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APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED 

DISCLOSURE HANDBOOK 

 

MESSAGE FROM CEO 

The management of the Applied DB Public Company Limited has adopted ADB 
Disclosure Handbook as its practical guidance for the disclosure of information concerning ADB to 
be made systematically and preventively from possible damage incurred from incorrect disclosure 
of information. The Handbook would also ensure shareholders, investors, public, and other 
stakeholders that ADB’s disclosure of information is correct, clear, legitimate, and equitable.  

This Handbook will help all employees gain a clear understanding and enable them to act 
in a correct manner. All employees should, therefore, study this Handbook. If there may be any 
doubts, please consult with your superior or chief of Internal Audit. Exercising this Handbook, 
ADB will continue growing its business sustainably on the basis of true fairness for all parties 
concerned. 
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ADB Disclosure and Transparency Handbook 
 

 The disclosure of information concerning ADB has been persistently entrusted with the 

Principles of corporate governance, namely fairness, transparency, and accountability, but has not 

previously been put in writing. The Board of Directors of The Applied DB Public Company 

Limited (the Company) thus determines to set up the ADB Disclosure Handbook so that 

shareholders, investors, public, and other stakeholders are ensured that ADB’s disclosure of 

information is clear, correct, legitimate, and equitable. 

Authorized Spokespersons 

Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, and Executive entrusted as the Investor 

Relations Officer have authority to consider and make decisions on content of significant 

information for public disclosure. Anyone of them shall be able to disclose information by him/her 

or to assign relevant parties to handle this task. 

The executive entrusted as the Investor Relations Officer shall have authority to disclose or 

disseminate significant information to the company and to answer questions raised by shareholders, 

investors, and securities analysts. 

The Investor Relations Officer shall handle and coordinate with information owners in the 

dissemination of significant information of the company to the press. 

The Standards of Disclosure 

• Disclosure of material information not yet released to the public (Material Non-public 

Information) is to be made carefully, correctly, completely, and promptly. It must be conducted so 

as to ensure that shareholders and investors receive information adequately, equitably, and easily, 

probably by access to ADB’s website, where appropriate. The timing of disclosure must be 

circumspect as well. 

• Disclosure of information on anticipation of circumstances and direction of business and the 

projection of the Company’s future operational performance (Forward-Looking Information) should 



APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED ฉบับที ่       00 

รหัสเอกสาร  :  ADB-2017-14 คร้ังทีแ่ก้ไข 00 

จัดทาํโดย  : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน วนัทีบั่งคบัใช้ 20 พฤศจิกายน 2560 

เร่ือง คู่มอืการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Handbook) หน้าที ่ 4 
 

Disclosure and Transparency Handbook Page 4 
 

be made carefully and accompanied by explanation of the conditions or assumptions used for such 

projection. 

• Disclosure of material information already released to public (Material Public Information) 

should be made clearly and completely, without creating confusion. Subsequent information 

concerning Material Public Information should be clear and consistent in order to avoid 

misunderstanding of the previously disclosed information. 

• Disclosure of other information that is not material (Non-material Information) should be 

made on the basis of truth and without intention to mislead others from the actual financial status, 

operational performance, or stock prices. Disclosure should not be made in a way that might lead 

others to understand that stock prices will rise or fall. 

• Disclosure of information that might have an impact on the business or competitiveness of 

ADB, such as the cost of goods or market share, should be undertaken with special care. 

The Meaning of “Material Information” 

Material information means the information concerning the business of ADB which, if 

disclosed inappropriately, might have a significant impact on the operational capabilities of ADB or 

its stock price, or might influence investment decision. Such information includes financial 

information, investment information, or trade secrets, such as: 

1. Financial statements (balance sheets, statements of profit and loss, and statements of cash 

flow, statements of changes in shareholders’ equity, notes to the financial statements), and 

significant changes in accounting policies. 

2. Information concerning mergers and acquisitions, acquisition or disposal of associated 

companies / subsidiaries having significance and may affect or change the business 

structure of ADB. 

3. Information concerning acquisitions or disposal of securities or investment projects having 

significant value. 

4. Information concerning the disbursement or non-disbursement of dividends, or changes to 

the Company’s dividend disbursement Handbook. 
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5. Information concerning major legal disputes involving ADB. 

