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11. การกํากับดูแลกิจการ 

11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยฯโดยตระหนักถึง
ความสําคัญของสิทธิผูถือหุนและความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง การปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมการคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสรวมถึงคณะกรรมการ
บริษัทไดใหความสําคัญตอการรับผิดชอบตอหนาท่ีและการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเพ่ิมความเช่ือม่ัน
ใหแกผูถือหุนผูลงทุนและผูเก่ียวของทุกฝายดังท่ีมีปรากฏเปนขอกําหนด แนวทางปฏิบัติ และมาตรการตามนโยบายกํากับ
ดูแลกิจการน้ี ท้ังน้ีบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดเปนหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2556 ไดมีมติ
อนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

11.2 คณะกรรมการชุดยอย 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และผูบริหาร ดังน้ี 

 

11.2.1 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมายดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมถึงอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ

เลขานุการบริษัท

ฝายตรวจสอบภายใน

ผูจัดการฝายบญัชีและการเงิน

คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดคาตอบแทน



สวนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 

สวนท่ี 2 หนาท่ี 190 

1.  การจัดประชุมผูถือหุน 

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ควรจัดสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผูถือหุนรวมท้ังวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาพอสมควร และตองไมนอยไปกวาระยะเวลา
ท่ีกําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ 

2. กลยุทธ แผนธุรกิจ และงบประมาณ 

2.1 พิจารณาทบทวน แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับแผนกลยุทธธุรกิจท่ีไดมีการเสนอมาและอนุมัติแผนการ
ตัดสินใจสําคัญๆ เกี่ยวกับทิศทางกลยุทธและนโยบายธุรกิจ 

2.2 ทําใหม่ันใจไดวามีเงินทุนเพียงพอและมีกระบวนการประเมินมูลคาเงินทุนท่ีเหมาะสมสําหรับธุรกิจปจจุบัน และ
อนาคต 

2.3 ทบทวนและอนุมัติแผนธุรกิจประจําป และงบประมาณรายจายฝายทุนอันมีลักษณะเปนการลงทุน เปาหมายใน
การดําเนินงาน และโครงการขนาดใหญ หรือการรวมลงทุนท่ีสําคัญ 

3. ขอบเขตของสิทธิและอํานาจในการปฏิบัติหนาท่ี 

3.1 คณะกรรมการบริษัทจะตองมอบสิทธิในการนําเสนอ จัดสรร และใหความเห็นชอบการชําระคาใชจายตาม
งบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติตามแผนธุรกิจและงบประมาณรายจายฝายทุน อันมีลักษณะเปนการลงทุนใหกับ
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารในระดับตางๆ โดยท้ังน้ี หลักเกณฑและวงเงินในการอนุมัติ
ในเร่ืองตางๆ ใหเปนไปตามตารางอํานาจการดําเนินการซ่ึงไดระบุอํานาจในการอนุมัติไวตามจํานวนวงเงินและ
เร่ืองท่ีจะตองอนุมัติ 

3.2 ใหคณะกรรมการบริษัทใหวงเงินเพ่ิมเติมนอกเหนือจากวงเงินท่ีกําหนดไวตามแผนธุรกิจแกกรรมการผูจัดการซ่ึง
กรรมการผูจัดการสามารถตัดสินใจใชในการดําเนินโครงการหรือชําระคาใชจาย 

แตสําหรับกรณีโครงการหลักสําคัญๆ ท่ีจะกอใหเกิดคาใชจายเกินไปกวาท่ีนําเสนอเกินวงเงินเพ่ิมเติมท่ีกรรมการ
ผูจัดการสามารถตัดสินใจใชไดตามท่ีกลาวไวในขางตน คณะกรรมการบริษัทจะตองทําการทบทวนพิจารณากรณี
ดังกลาวกอนท่ีจะอนุมัติตอไป 

3.3 แผนการลงทุนท่ีมีมูลคามากเกินไปกวาเพดานมูลคาการอนุมัติที่ไดตกลงกันไวท้ังหมด จะตองผานการพิจารณา
ทบทวน และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร 

3.4 การดําเนินการทางการเงินท่ีเกินวงเงินจํากัดท่ีกําหนดไวสําหรับกรรมการผูจัดการ จะตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร 
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4. การตรวจติดตาม 

4.1 ติดตามผลความคืบหนาของการเร่ิมดําเนินการในแงกลยุทธของบริษัทฯ ซ่ึงรวมไปถึงการดําเนินการทางดาน
ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงจะมีผลกระทบอยางเปนนัยสําคัญตอความสําเร็จของกลยุทธบริษัทฯ หรือจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในกลยุทธทางธุรกิจไปอยางมาก 

4.2 ตรวจติดตามผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายหรืองบประมาณหรือไม อยางนอยทุกๆ 3 เดือนและเม่ือ
ผลการดําเนินงานตํ่ากวาท่ีตั้งเปาไว ก็จัดใหมีการดําเนินการแกไข เปาหมายท่ีวาน้ีควรจะครอบคลุมท้ังระยะส้ัน
และระยะยาว 

5. ทรัพยากรบุคคล 

5.1 ทบทวน พิจารณา และใหความเห็นชอบในเร่ืองวิสัยทัศนและกลยุทธในดานทรัพยากรบุคคลและแผนการ
พัฒนาการบริหาร 

5.2 ทบทวน พิจารณา และทําการอนุมัติแผนกลยุทธในการใหคาตอบแทนของบริษัทฯ ในการท่ีจะดึงดูดหรือเก็บ
รักษาไว ซ่ึงบุคคลากรท่ีมีความสามารถสูง ซ่ึงในการน้ีรวมถึงคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูบริหารระดับสูง 

