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การก ากบัดูแลกจิการ ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 

ส่วนที ่3 | นโยบายและแนวปฎบิตัเิกีย่วกบัการจดัการองค์กร 

3.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจและ
การบริหารกิจการ การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพสามารถก าจดัหรือควบคุมปัจจยัท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบหรือก่อให้ความเสียหาย หรือเป็นอุปสรรคต่อผลส าเร็จท่ีตั้งเป้าหมายให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้สามารถท าให้บริษทั
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้และใหผ้ลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และ
ก่อความเสียหายหรือความสูญเสียนอ้ยท่ีสุดและยงัท าใหบ้ริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจอยา่งมัน่คงและต่อเน่ือง 

1. สร้างความเขา้ใจ จิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกนัในเร่ืองความเส่ียง การควบคุมและผลกระทบของ
ความเส่ียงต่อบริษทัฯ ในกระบวนการบริหารและการปฏิบติังานของพนกังาน ผูบ้ริหาร ในทุกระดบัทัว่ทั้ง
บริษทัฯ 

2. ใหมี้กระบวนการ แนวทางและมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีมีคุณภาพเหมาะสมในระดบัสากลและ
เพียงพอ รวมถึงการบ่งช้ี วิเคราะห์ ประเมิน จดัล าดบั จดัการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผลและ
ส่ือสารใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอและปฏิบติัทัว่ทั้งบริษทัฯ 

3. ก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงเชิงคุณภาพเช่นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ บริษทั และการประเมิน
ความเส่ียงเชิงปริมาณเช่นการสูญเสียการลดรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดท่ี้จะ
เกิดข้ึนและผลกระทบ 

4. ให้มีการความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับ (Risk Tolerance) เพ่ือจ ากดัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนให้อยู่ภายใน
ระดบัท่ีบริษทัฯ สามารถยอมรับได ้รวมทั้งก าหนดเหตุการณ์หรือระดบัความเส่ียงท่ีเป็นสัญญาณเตือนภยั 
(Warning Sign) ให้ผูป้ฏิบติังานด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือไม่ให้ความเส่ียงเกินกวา่ระดบัเพดาน
ความเส่ียงท่ีก าหนด 

5. ให้มีระเบียบการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานถือปฏิบติั อนัเป็นการ
ควบคุมความเส่ียงจากการด าเนินงาน 

 
3.2 นโยบายการควบคุมภายใน 

 บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)  ใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับทั้งระดบับริหารและ
ระดบัปฏิบติัการ จึงไดมี้การก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและอ านาจด าเนินการอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการ
ควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการอนุมติั การบนัทึก
รายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และการจดัเก็บดูแลทรัพยสิ์นออกจากกนั เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่ง
กนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษทัฯ จดัใหมี้ระบบรายงานทางการเงิน
เสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานได ้โดยฝ่ายบริหารและ
จดัการจะมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ป็นประจ าทุกไตรมาส โดยจะมีการประเมินปัจจยั
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ความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการด าเนินงาน วเิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุและมีการก าหนดมาตรการ
ในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการ ในการประชุม
คณะกรรมการของบริษทั โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยท าการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร แลว้สรุปไดว้า่จากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 ส่วน ประกอบดว้ย 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organizational Control and Environmental Measures) 
2. การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information and Communication Measure) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 

 
3.3 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)  หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริต
หรือคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และให้มีการสอบทาน
การปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบติัและ
ขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมายโดยมี
แนวปฎิบติั ดงัน้ี 

1. ไม่ท าพฤติกรรมใดท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสินบน แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
เอกชนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ เพ่ือใหไ้ดม้าหรือคงไวซ่ึ้งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทางกการแข่งขนัหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองและ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้ง
แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบและใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ 

3. บริษทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่หรือแจง้เบาะแสเร่ืองการคอร์รัปชัน่ให้กบับริษทัฯ 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียบหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรัปชัน่ 

4. บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้และท าความเขา้ใจกบับุคคลท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

5. บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างสม ่าเสมอเพ่ือ
ป้องกนัมิใหมี้การคอร์รัปชัน่ 

6. บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริต
และคอร์รัปชัน่ตั้งแต่การคดัเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การใหผ้ลตอบแทนและการเล่ือนต าแหน่ง 

7. ผูท่ี้กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณา บทลงโทษ ตามระเบียบวา่ดว้ย
วนิยัพนกังานของบริษทัฯ ท่ีก าหนดไวแ้ละอาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระท านั้นๆ ผิดต่อบทบญัญติัของกฎหมาย 
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3.4 นโยบายการป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน)   ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือเป็น

เคร่ืองมือหรือกลไกท่ีส าคญัท่ีท าให้บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี วตัถุประสงคข์องการก าหนดนโยบายและขั้นตอน
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัทุกรายการของบริษทัเป็นไปอยา่งโปร่งใส ไม่มี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและไดมี้การเปิดเผย
ไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและบริษทัยอ่ย 

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการท ารายการระหวา่งกนัหรือรายงการเก่ียวโยงกนั ดงัน้ี 
1. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั จดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและแจง้ให้บริษทั
ทราบ เพ่ือใหบ้ริษทัมีขอ้มูลส าหรับใชป้ระโยชน์ภายใน ในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั 
2. หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตอ้งน าเสนอและขออนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวต่อฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ
บริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้(แลว้แต่กรณี) เวน้แต่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชน
พึงกระท ากบัคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณีและเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการอนุมติัไวแ้ลว้ 
3. การพิจารณาการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯจะก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเสมือนท า
รายการกบับุคคลภายนอก(Arm’s length basis) ซ่ึงตอ้งเป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยตอ้งเปรียบเทียบราคาสินคา้หรือ
บริการกบัราคาภายนอก ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัและปฎิบติัตามคู่มืออ านาจอนุมติัและด าเนินการ 
ส่วนรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงินจะตอ้งเป็นไปดว้ยความจ าเป็น สมเหตุสมผล และตอ้งมีขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขท่ีท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 
4. กรณีท่ีไม่มีเกณฑ์ราคาดงักล่าวเพ่ือใชอ้า้งอิง บริษทัฯเปรียบเทียบราคาอิงกลุ่มในผลิตภณัฑ์เดียวกนัและ/หรือ
พิจารณาเปรียบเทียบราคาสินคา้หรือบริการกบัราคาภายนอกภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั 
5. บริษทัฯ อาจใชป้ระโยชน์จากรายงานของผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงบริษทัแต่งตั้งเพ่ือเปรียบเทียบราคาส าหรับการท า
รายการระหวา่งกนัท่ีส าคญั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ราคาดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
6. หากบริษทัฯมีรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืนๆท่ีเขา้ข่ายตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและส านกังาน กลต.ก็ตอ้งปฎิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 
7. ใหมี้การสอบทานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามแผนงานการตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะตอ้ง
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีมาตรฐานการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการท ารายการ
จริง ถูกตอ้ง ตรงตามสญัญา นโยบาย หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้
  
 3.5 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)  ไดก้ าหนดนโยบายในการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯเพ่ิมเติมส าหรับ
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานโดยใหมี้รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. หา้มมิใหใ้ชข้อ้มูลภายในของบริษทัเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหุ้นของบริษทัหรือให้ขอ้มูลเช่น
วา่นั้นแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทัฯ 

2. หา้มมิใหใ้ชข้อ้มูลความลบัภายในของบริษทัเพ่ือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ไม่วา่จะเป็นการใชเ้พ่ือส่วนตวัหรือ
เพื่อบุคคลใดๆ โดยไม่ค านึงถึงวา่ขอ้มูลดงักล่าวอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั 

3. หา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความลบัทางการคา้ของบริษทัต่อบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อคู่แข่งทางการคา้ของบริษทั 
4. หา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัของลูกคา้จนกวา่จะไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งบริษทั 
5. บริษทัฯก าหนดมาตรการป้องกนัการแลกเปล่ียนขอ้มูลภายในของบริษทัต่อบุคคลท่ีเก่ียวโยงซ่ึงรวมถึงกรรมการ 

ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานในแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง (ให้นบัรวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะดว้ย)ทั้งน้ี
บริษทัฯมีนโยบายห้ามมิให้บุคคลท่ีเก่ียวโยงท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนท่ีมี
การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน แต่ละไตรมาสและรายงานงบการเงินประจ าปีภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากการเปิดเผย
ขอ้มูลทางการเงินดงักล่าว 

3.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีความโปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละ

มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการแจง้เบาะแส การ
กระท าความผิด (Whistle Blowing Policy)ข้ึน โดยมีวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นช่องทางใหบุ้คคลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถ
ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสในกรณีท่ีพบเห็นหรือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการทุจริตฉอ้โกงหรือการกระความผิดอ่ืนใดท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงต่อบริษทัฯ พนกังาน ผลประโยชนห์รือความรู้สึกของบุคคล อาทิเช่น การกระท าผิดกฎหมายใดๆ การ
กระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษทัฯ หรือการกระท าความผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
ร่วมมือ ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือความถูกตอ้งเหมาะสมและโปร่งใส อนัจะเกิดผลดีต่อบริษทัฯ และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง      
ช่องทางการร้องเรียนของบริษทั  
 

1. ผู้ร้องเรียนภายในองค์กร 
1.1 ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจทุกระดบั  
1.2 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO)  
1.3 กรรมการผูจ้ดัการ (MD) 
1.4 กรรมการคนหน่ึงคนใดของบริษทัฯ 
1.5 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1.6 แจ้งผ่าน E-mail: adb_cg@adb.co.thเมล์จะถูกส่งไปยงักรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ แผนกลูกคา้สมัพนัธ์ แผนกบริหารงานบุคคล เลขานุการบริษทั และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

1.7 กล่องรับความคิดเห็น ท่ีติดตั้งบริเวณป้อมยามรักษาความปลอดภยัทุกสาขาของบริษทั 
 
 
 
 
 

mailto:adb_cg@adb.co.th
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2. ผู้ร้องเรียนภายนอกองค์กร 
2.1. กรรมการคนหน่ึงคนใดของบริษทัฯ 
2.2. แจ้งผ่าน E-mail: adb_cg@adb.co.thเมล์จะถูกส่งไปยงักรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กรรมการผูจ้ ัดการ แผนกลูกคา้สัมพนัธ์ แผนกบริหารงานบุคคล เลขานุการบริษทั และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

2.3. เวป็ไซตข์องบริษทัฯ  http://adb.co.th/contact-us.php?lang=thai เลือกส่ง E-mail ถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2.4. ติดต่อผา่นโทรศพัทห์มายเลข 02-709 4040  
 ติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เบอร์ต่อ 1403   
 ติดต่อหน่วยงานควมคุมภายใน เบอร์ต่อ 1091 

2.5. ส่งจดหมายถึงกรรมการ หรือ ผูบ้ริหาร อาจระบุช่ือหรือต าแหน่งส่งตามท่ีอยูข่องบริษทัฯ ดงัน้ี 
                       บริษทัแอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) 
 252  หมู่ 4 ซอย 3C ถนนสุขมุวทิ ต าบลแพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 
 
ช่องทางร้องเรียนขา้งตน้ สามารถร้องเรียนไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

1. พบการกระท าผิดดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ หรือ พรบ.หลกัทรัพย ์
2. พบการกระท าผิดดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
3. พบการกระท าผิดดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
4. พบการกระท าผิดดา้นสารเสพติด 
5. พบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
6. พบการกระท าผิดดา้นอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 
 3.7 การก ากบัดูแลบริษัทย่อย  

การลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)  จะตอ้งด าเนินการยื่นขออนุมติัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฎิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และการลงทุนเช่นวา่นั้นจะไดรั้บ
การพิจารณาและอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้บังคบัของบริษทัฯหรือท่ี
กฎหมายก าหนด 