6. Information concerning the production, or shutdown considered significant to ADB. 

7. Information concerning ADB’s business policies or strategies. 

8. Information on anticipation of the circumstances and direction of business and projection 

of ADB’s future operational performance (Forward-Looking Information), particularly 

profit and loss information. 

9. Other information about ADB that might affect stock prices or influence investment 

decisions. 

Prohibited Activities and Remedial Actions 

There shall be a prohibition of release of confidential business information, or 

information that may lead to loss of benefits and competitiveness, or information on pending 

negotiations, or information based on exaggerated projections and/or irrational promotion. Improper 

wording or styles of presentation that may misdirect the price movement of ADB stock shall be 

avoided. 

In cases where there are disclosures of information which is inaccurate, erroneous, 

deviated from facts, or under misinterpretation or mistranslation in any significant way, Chief 

Executive Officer, Chief Financial Officer or Investor Relations Officer shall clarify all facts for 

correct understanding immediately. 

Meeting with Selected Audience 

The Investor Relations Officer or entrusted officers shall provide such information to the 

press, analysts and shareholders. 

After a meeting, press conference or public disclosure of any other information, the 

Investor Relations Officer responsible for providing such information shall disclose said 

information or resolutions of the meeting on ADB website. 

Management of Leaks of Information or Rumors 

In any significant events, when there are news reports deviating from the facts pertaining 

to the APPLIED DB, or reports with reference to inaccurate information, or leaks of significant 
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information to a third party, or untimely disclosure of information, which may lead to rumors that 

affect the stock price and/or performance of the Company either positively or negatively, the Chief 

Executive Officer, The Chief Investor Relations Officer, and/or entrusted officers shall report all 

significant information and facts to the Stock Exchange of Thailand (SET) and through all available 

channels for the correct understanding immediately. 

Trading Restriction and Silent Period 

To comply with the Statement of Corporate Governance Principles, the directors and 

employees knowing or having access to inside information of the Company with significant effects 

on the stock price, shall act in accordance with the following procedure: 

1. To avoid buying, selling, transferring or obtaining the transfer of securities issued by the 

company with underlying ADB Stock before the public disclosure of financial information. 

2. To avoid disclosing information on operating results of the company in a 30 day period 

before the ADB’s disclosure of information on the quarterly operating results to the Stock 

Exchange of Thailand (SET). and for 24 hours after the release.  Nor shall there be a 

meeting session for information sharing, group meeting, or answers to questions concerning 

the operating results for shareholders, investors, securities analysts and the press. In 

addition, there shall be strict observation of the Internal Control Procedure, as specified by 

the ADB 
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Applied DB Public Company Limited 

Prohibition from Trading Company Shares 

For the Board of Directors, Top Executives, and Related Employees 

 

The Board of Directors, top executives, and related employees (including their spouses and 

children who are minors) are prohibited from trading Company shares for a 30 days period prior to 

the release of the Company’s quarterly and annual financial statements, and for 24 hours after the 

release. 

Furthermore, in case the Board of Directors, top executives, and related employees 

(Including their spouses and children who are minors) have knowledge of confidential Information 

that could have any impact on the Company’s share price, they are prohibited from trading 

Company shares until 24 hours after the public disclosure. 

 

Note  In case anyone use the internal information which has not yet been disclosed to public for 

purchase or sale of securities in such a way as to take advantage of other persons (insider trading), 

whether or not such act is done within 

The prohibition period, that person shall be liable in law (Securities and Exchange Act 

B.E.2535). Securities and Exchange Commission has a right of claim for the benefit received, and 

that person shall be liable to imprisonment for a Term not exceeding two years or a fine not 

exceeding two times the benefit received or which should have been received by such person as a 

result of such contravention but such fine shall be not less than five hundred thousand baht, or both. 
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บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) 

คู่มอืการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Handbook) 

สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ฝ่ายบริหารบริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) เห็นชอบใหบ้ริษทัฯ จดัทาํคู่มือปฏิบติัเร่ืองการเปิดเผยขอ้มลู

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ADB เพ่ือเป็นการจดัระเบียบการเปิดเผยขอ้มลูของ ADB ใหเ้ป็นระบบและป้องกนัความเสียหายท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการเปิดเผยขอ้มลูอย่างไม่ถกูตอ้ง รวมทั้ง เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน สาธารณชนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ มัน่ใจ