5.3 พิจารณาทบทวนและอนุมัติคาตอบแทนโดยใหอยูบนพ้ืนฐานของการดําเนินงาน 

5.4 พิจารณาและอนุมัติการวางแผนทรัพยากรบุคคลในแงการรับชวงตอ และการหาบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับ
ตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย 

5.5 ทําใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ มีทีมผูบริหารท่ีมีความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความรู และประสบการณท่ีเหมาะสม
สําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดผลสําเร็จ 

5.5 ทําใหม่ันใจไดวามีกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูง และจัดให
มีการประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง 

5.7 สรางขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีเหมาะสมในการวาจางกรรมการผูจัดการ 

6. การเปดเผยขอมูลและการกํากับดูแลจริยธรรม 

6.1 ใหการสนับสนุนเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร ทบทวน และอนุมัติคําแถลงการณในเร่ืองวิสัยทัศน เปาหมาย และ
การจัดการทางธุรกิจ และดําเนินการใหคําแถลงการณดังกลาวเปนท่ีรับรูในทุกระดับขององคกร 

6.2 อนุมัติงบการเงินรอบทุก 3 เดือน และงบการเงินประจําปและดําเนินการใหการรายงานบัญชีตอผูถือหุนมีความ
นาเช่ือถือ 

6.3 ดําเนินการใหมีการกํากับดูแลการตรวจสอบภายในโดยใหถือวาเปนนโยบายท่ีสําคัญ 

6.4 ดําเนินการใหผูตรวจสอบบัญชีภายนอกสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการจัดใหมีการประเมินผล
การดําเนินงานและมีการเลือกผูตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสม อีกท้ังทําใหแนใจไดวามีกระบวนการในการนําเสนอ
ขอมูลไปยังผูบริหารจากผูตรวจสอบบัญชีภายนอก และการนําเสนอความเห็นของผูบริหารไปยังคณะกรรมการ
บริษัทภายใน 4 เดือนนับจากวันส้ินสุดรอบบัญชี 
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6.5   จัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (Auditor Rotation) ของบริษัทฯ หากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาท่ีสอบ
ทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ มาแลวหารอบปบัญชีติดตอกัน โดยการ
หมุนเวียนผูสอบบัญชีใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(ก) บริษัทฯ สามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได 

(ข) บริษัทฯ จะแตงต้ังผูสอบบัญชีรายท่ีพนจากการปฏิบัติหนาท่ีเน่ืองจากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดเม่ือพนระยะเวลาอยางนอยสองรอบปบัญชีนับแตวันท่ีผูสอบบัญชีราย
ดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาท่ี 

6.6 ทําใหม่ันใจไดวามีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอในการระบุ ประเมิน และบริหาร
จัดการความเส่ียง 

6.7 ทําใหม่ันใจไดวามีระบบควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพในเร่ืองความนาเช่ือถือของขอมูล และการปฏิบัติตามนโยบาย
และกระบวนการตามกฎหมายและกฎเกณฑซ่ึงจะชวยปกปองทรัพยสินของบริษัทฯ และการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

6.8 หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบริหารใชขอมูล
ภายในของบริษัทฯ และของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ท้ังท่ีไดมาจากการกระทําตามหนาท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมี
หรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอบริษัทฯ บริษัทยอยหรือบริษัทรวม เพ่ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืนไมวา
ทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

6.9 กรรมการมีหนาท่ีในการกํากับดูแลใหบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอยและบริษัทรวมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เชน 
การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีสําคัญ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

6.10 ติดตามดูแลใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํา
รายการระหวางกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีมีนัยสําคัญแกบริษัทฯ ใหครบถวนถูกตอง 

7. สวนไดเสียและผลประโยชนขัดแยง 

7.1 ทําใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีระบบการส่ือสารกับผูมีสวนไดเสียและสาธารณชนท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี กรรมการและ
ผูบริหารตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ซ่ึงเปนสวนได
เสียท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการท่ี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

7.2 ดําเนินการจัดการเมื่อมีความเปนไปไดวาจะเกิดประเด็นหรือสถานการณที่มีผลประโยชนขัดแยงข้ึน 

8. คณะกรรมการชุดยอย 

จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หรือคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนใดตามแตจําเปนตองมีในเวลาหน่ึงเวลาใด เพ่ือการ
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ชวยเหลือสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท โดยท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติบทบาท 
หนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยน้ี หรือเปล่ียนแปลงองคประกอบของคณะกรรมการชุดยอยน้ี 

9. การประเมิน 

จัดใหมีเกณฑในการประเมินผลการดําเนินงาน และการปฏิบัติงาน และทําการประเมินผลงานของตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพตามแบบท่ีบริษัทฯ จะกําหนด  

10. การมอบอํานาจและการขอคําแนะนํา 

10.1 การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีมีกําหนดไวสําหรับคณะกรรมการบริษัทน้ันตองไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจท่ีทําใหคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาวสามารถ
พิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดทํากับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

10.2 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหน่ึง
อยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทไดโดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ
มอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไขการมอบ
อํานาจน้ันๆ ไดเม่ือเห็นสมควร 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจน้ันตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืน
ใดท่ีจะทําข้ึนกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเปนไปตามเงื่อนไข
การคาโดยท่ัวไป หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว โดยอยู
ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตามท่ีกําหนดเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการไดมาหรือ
จําหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ
อ่ืนใดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

10.3 กรรมการอาจขอคําแนะนําจากท่ีปรึกษาอิสระตามแตสมควร โดยใหคิดเปนคาใชจายของบริษัทฯ 

