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นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท (Disclosure Policy) 
 

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  ให้ความสําคญัในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัแก่ผูถื้อหุ้นและ        
ผูล้งทุน  อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง เพียงพอและทนัเวลา เพื&อใหม้ั&นใจไดว้่าบุคคลทุกกลุ่มเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ในฐานะ
เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (mai) ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัเกี&ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศอยา่งทนัเวลา การ
ดูแลขอ้มูลที&มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยที์&ยงัไม่สามารถเปิดเผยได ้(“ขอ้มูลภายใน”) เป็นอยา่งดี ซึ&งสารสนเทศนั8นอาจส่งผล
กระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือต่อการเปลี&ยนแปลงในราคาของ
หลกัทรัพยข์องบริษทั  

 
ข้อ 1. วัตถุประสงค์ 

1.1    เพื&อใหบ้ริษทัสามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศที&กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงันี8 :     
1.1.1 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื&อง หลกัเกณฑ์ เงื&อนไข และวิธีการเกี&ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ

และการปฏิติการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน 
1.1.2 ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื&อง แนวทางปฏิบติัเกี&ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจด

ทะเบียน 
1.2    เพื&อใหบ้ริษทัสามารถเปิดเผยสารสนเทศดว้ยความโปร่งใส ความรับผดิชอบ และตรงตามความคาดหวงัของผูล้งทุนที&

มีตอ่บริษทั ซึ&งสารสนเทศดงักล่าวนั8นอาจมีผลกระทบทั8งในดา้นบวกหรือลบต่อบริษทั หรือผูล้งทุน จะทาํใหผู้ล้งทุน
ทราบถึงมูลคา่หลกัทรัพยข์องบริษทั  

1.3    เพื&อใหบ้ริษทัเปิดเผยสารสนเทศที&มีสาระสาํคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน และมั&นใจไดว้า่ผูล้งทุนทุกคนได ้
รับการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั หา้มเลือกที&จะเปิดเผยใหบุ้คคลหรือกลุ่มบคุคลเป็นการเฉพาะ 
 

ข้อ 2. ขอบเขตนโยบาย 
 2.1 นโยบายฉบบันี8 เป็นส่วนหนึ&งของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที&ดีของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ใชก้บั
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ตลอดจนบริษทัยอ่ย โฆษกผูรั้บมอบอาํนาจหรือผูที้&ไดรั้บมอบหมาย และบุคคลอื&นทกุ
คนภายในบริษทั  
 2.2  นโยบายฉบบันี8ครอบคลุมถึงการเปิดเผยสารสนเทศที&ยื&นต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ตลท.) สาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยฯ์ (ก.ล.ต.) และกฎระเบียบต่างๆ ที&เกี&ยวขอ้ง การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและที&ไม่ใช่ทางการเงิน คาํอธิบาย
และการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน (MD&A) ขอ้ความที&ปรากฏในรายงานประจาํปีหรือรายไตรมาส แถลงการณ์ขา่ว เอกสาร
แถลงข่าวหรือสื&อประกอบการนาํเสนอโดยผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงสารสนเทศที&เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือเผยแพร่ผา่น
สิ&งพมิพแ์ละสื&ออิเลก็ทรอนิกส์อื&นๆ 
 2.3 นโยบายฉบบันี8ครอบคลุมถึงการใหส้ารสนเทศดว้ยวาจาทั8งในการประชุม การสนทนาทางโทรศพัทก์บันกัวเิคราะห์
และผูล้งทุน การใหส้มัภาษณ์สื&อมวลชน การแถลงขา่ว และการประชุมทางไกล 
 2.4 นโยบายฉบบันี8ไมค่รอบคลุมถึงการเปิดเผยสารสนเทศที&เกี&ยวขอ้งกบัการประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การทาํ
โปรโมชั&นสินคา้และบริการหรือกิจกรรมอื&นๆ ที&สนบัสนุนธุรกิจปกติ 
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ข้อ 3. คําจํากัดความ 
 หมายถึง ขอ้มูลสาํคญัที&เกี&ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซึ&งมีความเป็นไปไดอ้ยา่งมากที&เมื&อมีการ
เปิดเผยหรือมีการกลา่วอา้งถึงขอ้มลูดงักลา่วในช่วงเวลาที&ไม่เหมาะสม อาจจะทาํใหเ้กิดขา่วลือหรือเกิดการสาํคญัผิดจนอาจมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือมีผลทาํใหผู้รั้บรู้ขอ้มูลนาํขอ้มูลเหลา่นั8นไปใชเ้ป็นเหตผุลสาํคญัประกอบ 
การพจิารณาตดัสินใจลงทุนซื8อ ขาย หรือกระทาํรายการต่างๆ ในหลกัทรัพยข์องบริษทั ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ หรือเป็นเหตุใหมี้ผูน้าํขอ้มลูเหล่านั8นไปพจิารณาเกี&ยวโยงกระทาํการตอ่หลกัทรัพยอื์&นๆ อนัมีสาเหตมุาจากการให้
ขอ้มูลดงักลา่ว 
 