ไดว้า่การเปิดเผยขอ้มลูของ ADB มีความถกูตอ้งชดัเจน สอดคลอ้งกบักฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกนั  

การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure Handbook) คู่มือน้ีจะช่วยใหพ้นกังานทุกคนมีความเขา้ใจท่ีชดัเจนและสามารถ

ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ดงันั้น ขอใหพ้นกังานทุกคนทาํความเขา้ใจคู่มือฉบบัน้ี โดยหากมีขอ้สงสยัใหป้รึกษาผูบ้งับญัชา

หรือหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให ้ ADB เติบโตอยา่งย ัง่ยืนบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายอยา่ง

แทจ้ริง 
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คู่มอืการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ บริษทั แอพ็พลาย ดบีี จาํกัด (มหาชน) 

การเปิดเผยขอ้มลูของ ADB ยึดถือหลกัความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามหลกับรรษทัภิบาล จึงกาํหนด

คู่มือการเปิดเผยขอ้มลูของ ADB (ADB Disclosure Handbook) เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน สาธารณชน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ต่างๆ มัน่ใจไดว้า่การเปิดเผยขอ้มลูของ ADB มีความถกูตอ้งชดัเจน สอดคลอ้งกบักฎหมายและเป็นไปอยา่งเท่าเทียมกนั 

ผู้มอีาํนาจในการเปิดเผยข้อมูล 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบในสายงานการเงินและหรือผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํ

หนา้ท่ี Investor Relations Officer สามารถพิจารณาและตดัสินใจเก่ียวกบัเน้ือหาของขอ้มูลท่ีสาํคญั เพ่ือการพิจารณาเปิดเผย 

โดยจะช้ีแจงขอ้มลูดว้ยตนเองหรืออาจมอบหมายใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นผูช้ี้แจงกไ็ด ้

ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ี Investor Relations Officer มีอาํนาจในการแถลงข่าวเผยแพร่ขอ้มลูท่ีมี

นยัสาํคญัของบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ นกัลงทุนและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ป็นผูด้าํเนินการ โดยประสานงาน

กบัเจา้ของขอ้มลูโดยตรงในการเผยแพร่ขอ้มลูสาํคญัของบริษทัฯ ผา่นส่ือมวลชน 

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล 

• การเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) ใหเ้ปิดเผยอยา่ง 

ระมดัระวงั ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา พร้อมทั้งดาํเนินการใหแ้น่ใจไดว้า่ผูถื้อหุน้หรือนกัลงทุนไดรั้บขอ้มลูต่าง ๆ อยา่ง

เพียงพอ เท่าเทียมกนัและสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง่้าย โดยอาจพิจารณาใชช่้องทางการเปิดเผยผา่นเวบ็ไซตข์อง ADB ตาม

ความเหมาะสม ทั้งน้ีควรระมดัระวงัเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีจะเปิดเผยดว้ย 

• การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นการคาดการณ์เก่ียวกบัสภาวะ ทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน 

อนาคตของบริษทัฯ (Forward-Looking Information) ใหเ้ปิดเผยดว้ยความระมดัระวงัและใหอ้ธิบายถึงเง่ือนไขหรือ 

สมมติฐานท่ีใชป้ระกอบในการคาคการณ์นั้น 

• การเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัท่ีไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะแลว้ (Material Public Information) ใหเ้ปิดเผยอยา่งชดัเจน  

ครบถว้น โดยไม่ใหเ้กิดความสับสน นอกจากน้ีการใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้มลูสาํคญัท่ีไดเ้ปิดเผยแลว้ตอ้งมีความชดัเจน

และสอดคลอ้ง ไม่ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิดกบัขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไปแลว้ 

• การเปิดเผยขอ้มลูอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ขอ้มลูสาํคญั (Non-material Information) ใหเ้ปิดเผยบนพ้ืนฐานของความเป็น 

จริงและตอ้งไม่มีเจตนาใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิดในขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน ราคา หลกัทรัพย ์หรือ

เปิดเผยในทาํนองท่ีอาจทาํใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนหรือลดลง 