11. ความรับผิดตอบุคคลภายนอกในการขายหลักทรัพย 

กรรมการและผูบริหารตองรวมกันรับผิดตอบุคคลท่ีซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึน
เน่ืองจากการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนท่ัวไปโดยแสดงขอความท่ีเปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปด
ขอความจริงท่ีควรบอกใหแจงในสาระสําคัญตามท่ีกําหนดในกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เวนแต
กรรมการและผูบริหารดังกลาวจะพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาท่ีตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูลหรือการขาด
ขอมูลท่ีควรตองแจงน้ัน 
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11.2.2 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1.  สอบทานใหบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินใหมีความถูกตอง เพียงพอ เช่ือถือได และอยูบนพ้ืนฐาน
ของขอเท็จจริง โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน
ท้ังรายไตรมาสและรายป รวมท้ังแกไขความขัดแยงระหวางผูบริหารและผูสอบบัญชีภายนอก (ถามี) ท่ีเก่ียวกับการ
จัดทํารายงานทางการเงินหรือขอจํากัดในการดําเนินงาน 

2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายใน โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม่ันใจในความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในและการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาดานตางๆ ดังน้ี 

2.1 สอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงานและโครงสรางของฝายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม่ันใจวาไมมีการจํากัดขอบเขต
การปฏิบัติงาน 

2.2 ประเมินความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน 

2.3 พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย หรือเลิกจางหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน 

2.4 พิจารณารายงานการตรวจสอบและขอเสนอแนะท่ีนําเสนอโดยฝายตรวจสอบภายใน และกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะน้ัน 

2.5 สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจวาการบริหารจัดการความเส่ียง
ดังกลาวเปนไปตามแนวทางท่ีแนะนําของหนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของและสอดคลองกับนโยบายภายในของ
บริษัทฯ 

2.6 ประเมินผลการดําเนินงานของหัวหนาฝายตรวจสอบภายในรวมกับกรรมการผูจัดการ 

2.7 อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ จํานวนพนักงาน และแผนการอบรมพนักงานของฝายตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือใหม่ันใจไดวาขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคลุมการเงินและการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
กํากับดูแลการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีวางไว 

2.8 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน นโยบายและคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังพิจารณา
ทบทวนความเพียงพออยางสมํ่าเสมอ 

3. สอบทานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจวา การดําเนินธุรกิจดังกลาวเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการ
พิจารณาคาสอบบัญชีและดําเนินกิจกรรมหลักดังน้ี 

4.1 สอบทานผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ขอบเขต
การปฏิบัติงาน และประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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4.2 สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผูสอบบัญชีเพ่ือใหม่ันใจในความเหมาะสมและมิไดมีการจํากัด
ขอบเขตการตรวจสอบ 

4.3 ใหคําแนะนําตอคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี 

4.4 พิจารณารายงานการตรวจสอบและขอเสนอแนะท่ีเสนอโดยผูสอบบัญชี และกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะน้ัน 

4.5 ในระหวางป คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีและหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน โดยไมมี
ฝายบริหารเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. สอบทานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือใหม่ันใจวาไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการพิจารณาดําเนินรายการระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหม่ันใจในประสิทธิผลของ
ระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑท่ีเก่ียวของ รวมถึงความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพ่ือ
คงไวซ่ึงผลประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

6. จัดทําและเปดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป
ของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบไปดวยขอมูลอยางนอยดังน้ี 

6.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ความครบถวน และความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

6.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

6.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

6.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเปนอิสระของผูสอบ
บัญชีโดยจํากัดมิใหผูสอบบัญชีใหบริการอ่ืนท่ีมีผลกับงานสอบบัญชีและงานบริการดานภาษี นอกจากน้ี การ
พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจะมีการสอบทานใหมทุกๆ 3 – 5 ป 

6.5 ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

6.6 จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังหมด และจํานวนการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน 

6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระบุไวในกฎบัตรและ 

6.8 รายการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาควรมีการเปดเผยใหแกผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไปรับทราบ 
ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส 

9. สอบทานรายงานสรุปและหลักฐานการทุจริตของพนักงานหรือผูบริหารซ่ึงสรางความเสียหายตอบริษัทฯ และเสนอ
รายงานการพิจารณาซ่ึงจัดทําโดยคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
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10. สอบทานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป 

11. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรอยางสมํ่าเสมอ และขออนุมัติปรับปรุงแกไขตอคณะกรรมการบริษัท 

11.2.3 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1.  ในระหวางท่ีไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมีและอาจใชอํานาจแทนคณะกรรมการบริษัท
ในการดําเนินการใดๆ ท่ีประธานคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรท่ีจะดําเนินการเพ่ือไมใหเกิดความลาชาไปจนกระท่ัง
การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในคร้ังหนา แตท้ังน้ี ไมรวมถึงอํานาจของคณะกรรมการบริษัทซ่ึงมีขอหามโดย
กฎหมายในเร่ืองซ่ึงเก่ียวกับ (ก) การอนุมัติ ใช หรือเสนอแนะตอผูถือหุนใหดําเนินการใดๆ ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดใหตองไดรับการอนุมัติจากผู ถือหุน 
(ข) การใช แกไข หรือยกเลิกกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ (ค) การประกาศจายเงินปนผลหรือการออกหุน (ง) การ
แกไข เปล่ียนแปลง ยกเลิก หรือดําเนินการใด ซ่ึงไมสอดคลองกับการลงมติหรือการดําเนินการของคณะกรรมการ
บริษัท โดยการลงมติหรือการดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทน้ันไดถูกกําหนดไวไมใหมีการแกไข เปล่ียนแปลง 
หรือยกเลิกโดยคณะกรรมการบริหาร 

