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บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศของบริษัท (Disclosure Policy)
บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ให้ความสําคัญในการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นและ
ผูล้ งทุน อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื&อให้มน&ั ใจได้ว่าบุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ในฐานะ
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับเกี&ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างทันเวลา การ
ดูแลข้อมูลที&มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที&ยงั ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ (“ข้อมูลภายใน”) เป็ นอย่างดี ซึ&งสารสนเทศนั8นอาจส่ งผล
กระทบต่อราคาหรื อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อต่อการเปลี&ยนแปลงในราคาของ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือ& ให้บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยสารสนเทศที&กาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี8:
1.1.1 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื& อง หลักเกณฑ์ เงื&อนไข และวิธีการเกี&ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการปฏิติการใดๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน
1.1.2 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื& อง แนวทางปฏิบตั ิเกี&ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั จด
ทะเบียน
1.2 เพือ& ให้บริ ษทั สามารถเปิ ดเผยสารสนเทศด้วยความโปร่ งใส ความรับผิดชอบ และตรงตามความคาดหวังของผูล้ งทุนที&
มีตอ่ บริ ษทั ซึ&งสารสนเทศดังกล่าวนั8นอาจมีผลกระทบทั8งในด้านบวกหรื อลบต่อบริ ษทั หรื อผูล้ งทุน จะทําให้ผลู ้ งทุน
ทราบถึงมูลค่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั
1.3 เพื&อให้บริ ษทั เปิ ดเผยสารสนเทศที&มีสาระสําคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และมัน& ใจได้วา่ ผูล้ งทุนทุกคนได้
รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ห้ามเลือกที&จะเปิ ดเผยให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเป็ นการเฉพาะ
ข้ อ 2. ขอบเขตนโยบาย
2.1 นโยบายฉบับนี8เป็ นส่วนหนึ&งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที&ดีของบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ใช้กบั
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนบริ ษทั ย่อย โฆษกผูร้ ับมอบอํานาจหรื อผูท้ ี&ได้รับมอบหมาย และบุคคลอื&นทุก
คนภายในบริ ษทั
2.2 นโยบายฉบับนี8ครอบคลุมถึงการเปิ ดเผยสารสนเทศที&ยื&นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) และกฎระเบียบต่างๆ ที&เกี&ยวข้อง การเปิ ดเผยสารสนเทศทางการเงินและที&ไม่ใช่ทางการเงิน คําอธิ บาย
และการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน (MD&A) ข้อความที&ปรากฏในรายงานประจําปี หรื อรายไตรมาส แถลงการณ์ขา่ ว เอกสาร
แถลงข่าวหรื อสื& อประกอบการนําเสนอโดยผูบ้ ริ หารระดับสูง รวมถึงสารสนเทศที&เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อเผยแพร่ ผา่ น
สิ& งพิมพ์และสื& ออิเล็กทรอนิกส์อื&นๆ
2.3 นโยบายฉบับนี8ครอบคลุมถึงการให้สารสนเทศด้วยวาจาทั8งในการประชุม การสนทนาทางโทรศัพท์กบั นักวิเคราะห์
และผูล้ งทุน การให้สมั ภาษณ์สื&อมวลชน การแถลงข่าว และการประชุมทางไกล
2.4 นโยบายฉบับนี8ไม่ครอบคลุมถึงการเปิ ดเผยสารสนเทศที&เกี&ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การทํา
โปรโมชัน& สิ นค้าและบริ การหรื อกิจกรรมอื&นๆ ที&สนับสนุนธุรกิจปกติ
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ข้ อ 3. คําจํากัดความ