ข้อ 4.   แนวทางการเปิดเผยสารสนเทศที8มีสาระสําคัญ 
 4.1  สารสนเทศที&ตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  บริษทัมีภาระหนา้ที&ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา เพื&อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อการลงทุน 
โดยส่งขอ้มูลผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ที&ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด จดัทาํทั8งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึ&งเขา้
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี8  
  4.1.1 การเปิดเผยสารสนเทศที&สาํคญัใหป้ระชาชนทราบโดยทนัที ไดแ้ก่ สารสนเทศเกี&ยวกบัการดาํเนินงาน หรือ 
เหตุการณ์ หรือสภาพซื8อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั เมื&อสารสนเทศนั8นมีผลต่อราคาซื8อขายหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั หรือถือไดว้า่
สาํคญัต่อผูล้งทุนที&ใชผ้ลการวเิคราะห์หรือผูเ้ชี&ยวชาญในการเลือกตดัสินใจลงทุน หรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
  4.1.2 สารสนเทศเกี&ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั สารสนเทศสาํคญัใดๆ ที&เป็นขอ้เทจ็จริงซึ&งมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์
ของบริษทั หรือต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์ั8น ไดแ้ก่ สารสนเทศที&สาํคญัเกี&ยวกบัทรัพยสิ์น ธุรกิจ ฐานะและแนวโนม้
ทางการเงินของบริษทั การรวมกิจการและการไดม้าซึ&งธุรกิจ ขอ้ตกลงที&สาํคญักบัลูกจา้ง ผูข้ายสินคา้ ลกูคา้ และอื&นๆ รวมถึงการ
เปลี&ยนแปลงที&สาํคญัในการถือครองหลกัทรัพยข์องบุคคลภายในหรือผูที้&มีอาํนาจควบคุมบริษทั 
  4.1.3  ตวัอยา่งเหตุการณ์ที&เกี&ยวกบัการดาํเนินงานหรือสภาพการซื8อหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ที&ตอ้งเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบโดยทนัที 

(1) การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือ การไดม้าซึ&งกิจการ 
(2) การประกาศจ่าย หรือไมจ่่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกาํไรหรือขาดทุน 
(3) การเปลี&ยนแปลงมูลค่าที&ตราไว ้การจ่ายหุน้ปันผล 
(4) การไดม้าหรือสูญเสียสญัญาทางการคา้ที&สาํคญั 
(5) การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ที&สาํคญั การพฒันาที&สําคญัเกี&ยวกบัทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์ และตลาด 

หรือการคน้พบที&สาํคญัเกี&ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ 
(6) การเปลี&ยนแปลงอาํนาจในการควบคมุหรือการเปลี&ยนแปลงที&สาํคญัในคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
(7) การเรียกไถ่ถอนหลกัทรัพย ์
(8) การกูย้มืเงินในจาํนวนที&มีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
(9) การออกหุน้เพิ&มทุนในจาํนวนที&มีนยัสาํคญั โดยเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ 
(10) ขอ้พพิาททางกฎหมายที&สาํคญั 
(11) การซื8อหรือขายสินทรัพยที์&สาํคญั 
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(12) การเปลี&ยนแปลงที&สาํคญัในโครงการลงทุน 
(13) การเปลี&ยนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั 
(14) ขอ้พพิาทที&สาํคญัเกี&ยวกบัแรงงาน ผูรั้บเหมาช่วง ผูข้ายสินคา้ใหบ้ริษทั 
(15) การทาํคาํเสนอซื8อหลกัทรัพยข์องบริษทัอื&น 
(16) การเปลี&ยนแปลงนโยบายการบญัชีที&สาํคญั เป็นตน้ 

