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มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน   

(Protective Measure regarding the Conflicts of Interest) 
 

 บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดก้าํหนดนโยบายอนัเป็นการสร้างมาตรการเพื&อป้องกนั
ความขดัแยง้ของผลประโยชน์ส่วนตวัของบุคลากรของบริษทัฯ และผลประโยชน์ของบริษทัฯ ในการติดต่อกบัคู่คา้
และบุคคลอื&น อนัจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ทั2งนี2 เพื&อรักษาผลประโยชน์อนัสูงสุดของบริษทัฯ 
ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  บริษทัฯ จึงไดมี้การกาํหนดนโยบายดงันี2  
 

 นิยาม 
 ผลประโยชน์ทบัซ้อน  หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทาํที&บุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร เจา้หน้าที& หรือ
พนกังานของบริษทัฯ มีผลประโยชน์ส่วนตวัจนส่งผลต่อการตดัสินใจ หรือการปฏิบติัหนา้ที&ในตาํแหน่งหนา้ที&ที&บุคคล
นั2นรับผดิชอบอยู ่อนัส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ   
 มาตรการสําหรับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 1.บริษทัฯ จะให้ความรู้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ อย่างต่อเนื&อง เพื&อให้พนักงานทุกคนสามารถ
เขา้ถึงนโยบายและขอ้มูลที&ช่วยในการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซ้อน และให้ความรู้แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน
เกี&ยวกบัวิธีการจดัการและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน  พร้อมทั2งมีการเผยแพร่นโยบายการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซอ้นใหท้ราบโดยทั&วกนั 
 2. กรรมการหรือพนกังานที&ประสงคจ์ะเป็นกรรมการหรือที&ปรึกษาในบริษทั องคก์รหรือสมาคมทางธุรกิจอื&น
การดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์และการปฏิบติัหน้าที&โดยตรงของบริษทัฯ รวมทั2งตอ้งแจง้ให้
คณะกรรมการบริษทัทราบก่อนที&จะเขา้รับตาํแหน่งเช่นวา่นั2นในองคก์รอื&นๆ 
 3. บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสนบัสนุนให้เจา้หนา้ที&เปิดเผย
ผลประโยชน์ทบัซอ้น และใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ขกบัปัญหาอนัเกิดจากผลประโยชน์ทบัซอ้นกนัดงักล่าว   
 4. ห้ามมิให้ผูบ้ริหารหรือพนกังานกูย้ืมเงินจากคู่คา้ของบริษทั บุคคล หรือนิติบุคคลที&ดาํเนินธุรกิจกบับริษทัฯ
ยกเวน้สถาบนัการเงินเนื&องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัหนา้ที&ในบริษทัฯ 
 5. จดัใหมี้การเปิดเผยรายชื&อผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ อีกทั2งให้ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯมีหนา้ที&
รายงานการเปลี&ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้งตามกฎหมายและให้เลขานุการบริษทัฯแจง้ผลการ
รายงานพร้อมการประชุมกรรมการ   
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 6. บริษัทฯ จะต้องดําเนินการให้ระบบการป้องกันและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวน
ประสิทธิภาพสมํ&าเสมอ โดยมีการเก็บขอ้มูลจากขอ้เท็จจริงที&เกิดขึ2นเพื&อให้ระบบการป้องกนัและจดัการผลประโยชน์
ทบัซอ้นสามารถบงัคบัใชไ้ดใ้นบริบทที&เกิดขึ2นจริง อีกทั2งยงัตอ้งมีการทบทวนและเปลี&ยนแปลงระบบดงักล่าวให้มีการ
พฒันาอยูเ่สมอ 
 7. ในกรณีที&ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวมีผลประโยชน์ทางตรงหรือ
ทางออ้มที&ขดัแยง้หรืออาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ  ผูบ้ริหารหรือพนักงานของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อาํนาจอื&นๆ ทราบล่วงหน้า และบุคคลดงักล่าวจะไม่มีสิทธิหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจที&
เกี&ยวขอ้งกบัผลประโยชน์นั2น  
 8.  บริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการให้มีนโยบายไม่ให้ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ ที&เป็นผูถื้อหุ้น หรือไดรั้บ
ผลประโยชน์จากบริษทัฯคู่แข่ง หรือผูค้า้/ผูข้ายที& บริษทัฯ ติดต่อธุรกิจดว้ย เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื&องที&
เกี&ยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบักิจการดงักล่าว  
 9. บริษทัมีการกาํหนดขั2นตอนการทาํรายการเกี&ยวโยงและอาํนาจในการอนุมติั รวมทั2งการเปิดเผยขอ้มูลให้
ชดัเจนตามเงื&อนไขในประกาศก.ล.ต.และประกาศคณะกรรมการต.ล.ท. โดยให้เลขานุการบริษทัฯทาํหนา้ที&สอบทาน
ประเภทของรายการและอาํนาจอนุมติัแต่ละประเภทและเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก 6 เดือน 
รวมทั2งตอ้งทาํการเปิดเผยในรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ56-1) 
 การเปิดเผยข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัฯไดท้าํการกาํหนดแนวทางในเรื&องการเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมและผูบ้ริหาร เพื&อความโปร่งใสและ
ป้องกนัปัญหาการขดัแยง้ของผลประโยชน์ดงัรายละเอียดต่อไปนี2   
 ผูบ้ริหารและกรรมการจะตอ้งแจง้ให้บริษทัฯทราบทนัทีเมื&อผูบ้ริหาร กรรมการ หรือบุคคลที&เกี&ยวขอ้งมีส่วน
ร่วมหรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการใดๆ ซึ& งอาจมีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทัฯ หรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางออ้มในสัญญาใดๆ ที&บริษทัฯไดท้าํขึ2น หรือเขา้ถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ โดยนิยามของคาํวา่บุคคลที&มีส่วนเกี&ยวขอ้ง
ใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑบุ์คคลที&เกี&ยวขอ้งตามมาตรา 89/1 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ อนัประกอบไปดว้ย  