• การเปิดเผยขอ้มลูท่ีอาจทาํให ้ADB ไดรั้บผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขนั ใหใ้ชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ  

เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบัตน้ทุนสินคา้ ขอ้มลูส่วนแบ่งการตลาด เป็นตน้ 
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ความหมายของคําว่า “ข้อมูลสําคัญ” 

ข้อมูลสําคัญ (Material Information) หมายถึง ขอ้มลูต่างๆ เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของ ADB ท่ีหากมีการ 

เปิดเผยโดยวิธีการท่ีไม่เหมาะสมแลว้อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อความสามารถในการดาํเนินธุรกิจของ ADB

หรือต่อราคาหลกัทรัพยห์รืออาจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการลงทุน ทั้งน้ีไม่วา่ขอ้มลูเหล่านั้นจะเป็นขอ้มลูการเงิน การ

ลงทุนหรือความลบัทางการคา้ เช่น  

1. งบการเงิน (งบดุล, งบกาํไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด, งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้, หมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน) และการเปล่ียนแปลงคู่มือทางบญัชีท่ีสาํคญั 

2. ขอ้มลูเก่ียวกบัการควบรวมบริษทัฯ การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงบริษทัร่วม/บริษทัยอ่ยท่ีสาํคญัและอาจมี

ผลกระทบหรือเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจของ ADB 

3. ขอ้มลูเก่ียวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยห์รือโครงการลงทุนท่ีมูลค่ามีนยัสาํคญั 

4. ขอ้มลูเก่ียวกบัการจ่าย หรืองดจ่ายเงินปันผลหรือการเปล่ียนแปลงคู่มือการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

5. ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีสาํคญัของ ADB 

6. ขอ้มลูเก่ียวกบัการผลิตหรือหยุดการผลิตสินคา้ท่ีสาํคญัของ ADB 

7. ขอ้มลูเก่ียวกบัคู่มือหรือกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ ADB 

8. ขอ้มลูการคาดการณ์เก่ียวกบัสภาวะ ทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต (Forward-

Looking Information) ของ ADB โดยเฉพาะขอ้มลูผลกาํไรหรือขาดทุน 

9. ขอ้มลูอ่ืน ๆ เก่ียวกบั ADB ท่ีเห็นวา่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์รือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ

ลงทุน 

ข้อละเว้นและการแก้ไขข้อผดิพลาดในการเปิดเผยข้อมูล 

หา้มเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจหรือขอ้มลูท่ีหากเปิดเผยแลว้อาจทาํใหเ้สียประโยชนแ์ละความ 

สามารถในการแข่งขนัหรือขอ้มลูท่ียงัไม่มีผลสรุปหรืออยูร่ะหวา่งการเจรจา ซ่ึงมีความไม่แน่นอนและตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูล

ท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริงหรือในเชิงส่งเสริมท่ีเกินความจาํเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนบัสนุน โดยควรละเวน้การใช้

ถอ้ยคาํหรือรูปแบบท่ีไม่เหมาะสมหรือท่ีอาจทาํใหเ้ขา้ใจผิดต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

ในกรณีท่ีมีการเปิดเผยขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง ผิดพลาด คลาดเคล่ือนจากขอ้เท็จจริงหรือมีการตีความหรือแปล

ความหมายไม่ถูกตอ้งอยา่งมีนยัสาํคญั ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบในสายงานการเงินหรือ

ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ี Investor Relations Officer มีอาํนาจช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง

โดยทนัที 
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การให้ข้อมูลแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม 

Investor Relations Officer หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายรับผิดชอบการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทัฯ แก่ส่ือมวลชน 

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 

เม่ือประชุม แถลงข่าวหรือใหข้อ้มลูอ่ืนใดแก่ส่ือมวลชน ใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบในการใหข้อ้มลูดงักล่าวจดัให้

มีการเผยแพร่ขอ้มลูท่ีไดเ้ปิดเผยหรือมติท่ีประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ย 

การดาํเนินการกรณีข้อมูลร่ัวไหลหรือข่าวลอื 

เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีมีนยัสาํคญั ข่าวคลาดเคล่ือนเก่ียวกบับริษทัฯ หรือมีการอา้งอิงขอ้มูลท่ีไม่ถกูตอ้งหรือขอ้มลู