4.1.4 บริษทัไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเปิดเผยตอ่สาธารณชนโดยทนัที หากบริษทัสามารถเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัได้
อยา่งสมบูรณ์ ภายใตส้ถานการณ์ดงัต่อไปนี8  
  (1)  เมื&อการเปิดเผยโดยทนัทีจะกระทบเป็นผลเสียต่อความสามารถของบริษทัในการที&จะดาํเนินการตาม

วตัถปุระสงคเ์ชิงธุรกิจของบริษทั 
  (2) เมื&อขอ้เท็จจริงอยูใ่นภาวะที&อาจมีการเปลี&ยนแปลงได ้และช่วงเวลาการเปิดเผยที&เหมาะสมเป็นสิ&งจาํเป็น 
  (3) เมื&อการเปิดเผยโดยทนัทีจะเป็นประโยชนที์&มีนยัสาํคญัต่อคูแ่ขง่ขนัของบริษทั 
 4.2  สารสนเทศที&เป็นการสื&อสารทั&วไประหวา่งบริษทักบันกัลงทุน และสาธารณชน 
   บริษทัจะสื&อสารกบั นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ผูเ้กี&ยวขอ้งในการลงทุน บริษทัจดัอนัดบัความน่าเชื&อถือ ที&ปรึกษาสิ&งพมิพ์
และสื&อทุกประเภท และบุคคลต่างๆ ผา่นผูแ้ทนที&ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั ดงันี8  
  4.2.1  ขอ้มลูที&เกี&ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
  4.2.2 ขอ้มลูที&เกี&ยวขอ้งกบัดา้นการเงิน การลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

  4.2.3 ขอ้มลูที&เกี&ยวขอ้งกบักิจกรรมการดา้นการตลาด การดูแลรับผดิชอบต่อสงัคมและกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ หรือ
การดาํเนินการใดๆ ของบริษทัที&เกี&ยวขอ้ง 

  4.2.4   ขอ้มูลเฉพาะครั8 งสาํหรับแต่ละโครงการ หรือตามเหตุการณ์และวตัถุประสงคที์&ไดรั้บมอบหมาย  
  4.2.5   การใหข้อ้มูลตามตาํแหน่งหนา้ที&ที&รับผิดชอบ 
 4.3   บริษทัจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที&สาํคญัที&ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนใหแ้ก่ผูบ้ริหารหรือพนกังานที&ไม่ไดรั้บ
อนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื&นใด (รวมถึงนกัลงทุน สื&อมวลชน และนกัวิเคราะห์) จนกวา่ขอ้มูลนั8นจะไดรั้บการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนแลว้ ยกเวน้กรณีที&เป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดหรือกฏหมายต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆ ที&มี
หนา้ที&กาํกบัดูแลบริษทั หรือในกรณีที&มีความจาํเป็นทางธุรกิจซึ& งทาํใหบ้ริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูที้&เกี&ยวขอ้ง ผูต้รวจสอบบญัชี 
สถาบนัการเงิน ที&ปรึกษาการเงิน ที&ปรึกษากฏหมาย หรือที&ปรึกษาอื&นๆ ซึ&งบริษทัจะดาํเนินการเพื&อใหแ้น่ใจวา่บุคคลดงักล่าวไดใ้ช้
ความระมดัระวงัรอบคอบเพื&อรักษาความลบัไว ้โดยการเปิดเผยสารสนเทศดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดหรือ
กฏเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือหน่วยงานตา่ง ๆ ที&กาํกบัดูแลบริษทั 
  