หมายถึง ข้อมูลสําคัญที&เกี&ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ&งมีความเป็ นไปได้อย่างมากที&เมื&อมีการ
เปิ ดเผยหรื อมีการกล่าวอ้างถึงข้อมูลดังกล่าวในช่วงเวลาที&ไม่เหมาะสม
อาจจะทําให้เกิดข่าวลือหรื อเกิดการสําคัญผิดจนอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อมีผลทําให้ผรู ้ ับรู ้ขอ้ มูลนําข้อมูลเหล่านั8นไปใช้เป็ นเหตุผลสําคัญประกอบ
การพิจารณาตัดสิ นใจลงทุนซื8อ ขาย หรื อกระทํารายการต่างๆ ในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ หรื อเป็ นเหตุให้มีผนู้ าํ ข้อมูลเหล่านั8นไปพิจารณาเกี&ยวโยงกระทําการต่อหลักทรัพย์อื&นๆ อันมีสาเหตุมาจากการให้
ข้อมูลดังกล่าว
ข้ อ 4. แนวทางการเปิ ดเผยสารสนเทศที8มีสาระสํ าคัญ
4.1 สารสนเทศที&ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั มีภาระหน้าที&ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพือ& ความโปร่ งใสและเป็ นธรรมต่อการลงทุน
โดยส่งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที&ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด จัดทําทั8งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ&งเข้า
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี8
4.1.1 การเปิ ดเผยสารสนเทศที&สาํ คัญให้ประชาชนทราบโดยทันที ได้แก่ สารสนเทศเกี&ยวกับการดําเนินงาน หรื อ
เหตุการณ์ หรื อสภาพซื8อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เมื&อสารสนเทศนั8นมีผลต่อราคาซื8อขายหลักทรัพย์อย่างมีนยั สําคัญ หรื อถือได้วา่
สําคัญต่อผูล้ งทุนที&ใช้ผลการวิเคราะห์หรื อผูเ้ ชี&ยวชาญในการเลือกตัดสินใจลงทุน หรื อมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
4.1.2 สารสนเทศเกี&ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั สารสนเทศสําคัญใดๆ ที&เป็ นข้อเท็จจริ งซึ&งมีผลต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริ ษทั หรื อต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์น8 นั ได้แก่ สารสนเทศที&สาํ คัญเกี&ยวกับทรัพย์สิน ธุรกิจ ฐานะและแนวโน้ม
ทางการเงินของบริ ษทั การรวมกิจการและการได้มาซึ&งธุรกิจ ข้อตกลงที&สาํ คัญกับลูกจ้าง ผูข้ ายสิ นค้า ลูกค้า และอื&นๆ รวมถึงการ
เปลี&ยนแปลงที&สาํ คัญในการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลภายในหรื อผูท้ ี&มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั
4.1.3 ตัวอย่างเหตุการณ์ที&เกี&ยวกับการดําเนินงานหรื อสภาพการซื8อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที&ตอ้ งเปิ ดเผยให้
สาธารณชนทราบโดยทันที
(1) การร่ วมทุน การรวมกิจการ หรื อ การได้มาซึ&งกิจการ
(2) การประกาศจ่าย หรื อไม่จ่ายเงินปันผล หรื อการประกาศผลกําไรหรื อขาดทุน
(3) การเปลี&ยนแปลงมูลค่าที&ตราไว้ การจ่ายหุน้ ปันผล
(4) การได้มาหรื อสูญเสียสัญญาทางการค้าที&สาํ คัญ
(5) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที&สาํ คัญ การพัฒนาที&สําคัญ เกี&ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด
หรื อการค้นพบที&สาํ คัญเกี&ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
(6) การเปลี&ยนแปลงอํานาจในการควบคุมหรื อการเปลี&ยนแปลงที&สาํ คัญในคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(7) การเรี ยกไถ่ถอนหลักทรัพย์
(8) การกูย้ มื เงินในจํานวนที&มีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(9) การออกหุน้ เพิม& ทุนในจํานวนที&มีนยั สําคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรื อบุคคลใดๆ
(10) ข้อพิพาททางกฎหมายที&สาํ คัญ
(11) การซื8อหรื อขายสิ นทรัพย์ที&สาํ คัญ
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(12) การเปลี&ยนแปลงที&สาํ คัญในโครงการลงทุน
