อนัเป็นการกระทาํทีAผดิกฎหมาย 

(5) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัรวมทั'งคู่สมรส และบุตรทีAยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะใช้ขอ้มูลภายในของบริษทัทีAมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลีAยนแปลงราคาของหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ซึA งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ซึA งตนไดล่้วงรู้มาในตาํแหน่งหรือฐานะเช่นนั'น มาใชเ้พืAอการซื'อ
หรือขายหรือเสนอซื'อหรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอืAนซื'อหรือขาย หรือเสนอซื'อ หรือเสนอขายซึA ง
หุ้นหรือหลกัทรัพยอื์Aน (ถ้ามี) ของบริษทัฯ ไม่ว่าทั'งทางตรงหรือทางออ้ม ในประการทีAน่าจะเกิดความ
เสียหายแก่บริษทัฯ ไม่ว่าทั'งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะทาํเพืAอประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู ้อืAน หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนั' นออกเปิดเผยเพืAอให้ผู ้อืAนกระทําดังกล่าว โดยตนได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

(6) บริษทัฯ กาํหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนาํขอ้มูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึA งเริAม
ตั'งแต่การตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชัAวคราวโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง หรือให้ออกจากงาน ซึA งการ
ลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาํและความร้ายแรงของความผิดนั'นๆ ทั'งนี'  บุคคลทีAฝ่าฝืน
กระทาํความผดิยงัอาจมีโทษตามกฎหมายทีAระบุไวเ้ช่นกนั 
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พระราชบัญญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

มาตรา 59    
ใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารตามทีAสาํนกังานประกาศกาํหนด และผูส้อบบญัชีของบริษทัทีAออก
หลกัทรัพยต์ามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 จดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตนและของคู่
สมรสและบุตรทีAยงัไม่บรรลุนิติภาวะซึAงถือหลกัทรัพยใ์นบริษทันั'นตลอดจนการเปลีAยนแปลงการถือหลกัทรัพย์
ดงักล่าว ต่อสาํนกังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีAสาํนกังานประกาศกาํหนดดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 

มาตรา 246  
บุคคลใดไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการใดในลกัษณะทีAทาํใหต้นหรือบุคคลอืAนเป็นผูถื้อหลกัทรัพยใ์น
กิจการนั'นเพิAมขึ'นหรือลดลงเมืAอรวมกนัแลว้มีจาํนวนทุกร้อยละหา้ของจาํนวนหลกัทรัพยที์Aจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั'งหมด
ของกิจการนั'นไม่วา่จะมีการลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพยน์ั'นหรือไม่ และไม่วา่การเพิAมขึ'นหรือลดลงของหลกั 
ทรัพยน์ั'นจะมีจาํนวนเท่าใดในแต่ละครั' ง บุคคลนั'นตอ้งรายงานถึงจาํนวนหลกัทรัพยใ์นทุกร้อยละหา้ดงักล่าวต่อ
สาํนกังานทุกครั' งทีAไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยภ์ายในวนัทาํการถดัจากวนัทีAไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์อง
กิจการนั'น เวน้แต่ในกรณีการจาํหน่ายทีAไม่มีผลทาํใหมี้การเปลีAยนแปลงผูบ้ริหารหรือธุรกิจของกิจการตามหลกั 
เกณฑแ์ละวธีิการทีAคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
การรายงานตามวรรคหนึAง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีAคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
 

มาตรา 275    
กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งบริหาร หรือผูส้อบบญัชีผูใ้ด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์หรือวธีิการทีAกาํหนดตามมาตรา 59 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาทและปรับอีกไม่
เกินวนัละหนึAงหมืAนบาทตลอดเวลาทีAยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 

มาตรา 298    

ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 246 มาตรา 247 มาตรา 248 มาตรา 249 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 
มาตรา 254 มาตรา 255 หรือมาตรา 256 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเงืAอนไขทีAกาํหนดตามมาตรา 247 ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึAงหมืAนบาทตลอดเวลา ทีAยงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง หรือทั'งจาํทั'งปรับ 

เอกสารแนบ1 


