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มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
(Protective Measure regarding the Conflicts of Interest)
บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้กาํ หนดนโยบายอันเป็ นการสร้างมาตรการเพื&อป้ องกัน
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคลากรของบริ ษทั ฯ และผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ในการติดต่อกับคู่คา้
และบุคคลอื&น อันจะส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ทั2งนี2 เพื&อรักษาผลประโยชน์อนั สู งสุ ดของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย บริ ษทั ฯ จึงได้มีการกําหนดนโยบายดังนี2
นิยาม
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน หมายถึ ง สถานการณ์หรื อการกระทําที&บุคคลใด ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที& หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ มีผลประโยชน์ส่วนตัวจนส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ หรื อการปฏิบตั ิหน้าที&ในตําแหน่งหน้าที&ที&บุคคล
นั2นรับผิดชอบอยู่ อันส่ งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
มาตรการสํ าหรับการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1.บริ ษทั ฯ จะให้ความรู ้ แก่ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื& อง เพื&อให้พนักงานทุกคนสามารถ
เข้าถึงนโยบายและข้อมูลที&ช่วยในการระบุและเปิ ดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อน และให้ความรู ้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
เกี& ยวกับ วิธี การจัดการและป้ องกันการเกิ ดผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
พร้ อมทั2งมี การเผยแพร่ นโยบายการป้ องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนให้ทราบโดยทัว& กัน
2. กรรมการหรื อพนักงานที&ประสงค์จะเป็ นกรรมการหรื อที&ปรึ กษาในบริ ษทั องค์กรหรื อสมาคมทางธุ รกิจอื&น
การดํารงตําแหน่ งดังกล่ าวจะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์และการปฏิ บตั ิหน้าที& โดยตรงของบริ ษทั ฯ รวมทั2งต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบก่อนที&จะเข้ารับตําแหน่งเช่นว่านั2นในองค์กรอื&นๆ
3. บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสนับสนุ นให้เจ้าหน้าที&เปิ ดเผย
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไขกับปั ญหาอันเกิดจากผลประโยชน์ทบั ซ้อนกันดังกล่าว
4. ห้ามมิให้ผบู ้ ริ หารหรื อพนักงานกูย้ ืมเงินจากคู่คา้ ของบริ ษทั บุคคล หรื อนิ ติบุคคลที&ดาํ เนิ นธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ
ยกเว้นสถาบันการเงินเนื&องจากอาจมีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิหน้าที&ในบริ ษทั ฯ
5. จัดให้มีการเปิ ดเผยรายชื&อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ อีกทั2งให้ผบู ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯมีหน้าที&
รายงานการเปลี&ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อหน่วยงานที&เกี&ยวข้องตามกฎหมายและให้เลขานุ การบริ ษทั ฯแจ้งผลการ
รายงานพร้อมการประชุมกรรมการ
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6. บริ ษ ัท ฯ จะต้อ งดํา เนิ น การให้ ร ะบบการป้ องกัน และจัด การผลประโยชน์ ท ับ ซ้ อ นได้รั บ การทบทวน
ประสิ ทธิ ภาพสมํ&าเสมอ โดยมีการเก็บข้อมูลจากข้อเท็จจริ งที&เกิ ดขึ2นเพื&อให้ระบบการป้ องกันและจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนสามารถบังคับใช้ได้ในบริ บทที&เกิดขึ2นจริ ง อีกทั2งยังต้องมีการทบทวนและเปลี&ยนแปลงระบบดังกล่าวให้มีการ
พัฒนาอยูเ่ สมอ