(13) การเปลี&ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
(14) ข้อพิพาทที&สาํ คัญเกี&ยวกับแรงงาน ผูร้ ับเหมาช่วง ผูข้ ายสิ นค้าให้บริ ษทั
(15) การทําคําเสนอซื8อหลักทรัพย์ของบริ ษทั อื&น
(16) การเปลี&ยนแปลงนโยบายการบัญชีที&สาํ คัญ เป็ นต้น
4.1.4 บริ ษทั ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อสาธารณชนโดยทันที หากบริ ษทั สามารถเก็บรักษาไว้เป็ นความลับได้
อย่างสมบูรณ์ ภายใต้สถานการณ์ดงั ต่อไปนี8
(1) เมื&อการเปิ ดเผยโดยทันทีจะกระทบเป็ นผลเสี ยต่อความสามารถของบริ ษทั ในการที& จะดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริ ษทั
(2) เมื&อข้อเท็จจริ งอยูใ่ นภาวะที&อาจมีการเปลี&ยนแปลงได้ และช่วงเวลาการเปิ ดเผยที&เหมาะสมเป็ นสิ&งจําเป็ น
(3) เมื&อการเปิ ดเผยโดยทันทีจะเป็ นประโยชน์ที&มีนยั สําคัญต่อคูแ่ ข่งขันของบริ ษทั
4.2 สารสนเทศที&เป็ นการสื& อสารทัว& ไประหว่างบริ ษทั กับนักลงทุน และสาธารณชน
บริ ษทั จะสื&อสารกับ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูเ้ กี&ยวข้องในการลงทุน บริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื&อถือ ที&ปรึ กษาสิ& งพิมพ์
และสื& อทุกประเภท และบุคคลต่างๆ ผ่านผูแ้ ทนที&ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ดังนี8
4.2.1 ข้อมูลที&เกี&ยวข้องกับการดําเนินงานและผลประกอบการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
4.2.2 ข้อมูลที&เกี&ยวข้องกับด้านการเงิน การลงทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
4.2.3 ข้อมูลที&เกี&ยวข้องกับกิจกรรมการด้านการตลาด การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรื อ
การดําเนินการใดๆ ของบริ ษทั ที&เกี&ยวข้อง
4.2.4 ข้อมูลเฉพาะครั8งสําหรับแต่ละโครงการ หรื อตามเหตุการณ์และวัตถุประสงค์ที&ได้รับมอบหมาย
4.2.5 การให้ขอ้ มูลตามตําแหน่งหน้าที&ที&รับผิดชอบ
4.3 บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที&สาํ คัญที&ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนให้แก่ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานที&ไม่ได้รับ
อนุญาต กลุ่มบุคคล หรื อบุคคลอื&นใด (รวมถึงนักลงทุน สื& อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั8นจะได้รับการเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนแล้ว ยกเว้นกรณี ที&เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดหรื อกฏหมายต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆ ที&มี
หน้าที&กาํ กับดูแลบริ ษทั หรื อในกรณี ที&มีความจําเป็ นทางธุรกิจซึ& งทําให้บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผูท้ ี&เกี&ยวข้อง ผูต้ รวจสอบบัญชี
สถาบันการเงิน ที&ปรึ กษาการเงิน ที&ปรึ กษากฏหมาย หรื อที&ปรึ กษาอื&นๆ ซึ&งบริ ษทั จะดําเนินการเพื&อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้
ความระมัดระวังรอบคอบเพื&อรักษาความลับไว้ โดยการเปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดหรื อ
กฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อหน่วยงานต่าง ๆ ที&กาํ กับดูแลบริ ษทั
ข้ อ 5. กระบวนการเปิ ดเผยสารสนเทศ
บริ ษทั มุ่ง มั&นที& จะเปิ ดเผยข้อมูล ที& ถูกต้อง เพีย งพอ และน่าเชื& อถื อในเวลาที& เ หมาะสม ปฏิ บ ัติต ามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลัก ทรั พย์โดยการเปิ ดเผยผ่า นตลาดหลักทรั พย์ฯ และการเปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ก่ อ นที& จะเปิ ดเผยแก่ นัก วิเ คราะห์
หลักทรัพย์หรื อบุคคลภายนอกกลุ่มอื&นใด รวมทั8งก่อนการเผยแพร่ ขอ้ มูลในวงกว้างต่อผูล้ งทุนทัว& ไปในช่องทางอื&นด้วย ทั8งนี8 ได้
มอบหมายผูบ้ ริ หารระดับสูง ให้มีหน้าที&