1. บุคคลที&มีอาํนาจควบคุมกิจการของบริษทัฯ และในกรณีที&บุคคลนั2นเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึง
กรรมการของนิติบุคคลนั2นดว้ย 

2. คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที&ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลตามขอ้ 1 
3. นิติบุคคลตาม ขอ้1 และ 2  
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ทั2งนี2 การรายงานขอ้มูลของนิติบุคคลให้รายงานเฉพาะขอ้มูลของนิติบุคคลที&มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมเกี&ยวขอ้งกบั
บริษทัฯ ตามมาตรา 89/14 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์เท่านั2น

นอกจากนี2 เลขานุการบริษทัฯมีหน้
รายไตรมาส โดยกรรมการจะตอ้งทาํการแจง้ยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล หรือแจง้เปลี&ยนแปลงขอ้มูลภายใน 
หลงัสิ2นไตรมาส หรือภายใน 7 วนัหลงัทราบว่ามีการเปลี&ยนแปลงของขอ้มูล ทั2งให้เลขานุการบริษทัมีหน้าที&ในการ
จดัเก็บเอกสารต้นฉบบัและจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัที&บริษทัไดรั้บรายงานนั2น 

ในกรณีที&พนกังานและบุคคลในคร
มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกิจของบริษทัฯ พนกังานผูน้ั2นจะตอ้งแจง้ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือกรรมการผูจ้ดัการ
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 
อนุมติั โดยมติประชุมกรรมการบริษทั  ครั2 งที& 
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ทั2งนี2 การรายงานขอ้มูลของนิติบุคคลให้รายงานเฉพาะขอ้มูลของนิติบุคคลที&มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมเกี&ยวขอ้งกบั
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์เท่านั2น 

เลขานุการบริษทัฯมีหนา้ที&ในการส่งแบบรายการให้กรรมการและผูบ้ริหารพิจารณาสอบทานเป็น
รายไตรมาส โดยกรรมการจะตอ้งทาํการแจง้ยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล หรือแจง้เปลี&ยนแปลงขอ้มูลภายใน 

หลงัทราบว่ามีการเปลี&ยนแปลงของขอ้มูล ทั2งให้เลขานุการบริษทัมีหน้าที&ในการ
จดัเก็บเอกสารต้นฉบบัและจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

วนัทาํการ นบัแต่วนัที&บริษทัไดรั้บรายงานนั2น  
ในกรณีที&พนกังานและบุคคลในครอบครัวของพนกังานเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการใดๆที&อาจ

มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกิจของบริษทัฯ พนกังานผูน้ั2นจะตอ้งแจง้ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือกรรมการผูจ้ดัการ

อนุมติั โดยมติประชุมกรรมการบริษทั  ครั2 งที& 1/2560   วนัที& 23 เดือน มีนาคม 
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ทั2งนี2 การรายงานขอ้มูลของนิติบุคคลให้รายงานเฉพาะขอ้มูลของนิติบุคคลที&มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมเกี&ยวขอ้งกบั

ที&ในการส่งแบบรายการให้กรรมการและผูบ้ริหารพิจารณาสอบทานเป็น
รายไตรมาส โดยกรรมการจะตอ้งทาํการแจง้ยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล หรือแจง้เปลี&ยนแปลงขอ้มูลภายใน 7 วนั

หลงัทราบว่ามีการเปลี&ยนแปลงของขอ้มูล ทั2งให้เลขานุการบริษทัมีหน้าที&ในการ
จดัเก็บเอกสารต้นฉบบัและจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

อบครัวของพนกังานเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการใดๆที&อาจ
มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกิจของบริษทัฯ พนกังานผูน้ั2นจะตอ้งแจง้ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือกรรมการผูจ้ดัการ

เดือน มีนาคม 2560  


