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นโยบำยกำรดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยใน และกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
บริ ษ ัท ผลธัญ ญะ จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การใช้ข ้อ มู ล ภายในของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย
(“บริ ษ ัท ”) โดยมี ค วามมุ่ งมั่น ที่ จะปฏิ บัติ ต่อ ผูถ้ ื อหุ ้น ทุ กรายอย่างโปร่ งใสและเท่ าเที ยมกัน ตามหลักการกากับ ดู แลกิ จการที่ ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในการนาข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ที่ ยงั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรื อบุ คคลอื่ นทั้งทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ได้กาหนดแนวทางป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี้
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
1.1 กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บัติเกี่ ยวกับการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั เพื่อการซื้ อขายหลักทรั พย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และพนักงานของบริ ษทั ฯ
1.2 ให้กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร ปฏิ บัติต าม พระราชบัญ ญัติห ลักทรั พย์ละตลาดหลักทรั พ ย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 (“พ.ร.บ.
หลักทรั พ ย์”) เกี่ ย วกับ การซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์โ ดยใช้ข ้อ มู ล ภายใน และประกาศส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ ยวกับการจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ผูท้ าแผน และผูบ้ ริ หารแผน ของบริ ษทั จดทะเบียน
ข้ อ 2. ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้บงั คับใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อผูเ้ ข้าถึงข้อมูลภายใน และ
ครอบคลุมถึงคู่สมรส ผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย
ข้ อ 3. คำจำกัดควำม
ข้อความ หรื อถ้อยคาใดๆ ในนโยบายฉบับนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั
หมายถึง บริ ษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั ย่อย หมายถึง บริ ษทั จากัด ซึ่งบริ ษทั ถือหุน้ โดยตรง และ/หรื อโดยอ้อม เกินกว่าร้อยละ 50 หรื อมีอานาจ
ควบคุม
3. กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริ ษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)
4. ผูบ้ ริ หาร
หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน) (ตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารที่สี่ทุกราย และให้หมายความ
รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า) ได้แก่
(1) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(3) ผูอ้ านวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่า
(4) ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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5. ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ย่อย หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ผล พาลาเดียม จากัด และ บริ ษทั ผล วอเตอร์ จากัด ตามนิยาม
ของสานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา
6. พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยทั้งที่เป็ นพนักงานประจา พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ หรื อ
พนักงานชัว่ คราวของบริ ษทั ฯ
7. หลักทรัพย์ หมายถึง หุน้ (สามัญและบุริมสิ ทธิ ) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุน้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
(Warrants)
หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
(Transferable Subscription Right “TSR”) สิ ทธิในการซื้อหุน้ (Stock Options) ตราสารอนุพนั ธ์ (เช่น ฟิ วเจอร์ส
และออปชัน่ ) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน
8. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง สัญญาตามกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่กาหนดให้ส่งมอบหลักทรัพย์
หรื อที่กาหนดให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ตามข้อ 3.