ข้อ 5.   กระบวนการเปิดเผยสารสนเทศ 
  บริษทัมุ่งมั&นที&จะเปิดเผยขอ้มูลที&ถูกต้อง เพียงพอ และน่าเชื&อถือในเวลาที&เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์โดยการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์ และการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษทัก่อนที&จะเปิดเผยแก่นักวิเคราะห์
หลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกกลุ่มอื&นใด รวมทั8งก่อนการเผยแพร่ขอ้มูลในวงกวา้งต่อผูล้งทุนทั&วไปในช่องทางอื&นดว้ย ทั8งนี8  ได้
มอบหมายผูบ้ริหารระดบัสูง ใหมี้หนา้ที& 
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  5.1  ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน หรือผูด้าํรงตาํแหน่ง CFO เป็นผูรั้บผิดชอบเบื8องตน้ในการพจิารณาถึงสารสนเทศที&จะตอ้ง
เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย ์ โดยมีเลขานุการบริษทัจดัเตรียมสารสนเทศที&จะเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ ์ เสนอใหป้ระธานเจา้หนา้ที&
บริหารพิจารณาอนุมติั 
  5.2  ประธานเจา้หนา้ที&บริหาร เป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดในการพจิารณาวา่จะเปิดเผยสารสนเทศหรือไม ่ และจะตอ้งทาํ
ทุกวธีิที&จาํเป็น เพื&อรักษาความลบัและป้องกนัไม่ใหก้ารซื8อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัผิดไปจากสภาพปกติ เช่น การขอหยดุพกัการ
ซื8อขายหลกัทรัพยเ์ป็นการชั&วคราว ทั8งนี8  ประธานเจา้หนา้ที&บริหารอาจปรึกษาหารือกบัผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินหรือผูด้าํรง
ตาํแหน่ง CFO ตามความเหมาะสม 
  5.3  ประธานเจา้หนา้ที&บริหารอาจปรึกษาหารือกบัประธานคณะกรรมการบริษทัและกรรมการท่านอื&นๆ เกี&ยวกบัการเปิด 
เผยสารสนเทศที&มีสาระสาํคญั ทั8งนี8  ประธานเจา้หนา้ที&บริหารตอ้งมั&นใจวา่ ไดมี้การใหเ้วลาอยา่งเพียงพอที&คณะกรรมการจะ
พิจารณาการเปิดเผยสารสนเทศดงักล่าวอยา่งครบถว้น รวมทั8ง การนาํขอ้สงัเกตของกรรมการมาประกอบการพิจารณาเปิดเผย
สารสนเทศ 
  5.4 เลขานุการบริษทั จะเป็นผูรั้บผดิชอบในการแจง้ใหก้รรมการทุกคนของบริษทัไดรั้บทราบสารสนเทศที&ไดเ้ปิดเผยต่อ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 
 

ข้อ 6.  ข่าวลือหรือการซื?อขายหลักทรัพย์ที8ผิดไปจากสภาวะปกติ 
  6.1   บริษทัไมใ่หค้วามเห็นเกี&ยวกบัขา่วลือ หรือการเก็งกาํไรที&ทาํใหก้ารซื8อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัผิดไปจากสภาพปกติ       
โดยเฉพาะอยา่งยิ&งเมื&อมีความชดัเจนวา่บริษทัไม่ไดเ้ป็นแหล่งที&มาของขา่วลือนั8น ๆ 
  6.2   บริษทัอาจใหค้าํชี8แจงเกี&ยวกบัขา่วลือ หรือการเก็งกาํไรราคาหลกัทรัพย ์ในบางสถานการณ์ เช่น ไดรั้บการร้องขอจาก  
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือ หน่วยงานกาํกบัดูแลหลกัทรัพย ์หรือกรณีที&บริษทัเห็นสมควรตามความเหมาะสม 
 

ข้อ 7.    การสื8อสารกับผู้ลงทุน 
  7.1  บริษทัมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ที&บริหาร ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินหรือผูด้าํรงตาํแหน่ง CFO หรือ บุคคลที&
ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที&บริหาร (ในที&นี8หมายถึง นกัลงทุนสัมพนัธ์) เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุน
และผูเ้กี&ยวขอ้ง ตลอดจนการเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะห์และนกัลงทุนไดพ้บกบัผูบ้ริหารของบริษทั เพื&อใหน้กัลงทุนไดรั้บขอ้มูล
ขา่วสารของบริษทัอยา่งเป็นธรรมและทั&วถึง ทั8งนี8  บริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลที&ยงัไม่ไดเ้ผยแพร่แก่สาธารณชนในการพบปะกบันกั
ลงทนุดงักลา่ว  
  7.2   บริษทัอาจใหข้อ้มลูประมาณการรายไดแ้ละสมมติฐานสาํหรับประมาณการในอนาคต เวน้แต่กรณีที&บริษทัอาจชี8แจง
กรณีเกิดความเขา้ใจผิดซึ&งทาํใหเ้กิดความแตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญั บริษทัจะประกาศใหท้ราบทั&วกนั ทั8งนี8  บริษทัจะไมใ่ห้
ความเห็นเกี&ยวกบัประมาณการของนกัวเิคราะห์ที&เกี&ยวขอ้งกบัประมาณการของบริษทั แต่จะอา้งถึงประมาณการที&บริษทัใหก้บั
สาธารณชน 
  7.3   บริษทัจะไมส่่งรายงานของนกัวเิคราะหห์รือบริษทัหลกัทรัพยใ์หแ้ก่สาธารณชน แต่จะนาํรายงานดงักลา่วเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัเพื&อใหน้กัลงทุนสามารถหาขอ้มูลต่างๆ ได ้
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ข้อ 8.  ช่วงระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศ (Quiet Period) 
บริษทักาํหนดช่วงระยะเวลาหา้มซื8อขายหรือเปิดเผยขอ้มลูระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัที&บริษทัจะเผยแพร่ผลประกอบการต่อ