โดยบริษทัฯ จะแต่งตั้งตวัแทนของบริษทัฯเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมซ่ึงบริษทัฯ ได้
ลงทุนเสมอ ทั้งน้ี เพ่ือใหบ้ริษทัฯสามารถมีส่วนร่วมหรือควบคุมการด าเนินการของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายไว ้
 

 3.8 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
การเปิดเผยขอ้มูลของ ADB ยึดถือหลกัความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามหลกับรรษทัภิบาล จึงก าหนด

คู่มือการเปิดเผยขอ้มูลของ ADB (ADB Disclosure Handbook) เพื่อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน สาธารณชน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่างๆ มัน่ใจไดว้า่การเปิดเผยขอ้มูลของ ADB มีความถูกตอ้งชดัเจน สอดคลอ้งกบักฎหมายและเป็นไปอยา่งเท่าเทียมกนั 

mailto:adb_cg@adb.co.th
http://adb.co.th/contact-us.php?lang=thai
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 ผู้มอี านาจในการเปิดเผยข้อมูล 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบในสายงานการเงินและหรือผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ท าหนา้ท่ี Investor Relations Officer สามารถพิจารณาและตดัสินใจเก่ียวกบัเน้ือหาของขอ้มูลท่ีส าคญั เพื่อการพิจารณา
เปิดเผย โดยจะช้ีแจงขอ้มูลดว้ยตนเองหรืออาจมอบหมายใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นผูช้ี้แจงก็ได ้

ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าหนา้ท่ี Investor Relations Officer มีอ านาจในการแถลงข่าวเผยแพร่ขอ้มูลท่ีมี
นยัส าคญัของบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ นกัลงทุนและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ป็นผูด้  าเนินการ โดยประสานงาน
กบัเจา้ของขอ้มูลโดยตรงในการเผยแพร่ขอ้มูลส าคญัของบริษทัฯ ผา่นส่ือมวลชน 

 มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล 

 การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) ใหเ้ปิดเผยอยา่ง 
ระมดัระวงั ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา พร้อมทั้งด าเนินการให้แน่ใจไดว้า่ผูถื้อหุ้นหรือนกัลงทุนไดรั้บขอ้มูลต่าง ๆ อยา่ง
เพียงพอ เท่าเทียมกนัและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย โดยอาจพิจารณาใชช่้องทางการเปิดเผยผ่านเวบ็ไซตข์อง ADB ตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีควรระมดัระวงัเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีจะเปิดเผยดว้ย 

 การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นการคาดการณ์เก่ียวกบัสภาวะ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน 
อนาคตของบริษทัฯ (Forward-Looking Information) ให้เปิดเผยด้วยความระมดัระวงัและให้อธิบายถึงเง่ือนไขหรือ 
สมมติฐานท่ีใชป้ระกอบในการคาคการณ์นั้น 

 การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะแลว้ (Material Public Information) ใหเ้ปิดเผยอยา่งชดัเจน  
ครบถว้น โดยไม่ใหเ้กิดความสบัสน นอกจากน้ีการใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้มูลส าคญัท่ีไดเ้ปิดเผยแลว้ตอ้งมีความชดัเจน
และสอดคลอ้ง ไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดกบัขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไปแลว้ 

 การเปิดเผยขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ขอ้มูลส าคญั (Non-material Information) ใหเ้ปิดเผยบนพ้ืนฐานของความเป็น 
จริงและตอ้งไม่มีเจตนาใหผู้อ่ื้นส าคญัผิดในขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน ราคา หลกัทรัพยห์รือเปิดเผย
ในท านองท่ีอาจท าใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนหรือลดลง 

 การเปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจท าให้ ADB ไดรั้บผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขนั ใหใ้ชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ  
เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนสินคา้ ขอ้มูลส่วนแบ่งการตลาด เป็นตน้ 
 