2.  พิจารณาและนําเสนอแผนธุรกิจของบริษัทฯ และงบประมาณประจําป เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาและอนุมัติการซ้ือกิจการหรือการลงทุนท่ีสําคัญ การซ้ืออสังหาริมทรัพย การจําหนายทรัพยสิน แผนการจัดหา
เงินทุน การกูยืมเงินและงบลงทุน โดยสอดคลองกับนโยบายทางการเงินการลงทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารมี
อํานาจในการพิจารณาและอนุมัติการลงทุนและการจําหนายทรัพยสิน แผนการจัดหาเงินทุน การกูยืมเงินและงบลงทุน
ภายในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท (หรือ 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยการดําเนินการท่ีอยูนอกเหนืออํานาจการอนุมัติ
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี อํานาจของคณะกรรมการบริหารรวมถึงรายการดังน้ี 

3.1 การอนุมัติตนทุนและคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทยอยหลัก 

3.2 การอนุมัติงบลงทุนท่ีสําคัญในงบประมาณประจําป 

3.3 การตัดบัญชี (Write-off) สินทรัพยที่มีตําหนิ ไดรับความเสียหาย ไมสามารถใชได ลาสมัย หรือคุณภาพไมดี โดย
อางอิงมูลคาตามบัญชี 

4. พิจารณาภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 

5. พิจารณาและสอบทานภาพรวมกลยุทธการลงทุนและการเงินของบริษัทฯ 

6. พิจารณาและอนุมัติการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ เชน การลงทุนในธุรกิจใหม ขอพิพาททางกฎหมาย เปนตน 

7. พิจารณาระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทภายในกลุมท่ีเหมาะสม คณะกรรมการบริหารจะคัดเลือกและแตงต้ัง
กรรมการท้ังหมดในบริษัทยอยและบริษัทรวม และคณะกรรมการบริหารจะเสนอช่ือผูบริหารในตําแหนงสําคัญท้ังหมด
ของบริษัทยอยท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึง กรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี และผูชวย
กรรมการผูจัดการสายปฏิบัติการ 
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8. พิจารณากล่ันกรองการดําเนินการตางๆ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

9. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการขอคําแนะนําจากท่ีปรึกษากฎหมายภายในและภายนอก ท่ีปรึกษาบัญชี และท่ี
ปรึกษาอ่ืนตามแตสมควร 

10. คณะกรรมการบริหารมีหนาท่ีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และรายงานกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ
บริหาร (ถามี) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกคร้ัง 

11. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรอยางสมํ่าเสมอ และขออนุมัติปรับปรุงแกไขตอคณะกรรมการบริษัท 

12. ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกป 

13. พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

11.2.4 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1. กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑในการสรรหา และคุณสมบัติของผูท่ีไดรับการเสนอช่ือรับการคัดเลือกตาม
โครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีไดกําหนดไว 

2. ทบทวนและเสนอคําแนะนําตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผูท่ีไดรับการเสนอช่ือเขารับคัดเลือก (ไมวาจะโดย
คณะกรรมการบริษัท ผูถือหุน หรืออ่ืนๆ) เพ่ือการแตงต้ังเปนคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู 
ประสบการณ ศักยภาพ จํานวนคร้ังท่ีไดเคยดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ และปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3.  ระบุและใหคําแนะนําตอคณะกรรมการบริษัทสําหรับกรรมการท่ีออกตามวาระและท่ีจะเสนอช่ือสําหรับการเลือกต้ังให
ดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงในแตละการประชุมสามัญประจําปของบริษัทฯโดยมีการคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
กรรมการและผลการดําเนินงาน (เชนการเขารวมประชุม การเตรียมความพรอมการมีสวนรวมและความตรงไปตรงมา) 
รวมท้ังกรรมการอิสระ 

4. ประเมินความเปนอิสระของกรรมการหรือคุณสมบัติของกรรมการอิสระรายใหมวาเปนไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑที่
เก่ียวของ เปนประจําทุกป 

5. ทําใหม่ันใจวา ผูถือหุนไดรับขอมูลท่ีเพียงพอตอการตัดสินใจเก่ียวกับการพิจารณาการเลือกต้ังกรรมการใหเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหน่ึงในการประชุมสามัญประจําปของบริษัทฯ 

6. ระบุและคัดเลือกผูท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเขาดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

7. สอบทานผูที่ไดรับการเสนอช่ือเขารับคัดเลือกเปนประธานบริษัทหรือกรรมการผูจัดการ 
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8. เสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับนโยบายในการคัดเลือกกรรมการผูจัดการ พัฒนาแผนการสืบทอดตําแหนง
ผูบริหาร (Succession plan) ตามนโยบายดังกลาว และสอบทานแผนการสืบทอดตําแหนงสําหรับกรรมการผูจัดการ
ซ่ึงเสนอโดยฝายบริหาร 

9. ทบทวน (และใหคําแนะนําตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ) โครงสรางขนาดองคประกอบและความสามารถหลัก
(Core competencies) ของคณะกรรมการบริษัทอยางนอยหน่ึงคร้ังในแตละปบัญชีโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวาง
กรรมการท่ีเปนผูบริหารและกรรมการท่ีไมใชผูบริหารและระหวางกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเปนอิสระโดย
คํานึงถึงหลักการของการกํากับดูแลกิจการ 

10. จัดใหคณะกรรมการบริษัทมีองคประกอบของกรรมการอิสระเปนจํานวนอยางนอย 1 ใน 3 หรือไมนอยกวาจํานวนข้ัน
ตํ่าและหลักเกณฑซึ่งกําหนดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 

11. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติเก่ียวกับหลักเกณฑการวัดผลการดําเนินงาน (ท่ีสามารถเปรียบเทียบได
กับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ) ในการประเมินภาพรวมประสิทธิผลของคณะกรรมการ ท้ังน้ี เม่ือไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว หลักเกณฑการวัดผลการดําเนินงานดังกลาวจะไมสามารถเปล่ียนแปลงไดเวนแต
มีเหตุผลท่ีเหมาะสมจากคณะกรรมการบริษัท 

12. สนับสนุนใหมีชองทางสําหรับผูถือหุนรายยอยในการเสนอช่ือผูสมควรเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท 

13. ใหคําแนะนําและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติกรอบการกําหนดคาตอบแทน ซ่ึงรวมถึงโบนัส
ประจําป/โบนัสพิเศษ คาธรรมเนียม และคาตอบแทนในรูปแบบอ่ืน สําหรับ: 

 13.1 คณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

 13.2 คณะกรรมการชุดยอยซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท 

14. ใหคําแนะนําและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติกรอบการกําหนดคาตอบแทน ซ่ึงรวมถึงโบนัส
ประจําป/โบนัสพิเศษ เงินเดือน และคาตอบแทนในรูปแบบอ่ืน สําหรับ: 

 14.1 กรรมการผูจัดการ 

 14.2 ผูบริหารในระดับรองลงมาจากกรรมการผูจัดการหน่ึงระดับ (ถามี)  

15. ประเมินผลงานประจําปและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบสําหรับ: 

 15.1 กรรมการผูจัดการ 

 15.2 ผูบริหารในระดับรองลงมาจากกรรมการผูจัดการหน่ึงระดับ (ถามี)  
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16. พิจารณางบประมาณคาตอบแทนประจําปของบริษัทฯ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

17. ติดตามและประเมินคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารโดยคํานึงถึงปจจัยดังตอไปน้ีและแจงใหคณะกรรมการบริษัท
รับทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป 

 17.1 ระดับคาตอบแทนควรมีความเหมาะสมท่ีจะดึงดูด รักษา และสรางแรงจูงใจใหแกกรรมการและผูบริหารในการ
บริหารกิจการใหประสบความสําเร็จ 

 17.2 คาตอบแทนและเงื่อนไขการวาจางสามารถเทียบเคียงไดกับในอุตสาหกรรมและบริษัทเทียบเคียง 

11.2.5 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องกรรมการผูจัดการ 

1.  ดูแลการดําเนินธุรกิจแตละวันของบริษัทฯ และการบริหารจัดการท่ัวไป 

2. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนธุรกิจ งบประมาณประจําป การลงทุน และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท 

3. ดูแลธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษัทให
ความเห็นชอบ รวมท้ัง ตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 

4. อนุมัติตนทุนและคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เชน การซ้ือสินคา คาท่ีปรึกษาหรือ
คําแนะนํา ภายในวงเงินไมเกิน 200,000 บาทตอหน่ึงรายการ 

5. เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือขออนุมัติงบลงทุนท่ีสําคัญท่ีปรากฏในงบประมาณประจําป ภายในวงเงินไมเกิน 5 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติในกรณีท่ีวงเงินเกิน 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

6. เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือขออนุมัติแผนการกูยืมเงิน การขอวงเงินสินเชื่อ การเขาทําสัญญาบริหารความเส่ียง 
หรือรายการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการเขาทํารายการขางตน ท้ังน้ี การดําเนินการใดท่ีสงผลใหบริษัทฯ จะตองนํา
สินทรัพยไปวางเปนหลักทรัพยค้ําประกัน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

7. เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินการตัดบัญชี (Write-off) สินทรัพยท่ีมีตําหนิ ไดรับความเสียหาย ไมสามารถ
ใชได ลาสมัย หรือคุณภาพไมดี โดยอางอิงมูลคาตามบัญชี และเพ่ือแจงใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบตอไป 

8. เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือกําหนดโครงสรางองคกร ซ่ึงรวมถึงการแตงต้ัง วาจาง โยกยาย กําหนดคาจาง 
ผลตอบแทนและโบนัส และเลิกจางพนักงาน 

9. กําหนดคําส่ัง หลักเกณฑ ประกาศ และบันทึกขอความเพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบาย
และสอดคลองกับประโยชนของบริษัทฯ รวมท้ัง หลักเกณฑและวินัยในการทํางาน 

10. มอบอํานาจชวงหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยอยูในขอบเขตท่ีระบุไวในหนังสือมอบ
อํานาจ และเปนไปตามหลักเกณฑ ขอบังคับ และคําส่ังของคณะกรรมการบริษัทหรือบริษัทฯ 

11. ดําเนินการอ่ืนใดตามแตจะไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดยอยในแตละคราว 
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11.3 การสรรหากรรมการ  

11.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท  

องคประกอบ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน โครงสรางคณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวย  
(1) กรรมการผูบริหาร และ (2) กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร (ซ่ึงรวมถึงกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน) โดยกรรมการอิสระ
จะตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียในทาง
การเงินและการบริหารกิจการ อีกท้ังมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑคุณสมบัติกรรมการอิสระตามท่ีกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม 
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดใหประธานกรรมการของบริษัทฯ จะตองไมเปนบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ 

คุณสมบัต ิ

1.  กรรมการตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาท่ี
ใหแกบริษัทฯ อยางเต็มท่ี 

2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความ
ไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีช่ืออยูในระบบขอมูลรายช่ือกรรมการและผูบริหารของบริษัทท่ีออก
หลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงช่ือบุคคลในระบบขอมูลรายช่ือ
กรรมการและผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปน
หุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทํา
เพ่ือประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง  

4. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีบริษัทฯ ทําข้ึนไมวาโดยตรง หรือโดย
ออม หรือถือหุน หุนกู เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

วาระการดํารงตําแหนงและการเลือกต้ังกรรมการ 

1. การเลือกต้ังกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีจะตองมีความโปรงใสและชัดเจน
ในการสรรหากรรมการ โดยตองพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ 
รวมถึงคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหาม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนใน
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 
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2. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนท่ีอยูใน
ตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนท่ีใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 หากกรรมการไมสามารถตกลงกันไดวาจะใหใครออก ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใด
จะออก อน่ึง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

3. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงต้ัง เปล่ียนแปลง บุคคลเขาเปนกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ในบริษัทยอย หรือ 
บริษัทรวม ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม รวมถึงกําหนดใชนโยบายการควบคุมและกลไกการ
กํากับดูแลกิจการท่ีบริษัทฯ เขาไปลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม เพ่ือแสดงวาบริษัทฯ มีกลไกการกํากับดูแล
บริษัทยอยตามท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม 
ฉบับตามท่ีไดมีการแกไข 

4. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ปลดเกษียณ 

• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 

• ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

• ศาลมีคําส่ังใหออก 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงจากคณะกรรมการชุดยอยใดๆ ตองแจงคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 1 
เดือนเปนลายลักษณอักษรพรอมระบุเหตุผล ใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกใหมีผลต้ังแตวันท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษัทฯ กรรมการซ่ึงลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบดวยก็ได 

6. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เวนแตวาระของ
กรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทากับ
วาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน 

11.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ  

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย (1) กรรมการผูบริหาร และ (2) กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร (ซ่ึงรวมถึงกรรมการ
อิสระไมนอยกวา 3 คน) โดยกรรมการอิสระจะตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และ
ตองไมมีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดเสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกท้ังมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ
คุณสมบัติกรรมการอิสระตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี  ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาต
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และการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม โดยท้ังน้ี กรรมการอิสระอาจจะมาจากสาขาอาชีพใดก็ไดตามแต
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนซ่ึงคณะกรรมการไววางใจใหเสนอช่ือเพ่ือ
พิจารณาแตงต้ังกรรมการ(ในกรณีท่ีมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) จะเห็นควรท้ังน้ี คุณสมบัติของ
กรรมการอิสระมีดังน้ี  

(ก)  ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ัน
ดวย 

(ข)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา  หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป  

(ค) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คู
สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืนผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํา นาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(ง)  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองป 

)จ (  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัยผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญบริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

)ฉ (  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง
วิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

)ช (  ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

)ซ (  ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
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)ฌ (  ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

11.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการ
อิสระเพ่ือทําหนาท่ีกรรมการตรวจสอบ และเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง 
ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบน้ีตองมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีกท้ังมีขอบเขตหนาท่ีและความ
รับผิดชอบตามท่ีประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดํา เนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด ท้ังน้ี กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังน้ี 

1. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

3. มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี ตองมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยหน่ึงคนท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความ
นาเช่ือถือของงบการเงินได 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบกําหนดคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบท่ีพนวาระอาจไดรับการพิจารณา
แตงต้ังใหมอีกคร้ัง แตทั้งน้ีจะไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 

11.3.4 การสรรหากรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร
จากคณะกรรมการบริษัท 

2. กรรมการผูจัดการจะถือเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง 

3. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารจะเทากับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทของกรรมการ
ทานน้ัน 

11.3.5 การสรรหากรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

1. คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท 

2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะถูกเลือกต้ังโดยสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน และจะตองเปนกรรมการอิสระ 
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3. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกําหนดคราวละ 3 ปกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนท่ีพนวาระอาจไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหมอีกคร้ังโดยคณะกรรมการบริษัท 

11.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลท่ีทําใหสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของ
บริษัทยอย เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังน้ี 

11.4.1 การสงบุคคลเพ่ือเปนตวัแทนของบริษทัฯ ในบริษทัยอย 

PMTA ในฐานะผูถือหุนรายเดียวของ Baconco ไดสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการของ Baconco จํานวน 3 ทาน คือ นาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ นายซิกมันต สตรอม และนายไกรลักขณ อัศวฉัตรโรจน โดยท้ังน้ี Baconco มีกรรมการบริษัทท้ังหมด
รวม 3 ทาน 

PMTA ในฐานะผูถือหุนรายเดียวของ PMTA SG ไดสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการของ PMTA SG จํานวน 3 ทาน คือ นาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ นายซิกมันต สตรอม และนายลี เวย เซยีง โดยท้ังน้ี PMTA SG มีกรรมการบริษทัท้ังหมดรวม 3 ทาน 

11.4.2 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัทของ Baconco 

คณะกรรมการบริษัทของ Baconco มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค และขอบังคับของ Baconco ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มติท่ีประชุมผูถือหุน อีกท้ังกฎ
บัตรคณะกรรมการบริษัทดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท  

การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารน้ัน ใหมีขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ /
หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทจะกําหนด กรรมการและผูบริหารของบริษัทมีดุลพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ัวไป และการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทได
ตามท่ีกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน  

นอกจากอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทกําหนดแลว 
ใหคณะกรรมการบริษัทของ Baconco มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในนโยบายการควบคุมและ
กลไกการกํากับดูแลกิจการท่ี PMTA กําหนดดวย ท้ังน้ี ไดแกหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