7. ในกรณี ที& ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อสมาชิ ก ในครอบครั วของบุ คคลดังกล่ า วมี ผ ลประโยชน์ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อมที& ขดั แย้งหรื ออาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษ ทั ฯ จะต้องแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ี อาํ นาจอื& นๆ ทราบล่ วงหน้า และบุ คคลดังกล่ าวจะไม่มีสิทธิ หรื อมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจที&
เกี&ยวข้องกับผลประโยชน์น2 นั
8. บริ ษทั ฯ จะต้องดําเนิ นการให้มีนโยบายไม่ให้ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ฯ ที&เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น หรื อได้รับ
ผลประโยชน์จากบริ ษทั ฯคู่แข่ง หรื อผูค้ า้ /ผูข้ ายที& บริ ษทั ฯ ติดต่อธุ รกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื& องที&
เกี&ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับกิจการดังกล่าว
9. บริ ษทั มีการกําหนดขั2นตอนการทํารายการเกี& ยวโยงและอํานาจในการอนุ มตั ิ รวมทั2งการเปิ ดเผยข้อมูลให้
ชัดเจนตามเงื&อนไขในประกาศก.ล.ต.และประกาศคณะกรรมการต.ล.ท. โดยให้เลขานุ การบริ ษทั ฯทําหน้าที&สอบทาน
ประเภทของรายการและอํานาจอนุ มตั ิแต่ละประเภทและเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก 6 เดื อน
รวมทั2งต้องทําการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ56-1)
การเปิ ดเผยข้ อมูลผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯได้ทาํ การกําหนดแนวทางในเรื& องการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยของกรรมและผูบ้ ริ หาร เพื&อความโปร่ งใสและ
ป้ องกันปั ญหาการขัดแย้งของผลประโยชน์ดงั รายละเอียดต่อไปนี2
ผูบ้ ริ หารและกรรมการจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบทันทีเมื&อผูบ้ ริ หาร กรรมการ หรื อบุคคลที&เกี&ยวข้องมีส่วน
ร่ วมหรื อเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นในกิ จการใดๆ ซึ& งอาจมีผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริ ษทั ฯ หรื อมีส่วนได้เสี ยไม่ว่าจะทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที&บริ ษทั ฯได้ทาํ ขึ2น หรื อเข้าถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ฯ โดยนิยามของคําว่าบุคคลที&มีส่วนเกี&ยวข้อง
ให้อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์บุคคลที&เกี&ยวข้องตามมาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ อันประกอบไปด้วย
1. บุคคลที&มีอาํ นาจควบคุมกิ จการของบริ ษทั ฯ และในกรณี ที&บุคคลนั2นเป็ นนิ ติบุคคล ให้หมายความรวมถึ ง
กรรมการของนิติบุคคลนั2นด้วย
2. คู่สมรส บุตร หรื อบุตรบุญธรรมที&ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลตามข้อ 1
3. นิติบุคคลตาม ข้อ1 และ 2
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ทั2 งนี2 การรายงานข้อมูลของนิ ติบุคคลให้รายงานเฉพาะข้อมูลของนิ ติบุคคลที&มีหรื อคาดว่าจะมี ธุรกรรมเกี& ยวข้องกับ
บริ ษทั ฯ ตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯเท่านั2น
นอกจากนี2 เลขานุ
เลขานุ การบริ ษทั ฯมีหน้าที&ในการส่ งแบบรายการให้กรรมการและผูบ้ ริ หารพิจารณาสอบทานเป็ น
รายไตรมาส โดยกรรมการจะต้องทําการแจ้งยืนยันความถูกต้องของข้อมูล หรื อแจ้งเปลี& ยนแปลงข้อมูลภายใน 7 วัน
หลังสิ2 นไตรมาส หรื อภายใน 7 วันหลังทราบว่ามีการเปลี& ยนแปลงของข้อมูล ทั2งให้เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที&ในการ
จัดเก็ บ เอกสารต้นฉบับและจัดส่ งสํา เนารายงานการมี ส่ วนได้เสี ยให้แก่ ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ที&บริ ษทั ได้รับรายงานนั2น
ในกรณี ที&พนักงานและบุคคลในครอบครั
คลในครอบครัวของพนักงานเข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในกิจการใดๆที&อาจ
มีผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ พนักงานผูน้ 2 นั จะต้องแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อนุมตั ิ โดยมติประชุมกรรมการบริ ษทั ครั2 งที& 1/2560 วันที& 23 เดือน มีนาคม 2560
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