 3.9 นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษามาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบการส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการสร้างระบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ จะด าเนินการใน
เร่ืองต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ ขอ้มูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ไดมี้การป้องกนัรักษาใหพ้ร้อมใชง้านได้
ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและตน้ทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลใหเ้ป็นไปตาม
ความเหมาะสมต่อความเส่ียงของขอ้มูล ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ 

1. ส่ิงประดิษฐใ์ดๆ ท่ีพนกังานคน้คิดหรือร่วมกนัคิดคน้ระหวา่งท่ีพนกังานท างานกบับริษทัฯ ถือวา่เป็น
สิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ พนกังานจะน าไปเปิดเผยหรือใชเ้ป็นผลประโยชน์ไม่ได ้

1.1. ขอ้มูลหมายรวมถึงขอ้มูลท่ีเป็นอิเลก็ทรอนิกส์ และขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร ส่ิงพิมพ ์ ขอ้มูลภาพ/
เสียง ฯลฯ 

1.2. ระบบงานครอบคลุมถึงระบบขอ้มูล และการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
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1.3. คอมพิวเตอร์ครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสาร และอุปกรณ์การค านวณท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. เพ่ือใหบ้รรลุถึงความมุ่งมัน่ดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบติัโดยก าหนด
ความรับผิดชอบของผูใ้ชง้านและผูดู้แลขอ้มูลทั้งระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด และปฎิบติัดงัน้ี 

2.1. ประเมินความเส่ียงและสร้างระบบควบคุมความเส่ียงใหเ้หมาะสมต่อสภาวะแวดลอ้มท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

2.2. สร้างระบบป้องกนัขอ้มูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3. สร้างระบบรักษาขอ้มูลเพ่ือป้องกนัการเขา้ดูขอ้มูล การแกไ้ข การท าลายขอ้มูลโดยมิชอบ ไม่

วา่จะเป็นการกระท าโดยอุบติัเหต ุหรือดว้ยความตั้งใจ 
 

  3.10 นโยบายการรักษาความลบัทางธุรกจิ 
บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)   มีนโยบายหา้มมิใหพ้นกังานของบริษทัฯ เปิดเผยหรือใชเ้ป็นประโยชน์

ส่วนตนเก่ียวกบัข่าวสาร ส่ิงประดิษฐใ์ดๆ ท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ รวมตลอดถึงสูตร กระบวนการ กรรมวธีิการผลิต และ
ขอ้มูลทางธุรกิจท่ีเป็นสาระส าคญัอนัถือวา่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งปกปิดต่อบุคคลอ่ืนไม่วา่ดว้ยวธีิการใดๆ 

1. ส่ิงประดิษฐใ์ดๆ ท่ีพนกังานคน้คิดหรือร่วมกนัคน้คิดระหวา่งท่ีพนกังานท างานกบับริษทัฯ ถือวา่เป็นสิทธ์ิ
และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ พนกังานจะน าไปเปิดเผยหรือใชเ้ป็นผลประโยชน์ส่วนตนไม่ได ้

2. ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ีและดูแลไม่ใหเ้ส่ือมเสียหรือสูญหาย รวมทั้งไม่
ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืน 

3. ไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯหรือของผูอ่ื้น รวมถึงการไม่น า 
ซอฟตแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชใ้นบริษทัฯ 

4. รักษาความลบัของบริษทัฯ ดูแลระมดัระวงัไม่ใหเ้อกสารหรือขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทั ร่ัวไหลหรือ
ตกไปถึงผูไ้ม่เก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ 

5. หา้มเปิดเผยหรือใชป้ระโยชนจ์ากข่าวสารใดๆ ท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวม ถึงสูตร 
กระบวนการ กรรมวธีิการผลิต ขอ้มูลทางธุรกิจและข่าวสารท่ีเป็นสาระส าคญัอนัถือวา่เป็น เร่ืองท่ีพงึ ปกปิด
ของบริษทัต่อบุคคลอ่ืน ไม่วา่โดยวธีิการใดๆ 

6. ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีของตนหรือยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชอ้ านาจหนา้ท่ีของตนแสวงหาประโยชน์แก่ ตนเองหรือ
ผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

7. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทัฯ 