(1) ปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง
สินทรัพย และการทํารายการสําคัญอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการ 
โดยดําเนินการใหบริษัทตองไดรับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถือหุนของ PMTA กอนท่ี
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเร่ืองการเขาทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไป 
รวมท้ังรายการสําคัญอ่ืนใด ท้ังน้ี ใหพิจารณาการทํารายการดังกลาวของบริษัททํานองเดียวกับการทํารายการใน
หลักเกณฑ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับท่ี PMTA ตองไดรับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถือ
หุนของ PMTA 
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(2) เปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทใหแก PMTA ใหครบถวนถูกตองภายใน
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยเฉพาะอยางย่ิง ในกรณีท่ีบริษัทเขาทํารายการระหวางกัน หรือมีรายการ
ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีมีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการเขาทํา
รายการดังกลาวแก PMTA ทราบโดยครบถวนถูกตองภายในระยะเวลาตามท่ี PMTA กําหนด ท้ังน้ี ใหพิจารณา
ตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของของ ก.ล.ต. รวมท้ังตลาดหลักทรัพยฯ 

(3) นอกเหนือจากการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ .ศ. 
2546 ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน") และการทํารายการไดมาจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของบริษัทตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ("ประกาศการไดมาจําหนายไปฯ") แลว การทํารายการ
ตอไปน้ีถือเปนรายการท่ีมีความสําคัญ คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีตองนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการทํารายการ
ตอ PMTA และจะตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการของ PMTA กอน  

 อน่ึง รายการท่ีถือวามีสาระสําคัญไดแกรายการใดๆ ท่ีอยูนอกเหนือจากรายการตามงบประมาณประจําปซ่ึง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว และเปนรายการซ่ึงหากเขาทําแลวจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองซ่ึงเปนสาระสําคัญท่ีมีตอผูท่ีกอ
ความเสียหายแกบริษัท 

2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ีเปนสาระสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

3) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนในสัดสวนท่ีเปนสาระสําคัญมาเปนของบริษัท 

4) โครงการลงทุนของบริษัทซ่ึงอยูนอกเหนือจากงบประมาณประจําป 

5) การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ีเปน
สาระสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดย
มีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

6) การเชา หรือใหเชาซ้ือกจิการ หรือทรัพยสินของบริษัทท้ังหมด หรือสวนท่ีเปนสาระสําคัญ 

7) การขายสินทรัพยของบริษัท (ซ่ึงเปนรายการธุรกิจปกติใดๆ) ท่ีมีมูลคามากกวา 20,000 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอรายการ  

8)  การขายสินทรัพยของบริษัทใดๆ  เม่ือมีมูลคาการขายสินทรัพยของบริษัท (ซ่ึงเปนรายการธุรกิจปกติ
ใดๆ) รวมสะสม 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ในรอบปบัญชีน้ันๆ   
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9) การกูยืมเงินเพ่ิมเติม (ซ่ึงมิใชจากวงเงินกูยืมเดิมท่ีบริษัทมีอยูกับธนาคารแลว) ในจํานวนมากกวา 
3,000,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ การกูยืม การใหกูยืมเงิน การใหวงเงินกูยืม การคํ้าประกัน การทํานิติ
กรรมผูกพันบริษัทใหตองรับภาระทางการเงินเพ่ิมข้ึนอยางมีสาระสําคัญ ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกขาด
สภาพคลอง หรือไมสามารถปฏิบัติการชําระหน้ีได หรือการใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะ
อ่ืนใดแกบุคคลอ่ืน และมิใชธุรกิจปกติของบริษัท 

10) สัญญาซึ่งเกิดจากรายการธุรกิจปกติที่มีมูลคามากกวา 5,000,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือสัญญาอ่ืนๆ ซ่ึง
มิไดเกิดจากรายการธุรกิจปกติ 

11) การปรับเปล่ียนโครงสรางบริษัท 

12) เงินเดือนและคาตอบแทนอ่ืนๆ ของผูซ่ึงเปนตัวแทนของบริษัทตามกฎหมาย 

13) การจัดตั้งบริษัทยอย การจัดตั้งบริษัทรวมทุนกับองคกรหรือบุคคลในประเทศเวียดนามหรือตางประเทศ 
และการเขาลงทุนในบริษัทอ่ืน  

14) การพิจารณาการจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากจะพึงมี) ของบริษัท 

15) การแกไขขอบังคับของบริษัท 

(4) เร่ืองดังตอไปน้ีเปนรายการสําคัญซึ่งบริษัทจะตองไดรับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนของ PMTA กอน 

1) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุนเพ่ิมทุนของบริษัทและการจัดสรรหุน รวมท้ังการลดทุนจดทะเบียนซ่ึงไม
เปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ PMTA ท้ังทางตรง
และทางออมในบริษัทไมวาในทอดใดๆ ลดลงเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แลวของบริษัท หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ PMTA ท้ังทางตรงและทางออมในบริษัทไมวาใน
ทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท 

2)  การดําเนินการอ่ืนใดอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ PMTA ท้ังทางตรงและทางออมในบริษัทไม
วาในทอดใดๆ ลดลงเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท หรือเปนผล
ใหสัดสวนการถือหุนของ PMTA ท้ังทางตรงและทางออมในบริษัทไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวา
รอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท 

