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นโยบำยกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน และกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์  
 

บริษัท ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความส าคัญต่อการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย 
(“บริษัท”) โดยมีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกันตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในการน าขอ้มูล
ภายในของบริษทัท่ียงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืนทั้ งทางตรงและทางออ้ม 
บริษทัไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน ดงัน้ี 

 
ข้อ 1. วตัถุประสงค์ 

1.1    ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกบัการดูแลการใช้ขอ้มูลภายในของบริษทั เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และพนกังานของบริษทัฯ 

1.2   ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลกัทรัพยล์ะตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 (“พ.ร.บ.
หลักทรัพย์”) เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เก่ียวกบัการจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์
และสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูท้  าแผน และผูบ้ริหารแผน ของบริษทัจดทะเบียน 

 
ข้อ 2. ขอบเขต 
 นโยบายฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี พนกังาน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายใน และ
ครอบคลุมถึงคู่สมรส ผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวดว้ย 
 
ข้อ 3. ค ำจ ำกดัควำม 
 ขอ้ความ หรือถอ้ยค าใดๆ ในนโยบายฉบบัน้ี มีความหมายดงัตอ่ไปน้ี 

1. บริษทั  หมายถึง บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
2. บริษทัยอ่ย  หมายถึง บริษทัจ ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุน้โดยตรง และ/หรือโดยออ้ม เกินกวา่ร้อยละ 50 หรือมีอ านาจ

ควบคุม 
3. กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
4. ผูบ้ริหาร หมายถึง  ผูบ้ริหารของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) (ตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการ 

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงหมายถึง กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารท่ีส่ีทุกราย และใหห้มายความ
รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า) ไดแ้ก่ 

(1) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(2) รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(3) ผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า 
(4) ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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5. ผูบ้ริหารบริษทัยอ่ย หมายถึง ผูบ้ริหารของบริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั และ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั ตามนิยาม
ของส านกังาน ก.ล.ต. หมายถึง ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา 

6. พนกังาน หมายถึง  พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทั้งท่ีเป็นพนกังานประจ า พนกังานสญัญาจา้งพิเศษ หรือ
พนกังานชัว่คราวของบริษทัฯ 

7. หลกัทรัพย ์ หมายถึง หุน้ (สามญัและบุริมสิทธิ) และหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ไดแ้ก่ หุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ (Warrants) หรือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
(Transferable Subscription Right “TSR”) สิทธิในการซ้ือหุน้ (Stock Options)  ตราสารอนุพนัธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส 
และออปชัน่) และตราสารทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีสามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดการเงิน 

8. สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง สญัญาตามกฏหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีก าหนดให้ส่งมอบหลกัทรัพย์
หรือท่ีก าหนดใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกบัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ตามขอ้ 3. 

9. การซ้ือขาย หมายถึง การซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ หรือเขา้ผกูพนัตามสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยไ์ม่วา่เพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน และ/หรือ ผลประโยชนท์างกฏหมายในหลกัทรัพย ์ รวมถึง 
การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ หรือใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

10. การชอร์ตเซล หมายถึง การขายหลกัทรัพยซ่ึ์งตนเองไม่มีในครอบครอง แต่ใชก้ารยมืมาจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหลกัทรัพย์
นั้นอยู ่เช่น โบรกเกอร์ 

11. ขอ้มูลภายใน หมายถึง ขอ้มูลท่ียงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการ
ทัว่ไป ซ่ึงเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหรือมูลค่าของหลกัทรัพย ์ และการตดัสินใจซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ ตวัอยา่งของขอ้มูลภายในไดแ้ก่ 
(1) ฐานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน  
(2) การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล 
(3) การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหลกัทรัพย ์
(4) แผนธุรกิจ และแผนการระดมทุน การเพ่ิม/ลดทุน โดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินต่างๆ 
(5) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในแผนการลงทุน หรือโครงการลงทุน 
(6) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ 
(7) การซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ส าคญั และการไถ่ถอนหลกัทรัพย ์
(8) การไดม้า หรือสูญเสียสญัญาทางการคา้ท่ีส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  
(9) ขอ้พิพาททางกฏหมายท่ีส าคญั 
(10) การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ 
(11) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
(12) การเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุม หรือการเปล่ียนแปลงท่ีส าสญัในคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารระดบัสูง 

12. ผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายใน หมายถึง  บุคคลท่ีมีต าแหน่งหรือหนา้ท่ีซ่ึงล่วงรู้ขอ้มูลภายในของบริษทั (รวมถึง คู่สมรส ผูท่ี้
อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามี หรือภริยาและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ไดแ้ก่ 
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ก) พนกังาน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายใน ไดแ้ก่ ผูด้  ารงต าแหน่งสูงสุดทางการเงินหรือผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีหรือผูจ้ดัการแผนกบญัชี นกัลงทุนสมัพนัธ์ เลขานุการบริษทั 
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ข) ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยมติท่ีประชุมสามญั        
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในแต่ละปี 

ค) หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีบริษทัก าหนด 
 

ข้อ 4.  ผู้มหีน้ำทีจ่ดัท ำและน ำส่งรำยงำน 
4.1 กรณีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตนเอง รวมคู่

สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตามวธีิการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (ทางอิเลก็ทรอนิกส์) ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมี
การซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ในกรณีท่ีบริษทัแจง้รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารในระบบขอ้มูลรายช่ือ
กรรมการและผูบ้ริหารแลว้ หรือภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในกรณีอ่ืน
นอกจาก 4.1 

โดยใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ฉบบั
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 

ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารส่ีรายแรก ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียและขอ้มูลประวติัของกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามหลกัเกณฑก์ารรายงานการมีส่วนไดเ้สีย (มาตรา 89/14) ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ โดยใหส่้ง
รายงานมายงัเลขานุการบริษทั เพื่อด าเนินการตามขอ้ 4.3 

4.2 กรณีเป็นบุคคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลท่ีบริษทัก าหนด เป็นผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายใน ตามนิยามขอ้ 12.ใหจ้ดัท าและน าส่ง
รายงานการถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษทั โดยใช้แบบรายงานการถือ
หลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทั (เอกสารแนบ 1) และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสญัญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ส่งแก่เลขานุการบริษทั โดยใชแ้บบรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีบริษทั
ก าหนด (เอกสารแนบ 2) 
 การจดัท ารายงานตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ขา้งตน้ใหค้รอบคลุมถึงการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์การซ้ือขายหลกัทรัพย์
และสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยบุคคลดงัต่อไปน้ีของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

(1) คู่สมรส  
(2) ผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีหรือภริยา 
(3) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(4) นิติบุคคลท่ีกรรมการผูบ้ริหาร และบุคคลตาม (1) ถึง (3) ของกรรมการหรือผูบ้ริหาร ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 30 

ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว 
4.3 เลขานุการบริษทัตอ้งจดัท าส าเนารายงานตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ส่งใหก้บัประธานคณะกรรมการบริษทั ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคร้ัง
ถดัไป  
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ข้อ 5. หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 
1. คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลนโยบายฉบบัน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บุคคลท่ี

บริษทัฯ ก าหนดไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 
2. ผูบ้ริหารและพนกังานระดบัจดัการ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบและดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน ใหต้ระหนกัถึงความส าคญัและ

มีความเขา้ใจนโยบาย รวมทั้งการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 
3. กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และพนกังานหรือผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายใน/บุคคลท่ีบริษทัก าหนด จะตอ้งปฏิบติัตาม

นโยบายอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งส่ือสารแก่คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะไดรั้บทราบ 
4. เลขานุการบริษทั แจง้ช่วงเวลาหา้มซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Blackout Period) ใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงาน ผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายใน และ

บุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดทราบเป็นการล่วงหนา้ 
5. คณะกรรมการบริษทัฯ ติดตามผลการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าว โดยใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร โดยแจง้ผา่นเลขานุการบริษทั 
เพื่อน าเสนอรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 
ข้อ 6.  แนวทำงปฏิบัต ิ
  6.1 ก าหนดให ้ กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั มีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตนเอง 
รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ ตาม
พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ มาตรา 59 ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามวธีิการท่ีส านกังานก าหนด  
  6.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีรับทราบขอ้มูลภายในของบริษทัตอ้งรักษาความลบัและหา้มน าขอ้มูลนั้น
ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์ดว้ยการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ก่ตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดทั้งโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
  6.3 หา้มมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัใน
ช่วงเวลา 30 วนั (Blackout Period) ก่อนท่ีงบการเงินประจ ารายไตรมาสและประจ าปี หรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในของบริษทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน และไดมี้
การแจง้ขอ้มูลสารสนเทศแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ และช่วงเวลาอ่ืนท่ีบริษทัฯ จะก าหนดเป็นคร้ังคราว   
  6.4   ห้ามมิให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน และพนักงานท่ีลาออก
แลว้ เปิดเผยขอ้มูลภายใน หรือความลบัของบริษทั ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่คา้ของบริษทัฯ ท่ีตนไดรั้บทราบจากการปฏิบติั
หนา้ท่ีไปใชป้ระโยชน์ใหแ้ก่บุคคลภายนอก หรือบริษทัอ่ืนท่ีตนเองเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานและลูกจา้ง แมว้า่
การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทัและคู่คา้ของบริษทัก็ตาม เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
  6.5  การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ โดยบริษทัควบคุม และ/หรือ ป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลของ
บริษัทจากบุคคลภายนอก และก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ 
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ข้อ 7.  ข้อยกเว้น 
ในกรณีดงัต่อไปน้ี ไม่ตอ้งจดัท าแบบรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 
1. การไดห้ลกัทรัพยต์ามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนถืออยู ่
2. การไดห้ลกัทรัพยจ์ากการจ่ายหุน้ปันผลของบริษทั 
3. การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
4. การไดห้ลกัทรัพยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้มาโดยทางมรดก 
5. การเสนอขายหุน้หรือการใหสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Warrants) ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือไดรั้บหลกัทรัพยจ์ากโครงการ
ร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment Program “EJIP”) 

6. การโอน หรือรับโอนกรรมสิทธิในหลกัทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ผูรั้บหลกัประกนั 
 

ข้อ 8. บทลงโทษกรณีฝ่ำยฝืนนโยบำย 
8.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี 

8.2.1 บทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2559 (รวมแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
ก าหนดวา่ “กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูส้อบบญัชี ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑห์รือวธีิการท่ีก าหนดตามมาตรา 59 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึง
หม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง” 
8.2.2 พิจารณาลงโทษดว้ย การปลดออก หรือตอ้งลาออกจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี  และ           
มีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพง่ ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ แลว้แต่กรณี   

8.2 พนกังาน 
8.2.1  ก าหนดโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัฯ โดยจะพิจารณาลงโทษทางวนิยัตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ 
การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ ์จนถึงขั้นให้ออก หรือเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังาน 
แลว้แต่กรณี รวมทั้ง อาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพง่ ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ 

 

ข้อ 9.  กรณีมข้ีอสงสัย 
 หากกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานคนใด มีค าถามหรือขอ้สงสยัเก่ียวกบันโยบายฉบบัน้ี หรือไม่แน่ใจ   
วา่ขอ้มูลภายในท่ีมีสาระส าคญันั้นไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้หรือไม่ หรือจะสามารถซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น
สถานการณ์ใดๆ กรุณาติดต่อเลขานุการบริษทับริษทัช่องทาง ดงัน้ี 
  เลขานุการบริษทั 
  บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
  โทร. 02-791 0111 ต่อ 151 หรือ 206 
  Email:   cs@pdgth.com 
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ข้อ 10. นโยบำยทีเ่กีย่วข้อง 
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนควรอ่านท าความเขา้ใจนโยบายฉบบัน้ี ร่วมกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัอ่ืนๆ 
ของบริษทั ดงัน้ี 

(1) นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
(2) จรรยาบรรณธุรกิจ 
(3) หลกัเกณฑก์ารจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั 
(4) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 
(5) คู่มือและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  

 
ทั้งน้ี ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561  เป็นตน้ไป 
 
 

                                              
       ( รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ) 
         ประธานกรรมการบริษทั                
 
 
 
 
 

 