9. การซื้อขาย หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ หรื อเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่วา่ เพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่น และ/หรื อ ผลประโยชน์ทางกฏหมายในหลักทรัพย์ รวมถึง
การใช้สิทธิในการซื้อหุน้ หรื อใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
10. การชอร์ตเซล หมายถึง การขายหลักทรัพย์ซ่ ึงตนเองไม่มีในครอบครอง แต่ใช้การยืมมาจากบุคคลอื่นที่มีหลักทรัพย์
นั้นอยู่ เช่น โบรกเกอร์
11. ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่ยงั มิได้มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เป็ นการ
ทัว่ ไป ซึ่งเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์ และการตัดสิ นใจซื้อขาย
หลักทรัพย์ ตัวอย่างของข้อมูลภายในได้แก่
(1) ฐานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
(2) การจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปันผล
(3) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์
(4) แผนธุรกิจ และแผนการระดมทุน การเพิ่ม/ลดทุน โดยใช้เครื่ องมือทางการเงินต่างๆ
(5) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในแผนการลงทุน หรื อโครงการลงทุน
(6) การร่ วมทุน การควบรวมกิจการ หรื อการขายกิจการ
(7) การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สาคัญ และการไถ่ถอนหลักทรัพย์
(8) การได้มา หรื อสูญเสี ยสัญญาทางการค้าที่สาคัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
(9) ข้อพิพาททางกฏหมายที่สาคัญ
(10) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
(11) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
(12) การเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุม หรื อการเปลี่ยนแปลงที่สาสัญในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อผูบ้ ริ หารระดับสูง
12. ผูเ้ ข้าถึงข้อมูลภายใน หมายถึง บุคคลที่มีตาแหน่งหรื อหน้าที่ซ่ ึงล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั (รวมถึง คู่สมรส ผูท้ ี่
อยูก่ ินด้วยกันฉันสามี หรื อภริ ยาและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ได้แก่
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ก) พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อผูเ้ ข้าถึงข้อมูลภายใน ได้แก่ ผูด้ ารงตาแหน่งสูงสุดทางการเงินหรื อผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีหรื อผูจ้ ดั การแผนกบัญชี นักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริ ษทั
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ข) ผูส้ อบบัญชี หมายถึง ผูส้ อบบัญชีซ่ ึงได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยมติที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในแต่ละปี
ค) หรื อบุคคลอื่นใดที่บริ ษทั กาหนด
ข้ อ 4. ผู้มหี น้ ำทีจ่ ดั ทำและนำส่ งรำยงำน
4.1 กรณี เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง รวมคู่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามวิธีการที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด (ทางอิเล็กทรอนิกส์) ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในกรณี ที่บริ ษทั แจ้งรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผูบ้ ริ หารแล้ว หรื อภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในกรณี อื่น
นอกจาก 4.1
โดยให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฉบับ
ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 18 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารสี่ รายแรก ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยและข้อมูลประวัติของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสี ย (มาตรา 89/14) ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยให้ส่ง
รายงานมายังเลขานุการบริ ษทั เพื่อดาเนินการตามข้อ 4.3
4.2 กรณี เป็ นบุคคคลที่เกี่ยวข้องหรื อบุคคลที่บริ ษทั กาหนด เป็ นผูเ้ ข้าถึงข้อมูลภายใน ตามนิยามข้อ 12.ให้จดั ทาและนาส่ง
รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้ งแรก ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ ได้รับแจ้งจากเลขานุ ก ารบริ ษทั โดยใช้แบบรายงานการถื อ
หลักทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั (เอกสารแนบ 1) และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าส่งแก่เลขานุการบริ ษทั โดยใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริ ษทั
กาหนด (เอกสารแนบ 2)
การจัดทารายงานตามข้อ 4.1 และ 4.2 ข้างต้นให้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบุคคลดังต่อไปนี้ของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
(1) คู่สมรส
(2) ผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีหรื อภริ ยา
(3) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(4) นิติบุคคลที่กรรมการผูบ้ ริ หาร และบุคคลตาม (1) ถึง (3) ของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ 30
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว
4.3 เลขานุการบริ ษทั ต้องจัดทาสาเนารายงานตามข้อ 4.1 และ 4.2 ส่งให้กบั ประธานคณะกรรมการบริ ษทั ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับรายงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการประชุมครั้ง
ถัดไป
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บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
ข้ อ 5.
1.
2.
3.
4.
5.

หน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมีหน้าที่กากับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคคลที่
บริ ษทั ฯ กาหนดได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด
ผูบ้ ริ หารและพนักงานระดับจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตน ให้ตระหนักถึงความสาคัญและ
มีความเข้าใจนโยบาย รวมทั้งการปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และพนักงานหรื อผูเ้ ข้าถึงข้อมูลภายใน/บุคคลที่บริ ษทั กาหนด จะต้องปฏิบตั ิตาม
นโยบายอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งสื่อสารแก่คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบ
เลขานุการบริ ษทั แจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ให้ผมู ้ ีหน้าที่รายงาน ผูเ้ ข้าถึงข้อมูลภายใน และ
บุคคลที่บริ ษทั ฯ กาหนดทราบเป็ นการล่วงหน้า
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ติดตามผลการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าว โดยให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยแจ้งผ่านเลขานุการบริ ษทั
เพื่อนาเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส

ข้ อ 6.