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5.1 ผูบ้ ริ หารสูงสุดด้านการเงิน หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ง CFO เป็ นผูร้ ับผิดชอบเบื8องต้นในการพิจารณาถึงสารสนเทศที&จะต้อง
เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเลขานุการบริ ษทั จัดเตรี ยมสารสนเทศที&จะเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ เสนอให้ประธานเจ้าหน้าที&
บริ หารพิจารณาอนุมตั ิ
5.2 ประธานเจ้าหน้าที&บริ หาร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดในการพิจารณาว่าจะเปิ ดเผยสารสนเทศหรื อไม่ และจะต้องทํา
ทุกวิธีที&จาํ เป็ น เพื&อรักษาความลับและป้องกันไม่ให้การซื8อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ผิดไปจากสภาพปกติ เช่น การขอหยุดพักการ
ซื8อขายหลักทรัพย์เป็ นการชัว& คราว ทั8งนี8 ประธานเจ้าหน้าที&บริ หารอาจปรึ กษาหารื อกับผูบ้ ริ หารสูงสุดด้านการเงินหรื อผูด้ าํ รง
ตําแหน่ง CFO ตามความเหมาะสม
5.3 ประธานเจ้าหน้าที&บริ หารอาจปรึ กษาหารื อกับประธานคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการท่านอื&นๆ เกี&ยวกับการเปิ ด
เผยสารสนเทศที&มีสาระสําคัญ ทั8งนี8 ประธานเจ้าหน้าที&บริ หารต้องมัน& ใจว่า ได้มีการให้เวลาอย่างเพียงพอที&คณะกรรมการจะ
พิจารณาการเปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่าวอย่างครบถ้วน รวมทั8ง การนําข้อสังเกตของกรรมการมาประกอบการพิจารณาเปิ ดเผย
สารสนเทศ
5.4 เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแจ้งให้กรรมการทุกคนของบริ ษทั ได้รับทราบสารสนเทศที&ได้เปิ ดเผยต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ข้ อ 6. ข่ าวลือหรื อการซื?อขายหลักทรัพย์ที8ผิดไปจากสภาวะปกติ
6.1 บริ ษทั ไม่ให้ความเห็นเกี&ยวกับข่าวลือ หรื อการเก็งกําไรที&ทาํ ให้การซื8อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ผิดไปจากสภาพปกติ
โดยเฉพาะอย่างยิง& เมื&อมีความชัดเจนว่าบริ ษทั ไม่ได้เป็ นแหล่งที&มาของข่าวลือนั8น ๆ
6.2 บริ ษทั อาจให้คาํ ชี8แจงเกี&ยวกับข่าวลือ หรื อการเก็งกําไรราคาหลักทรัพย์ ในบางสถานการณ์ เช่น ได้รับการร้องขอจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ หน่วยงานกํากับดูแลหลักทรัพย์ หรื อกรณี ที&บริ ษทั เห็นสมควรตามความเหมาะสม
ข้ อ 7. การสื8 อสารกับผู้ลงทุน
7.1 บริ ษทั มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที&บริ หาร ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านการเงินหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ง CFO หรื อ บุคคลที&
ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที&บริ หาร (ในที&น8 ีหมายถึง นักลงทุนสัมพันธ์) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุน
และผูเ้ กี&ยวข้อง ตลอดจนการเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์และนักลงทุนได้พบกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพื&อให้นกั ลงทุนได้รับข้อมูล
ข่าวสารของบริ ษทั อย่างเป็ นธรรมและทัว& ถึง ทั8งนี8 บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที&ยงั ไม่ได้เผยแพร่ แก่สาธารณชนในการพบปะกับนัก
ลงทุนดังกล่าว
7.2 บริ ษทั อาจให้ขอ้ มูลประมาณการรายได้และสมมติฐานสําหรับประมาณการในอนาคต เว้นแต่กรณี ที&บริ ษทั อาจชี8แจง
กรณี เกิดความเข้าใจผิดซึ&งทําให้เกิดความแตกต่างอย่างมีสาระสําคัญ บริ ษทั จะประกาศให้ทราบทัว& กัน ทั8งนี8 บริ ษทั จะไม่ให้
ความเห็นเกี&ยวกับประมาณการของนักวิเคราะห์ที&เกี&ยวข้องกับประมาณการของบริ ษทั
แต่จะอ้างถึงประมาณการที&บริ ษทั ให้กบั
สาธารณชน
7.3 บริ ษทั จะไม่ส่งรายงานของนักวิเคราะห์หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ให้แก่สาธารณชน แต่จะนํารายงานดังกล่าวเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั เพื&อให้นกั ลงทุนสามารถหาข้อมูลต่างๆ ได้