สาธารณชน และพน้ระยะเวลา 24 ชั&วโมงนบัแต่ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณชนแลว้ เพื&อใหเ้กิดความเท่าเทียมและป้องกนัการ
เปิดเผยสารสนเทศที&ไม่เหมาะสม ซึ&งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในระหวา่งการจดัทาํงบการเงิน 

ในระหวา่งช่วงระยะเวลาหา้มเผยแพร่สารสนเทศ บริษทัจะงดเวน้การแสดงความคิดเห็นหรือตอบคาํถามเกี&ยวกบัการ
ดาํเนินธุรกิจ ผลกาํไรและผลประกอบการของบริษทั การดาํเนินธุรกิจในระยะยาว ขอ้มูลภายในที&สาํคญั โครงการการลงทุน 
(รวมถึงที&อยูร่ะหวา่งการเจรจา) การงดใหเ้ขา้พบกบัโฆษกผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีที&เกี&ยวขอ้งกบัการชี8แจง
ขอ้เทจ็จริงจากสารสนเทศที&เปิดเผย หรือเหตุการณ์ที&ไมค่าดคิดที&อาจมีผลกระทบกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 
 

ข้อ 9.  เว็บไซต์ของบริษัท 
 บริษทัมีเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com เพื&อเป็นช่องทางการสื&อสารแก่นกัลงทุนและสาธารณชน เพื&อใหบุ้คคลที&
สนใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลที&เกี&ยวขอ้งกบับริษทั สาระสาํคญัทั8งหมดจะประกาศในหมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ ทนัทีที&มีการเผยแพร่
สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย ์ ทั8งนี8  รวมถึงรายงานประจาํปี รายงานทางการเงินประจาํปีหรือรายไตรมาส และรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี นอกจากนี8 หากมีเอกสารหรือสื&อประกอบการนาํเสนอของผูบ้ริหารระดบัสูงและอื&นๆ บริษทัจะ
ประกาศบนเวบ็ไซตเ์ป็นคราวไป โดย นกัลงทุนสมัพนัธ์จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการดูแลสารสนเทศทั8งหมดในหมวดนกัลงทุน
สมัพนัธ์ เพื&อใหม้ั&นใจวา่สารสนเทศนั8น ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี8  
 

ข้อ 10. การเก็บรักษาความลบั 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัทุกคน จะตอ้งไมสื่&อสารสารสนเทศที&เป็นความลบัใหแ้ก่บคุคลใดบุคคลหนึ&ง 

ยกเวน้ในกรณีที&จาํเป็นตอ้งเปิดเผยสารสนเทศในการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยการเปิดเผยสารสนเทศนั8น จะตอ้งจาํกดัการเขา้ถึง
เฉพาะบคุคลที&จาํเป็นตอ้งทราบเท่านั8น 
 
ข้อ 11. การฝ่าฝืนนโยบาย 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัคนใดที&ฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี8  อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ซึ&งรวมถึงการ
ใหอ้อกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือการเป็นพนกังานของบริษทั 
 

ข้อ 12. นโยบายที8เกี8ยวข้อง 
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ควรอา่นทาํความเขา้ใจนโยบายฉบบันี8  ร่วมกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัอื&นๆ 
ของบริษทั ดงันี8  

(1) นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
(2) จรรยาบรรณธุรกิจ 
(3) นโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซื8อขายหลกัทรัพย ์ 
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ทั8งนี8  ใหมี้ผลตั8งแต่วนัที& 20 กนัยายน 2562  เป็นตน้ไป 
 
                 
  
 
              
               
       ( รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ) 
         ประธานกรรมการบริษทั                
 
 

 