แนวทำงปฏิบัติ
6.1 กาหนดให้ กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ตาม
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามวิธีการที่สานักงานกาหนด
6.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ที่รับทราบข้อมูลภายในของบริ ษทั ต้องรักษาความลับและห้ามนาข้อมูลนั้น
ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาประโยชน์ดว้ ยการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดทั้งโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
6.3 ห้ามมิให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใน
ช่วงเวลา 30 วัน (Blackout Period) ก่อนที่งบการเงินประจารายไตรมาสและประจาปี หรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง ภายหลังจากที่งบการเงินหรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และได้มี
การแจ้งข้อมูลสารสนเทศแก่ตลาดหลักทรัพย์แล้ว และช่วงเวลาอื่นที่บริ ษทั ฯ จะกาหนดเป็ นครั้งคราว
6.4 ห้ามมิให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และพนักงานที่ ลาออก
แล้ว เปิ ดเผยข้อมูลภายใน หรื อความลับของบริ ษทั ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอก หรื อบริ ษทั อื่นที่ตนเองเป็ นผูถ้ ือหุน้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานและลูกจ้าง แม้วา่
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทาให้เกิ ดผลเสี ยหายแก่ บริ ษทั และคู่คา้ ของบริ ษทั ก็ตาม เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ ตอ้ งเปิ ดเผยตามที่
กฎหมายกาหนด
6.5 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยบริ ษทั ควบคุม และ/หรื อ ป้ องกันการเข้าถึ งข้อมูลของ
บริ ษ ัท จากบุ ค คลภายนอก และก าหนดสิ ท ธิ ในการเข้าถึ งข้อ มู ล ให้กับ พนัก งานในระดับ ต่ างๆ ตามอ านาจหน้าที่ แ ละความ
รับผิดชอบ
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บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
ข้ อ 7. ข้ อยกเว้ น
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ไม่ตอ้ งจัดทาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
1. การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละคนถืออยู่
2. การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุน้ ปั นผลของบริ ษทั
3. การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
4. การได้หลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาโดยทางมรดก
5. การเสนอขายหุน้ หรื อการให้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่ให้แก่
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรื อได้รับหลักทรัพย์จากโครงการ
ร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)
6. การโอน หรื อรับโอนกรรมสิ ทธิในหลักทรัพย์ที่เป็ นหลักประกันให้แก่ผรู ้ ับหลักประกัน
ข้ อ 8. บทลงโทษกรณีฝ่ำยฝื นนโยบำย
8.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี
8.2.1 บทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2559 (รวมแก้ไขเพิม่ เติม)
กาหนดว่า “กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูส้ อบบัญชี ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 59 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์หรื อวิธีการที่กาหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่ง
หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง”
8.2.2 พิจารณาลงโทษด้วย การปลดออก หรื อต้องลาออกจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี และ
มีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี
8.2 พนักงาน
8.2.1 กาหนดโทษทางวินยั ตามข้อบังคับการทางานของบริ ษทั ฯ โดยจะพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามควรแก่กรณี ได้แก่
การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ จนถึงขั้นให้ออก หรื อเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
แล้วแต่กรณี รวมทั้ง อาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ข้ อ 9. กรณีมขี ้ อสงสัย
หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานคนใด มีคาถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรื อไม่แน่ใจ
ว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสาคัญนั้นได้มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรื อไม่
หรื อจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ใน
สถานการณ์ใดๆ กรุ ณาติดต่อเลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ช่องทาง ดังนี้
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)
โทร. 02-791 0111 ต่อ 151 หรื อ 206
Email: cs@pdgth.com
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บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
ข้ อ 10. นโยบำยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนควรอ่านทาความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ ร่ วมกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิอื่นๆ
ของบริ ษทั ดังนี้
(1) นโยบายการกากับดูแลกิจการ
(2) จรรยาบรรณธุรกิจ
(3) หลักเกณฑ์การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
(4) หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(5) คู่มือและข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็ นต้นไป

( รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริ ญ )
ประธานกรรมการบริ ษทั
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