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ข้ อ 8. ช่ วงระยะเวลาห้ ามเผยแพร่ สารสนเทศ (Quiet Period)
บริ ษทั กําหนดช่วงระยะเวลาห้ามซื8อขายหรื อเปิ ดเผยข้อมูลระยะเวลา 30 วันก่อนวันที&บริ ษทั จะเผยแพร่ ผลประกอบการต่อ
สาธารณชน และพ้นระยะเวลา 24 ชัว& โมงนับแต่ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลสู่สาธารณชนแล้ว เพื&อให้เกิดความเท่าเทียมและป้องกันการ
เปิ ดเผยสารสนเทศที&ไม่เหมาะสม ซึ&งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในระหว่างการจัดทํางบการเงิน
ในระหว่างช่วงระยะเวลาห้ามเผยแพร่ สารสนเทศ บริ ษทั จะงดเว้นการแสดงความคิดเห็นหรื อตอบคําถามเกี&ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจ ผลกําไรและผลประกอบการของบริ ษทั การดําเนินธุรกิจในระยะยาว ข้อมูลภายในที&สาํ คัญ โครงการการลงทุน
(รวมถึงที&อยูร่ ะหว่างการเจรจา) การงดให้เข้าพบกับโฆษกผูร้ ับมอบอํานาจของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นกรณี ที&เกี&ยวข้องกับการชี8แจง
ข้อเท็จจริ งจากสารสนเทศที&เปิ ดเผย หรื อเหตุการณ์ที&ไม่คาดคิดที&อาจมีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ข้ อ 9. เว็บไซต์ ของบริษัท
บริ ษทั มีเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pdgth.com เพื&อเป็ นช่องทางการสื&อสารแก่นกั ลงทุนและสาธารณชน เพื&อให้บุคคลที&
สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลที&เกี&ยวข้องกับบริ ษทั สาระสําคัญทั8งหมดจะประกาศในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ทันทีที&มีการเผยแพร่
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ทั8งนี8 รวมถึงรายงานประจําปี รายงานทางการเงินประจําปี หรื อรายไตรมาส และรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี นอกจากนี8 หากมีเอกสารหรื อสื& อประกอบการนําเสนอของผูบ้ ริ หารระดับสูงและอื&นๆ บริ ษทั จะ
ประกาศบนเว็บไซต์เป็ นคราวไป โดย นักลงทุนสัมพันธ์จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดูแลสารสนเทศทั8งหมดในหมวดนักลงทุน
สัมพันธ์ เพื&อให้มน&ั ใจว่าสารสนเทศนั8น ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี8
ข้ อ 10. การเก็บรักษาความลับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ทุกคน จะต้องไม่สื&อสารสารสนเทศที&เป็ นความลับให้แก่บคุ คลใดบุคคลหนึ&ง
ยกเว้นในกรณี ที&จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจปกติ โดยการเปิ ดเผยสารสนเทศนั8น จะต้องจํากัดการเข้าถึง
เฉพาะบุคคลที&จาํ เป็ นต้องทราบเท่านั8น
ข้ อ 11. การฝ่ าฝื นนโยบาย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั คนใดที&ฝ่าฝื นนโยบายฉบับนี8 อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ซึ&งรวมถึงการ
ให้ออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรื อการเป็ นพนักงานของบริ ษทั
ข้ อ 12. นโยบายที8เกี8ยวข้ อง
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ควรอ่านทําความเข้าใจนโยบายฉบับนี8 ร่ วมกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิอื&นๆ
ของบริ ษทั ดังนี8
(1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
(2) จรรยาบรรณธุรกิจ
(3) นโยบายการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในและการซื8อขายหลักทรัพย์
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บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
ทั8งนี8 ให้มีผลตั8งแต่วนั ที& 20 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป

( รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริ ญ )
ประธานกรรมการบริ ษทั

นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริ ษทั ลงวันที& 20 กันยายน 2562

7