สาํคญัร่ัวไหลไปสู่บุคคลอ่ืนหรือถกูเปิดเผยก่อนเวลาอนัควรและอาจก่อใหเ้กิดข่าวลือท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์

และ/หรือการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไม่วา่ทางบวกหรือทางลบ ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบ

ในสายงานการเงิน  Investor Relations Officer และ/หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายรับผิดชอบในการช้ีแจงขอ้มูลสาํคญั

และขอ้เทจ็จริงท่ีควรตอ้งแจง้ผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศและช่องทางการเปิดเผยต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ี

ถกูตอ้งโดยทนัที 

การห้ามซ้ือขายหลกัทรัพย์ และงดให้ข้อมูล 

เพ่ือประโยชนข์องการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ใหก้รรมการและพนกังานท่ีถือเป็นบุคคลท่ีล่วงรู้หรือมีโอกาสล่วงรู้

ขอ้มลูภายในของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยถื์อปฏิบติั ดงัน้ี 

1. งดการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีอา้งอิงหุน้สามญัของบริษทัฯ ก่อนการเปิดเผยขอ้มูล

ทางการเงินต่อสาธารณชน  

2. งดการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯ ในระหวา่งช่วงเวลา 30 วนั ก่อนมีการเปิดเผยงบ

การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีและภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว รวมถึง ไม่มี

การนดัพบปะใหข้อ้มลู จดัประชุมกลุ่มหรือตอบขอ้ซกัถามใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประกอบการ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกั

ลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละส่ือมวลชน และใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีบริษทัฯ

กาํหนดดว้ย 
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บริษัท แอพ็พลาย ดีบี  จํากดั (มหาชน) 

เร่ือง การห้ามคณะกรรมการบริษทั ผู้บริหารระดบัสูง 

พนักงานในหน่วยงานที่เกีย่วข้องกบัข้อมูลงบการเงนิ  ในการซ้ือขายขายหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ 

 

ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูงบการเงิน (รวมทั้งคู่

สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ตอ้งไม่ทาํการซ้ือขาย หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ภายใน 30 วนั ก่อน

มีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีและภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูงบ

การเงิน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ทราบขอ้มลูท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย ซ่ึงอาจมีผล 

กระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตอ้งไม่ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบั

แต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มลูสู่สาธารณะ  

 

หมายเหตุ หากมีการใชข้อ้มลูภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนในการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเป็นการเอาเปรียบ 

บุคคลภายนอก (Insider trading) ไม่วา่จะอยูใ่นช่วงระยะเวลาดงักล่าวหรือไม่ บุคคลท่ีกระทาํการดงักล่าวยงัคงตอ้งรับผิด

ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีสิทธิเรียกใหส่้งมอบผล 

ประโยชนท่ี์ไดรั้บ รวมทั้งอาจตอ้งรับโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของประโยชนท่ี์ไดรั้บหรือพึง

ไดรั้บจากการกระทาํฝ่าฝืนแต่ไม่นอ้ยกวา่ 500,000 บาทหรือทั้งจาํ ทั้งปรับ 

 

 
 

 

 
 

 



APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED ฉบับที ่       00 

รหัสเอกสาร  :  ADB-2017-14 คร้ังทีแ่ก้ไข 00 

จัดทาํโดย  : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน วนัทีบั่งคบัใช้ 20 พฤศจิกายน 2560 

เร่ือง คู่มอืการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Handbook) หน้าที ่ 13 
 

Disclosure and Transparency Handbook Page 13 
 

 
 

ADB Disclosure and Transparency Handbook 
 

Applied DB Public Company Limited 

 

I have received and read this ADB Disclosure and Transparency Handbook. 

I understand, acknowledge and will comply with these practices.  
 

คู่มอืการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดรั้บและอ่านคู่มือการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสของ ADB ฉบบัน้ีแลว้ 

ขา้พเจา้ เขา้ใจ รับทราบและรับเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงานต่อไป 

 

 

Signature........................................................ 

                  (......................................................) 

Position.................................................... 

Dept/Division............................................ 

        Date................................................................. 
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