3) การเลิกกิจการของบริษัท 

(5) หากบริษัทจะเขาทํารายการอ่ืนใดท่ีมิใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทและเปนรายการท่ีจะมีผลกระทบตอบริษัท
อยางมีนัยยะสําคัญ รายการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของ PMTA หรือท่ีประชุมผูถือหุนของ 
PMTA กอน  
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(6) กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองเปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของในสวนท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีอาจคาดหมายไดวาจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด 
(Conflict of Interest) กับ PMTA ตอคณะกรรมการบริษัท หรือผูท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีเปดเผยและนําสงขอมูลดังกลาวตอ PMTA เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซ่ึงการพิจารณาน้ันจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของบริษัท
และของ PMTA เปนสําคัญ รวมท้ังตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชาหากถือหุน หุนกู เพ่ิมข้ึนหรือลดลงใน
บริษัท หรือบริษัทในเครือ 

(7)  กรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของของกรรมการและผูบริหารดังกลาวมีหนาท่ีแจงให
คณะกรรมการบริษัททราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน และหลีกเล่ียงการทํารายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวกับบริษัท 
โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีเปดเผยขอมูลดังกลาวให PMTA ทราบ ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะตอง
ปกปองผลประโยชนของบริษัทและดําเนินการโดยสุจริตเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท เพ่ือใหเปนไปตามหนาท่ี
ตามกฎหมายและวัตถุประสงคบริษัท ขอบังคับบริษัท และการตัดสินหรือมติของคณะกรรมการบริษัทและ 
PMTA 

(8) อน่ึง การกระทําดังตอไปน้ีซ่ึงเปนผลใหกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของของบริษัทไดรับประโยชน
ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดตามปกติ ใหสันนิษฐานวาเปนการกระทําท่ีขัดหรือแยงกับประโยชนของ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ  

(ก) การทําธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของโดยมิไดเปนไปตาม
หลักเกณฑของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

(ข) การใชขอมูลของ PMTA และของบริษัทท่ีลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณชนแลว หรือ 

(ค) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของ PMTA และของบริษัทในลักษณะท่ีเปนการฝาฝนหลักเกณฑ
หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามกฎหมายประเทศไทยตามท่ีไมขัดกับกฎหมายประเทศเวียดนาม  

อน่ึง กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเร่ืองท่ีตนเองมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทาง
ผลประโยชน  

(9) คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีรายงานผลการดําเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ ตลอดจนการเขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอ่ืนๆ ตอ PMTA ผานรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือน โดยในการลงทุนของบริษัท ใหคณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีพิจารณาและปฏิบัติตามนโยบายการ
ควบคุมและดูแลแผนการลงทุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกฎบัตรฉบับน้ี อน่ึง PMTA 

มีสิทธิเรียกใหบริษัทเขาช้ีแจงหรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกลาว ซ่ึงบริษัทตองปฏิบัติตาม
อยางเครงครัดทันที  



สวนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 

สวนท่ี 2 หนาท่ี 208 

(10)    คณะกรรมการบริษัทตองนําสงขอมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานใหกับ PMTA เม่ือไดรับการรองขอตาม
ความเหมาะสม  

(11)  กรณีท่ี PMTA ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสําคัญใดๆ อาจแจงใหบริษัทช้ีแจง และ/หรือนําสงเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ PMTA ได 

(12)  หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือผูรับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของ PMTA และ/หรือ ของบริษัท ท้ังท่ีไดมาจากการกระทําตาม
หนาท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอ PMTA หรือบริษัท เพ่ือประโยชนตอตนเองหรือ
ผูอ่ืนไมวาทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

(13) คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (Auditor Rotation) ของบริษัทหากผูสอบบัญชี
รายเดิมปฏิบัติหนาท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลวหารอบปบัญชี
ติดตอกัน โดยการการหมุนเวียนผูสอบบัญชีใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี   

(ก) บริษัทสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได 

(ข) บริษัทจะแตงต้ังผูสอบบัญชีรายท่ีพนจากการปฏิบัติหนาท่ีเน่ืองจากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทไดเม่ือพนระยะเวลาอยางนอยสองรอบปบัญชีนับแตวันท่ีผูสอบบัญชีราย
ดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาท่ี 

ในกรณีท่ีรายไดหรือกําไรสุทธิตามงบการเงินลาสุดของบริษัทมีความแตกตางจากงบการเงินในงวดเดียวกันของป
กอนเกินกวารอยละย่ีสิบ ใหบริษัทจัดทําคําอธิบายสาเหตุของความแตกตางดังกลาว และสงตอ PMTA พรอมกับ
งบการเงินภายในระยะเวลาท่ี PMTA กําหนด 

11.4.3 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่อง General Director ของ Baconco 

ตัวแทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของ Baconco ตามกฎหมายในประเทศเวียดนามไดแก General Director 

โดยลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท ดังน้ัน เพ่ือเปนกลไกในการดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของ
บริษัทฯ PMTA จึงไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ General Director ของ Baconco ไวดังน้ี 

1. ควบคุมและบริหารการดําเนินธุรกิจแตละวันของบริษัท และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทและ PMTA รวมท้ัง 
ปฏิบัติตามคําส่ัง การตัดสินใจ และการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและ PMTA ทุกคราว 

2. มีอํานาจในการจัดการ ควบคุม และดําเนินการบริหารบริษัท ซ่ึงรวมถึงการบริหารจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
แตละวันของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเจาของกําหนด 

3. นําเร่ืองท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเจาของไปปฏิบัติ 
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4. แตงต้ัง ยกเลิก และกําหนดขอบเขตอํานาจและหนาของบุคลากรภายในบริษัท เวนแตบุคลากรซ่ึงไดรับการแตงต้ัง
โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเจาของ 

5. มีอํานาจตามท่ีเจาของไดมอบหมาย 

6. นอกเหนือจากอํานาจอ่ืนตามกฎหมายของประเทศเวียดนามและ/หรือกําหนดโดยเจาของในแตละคราว General 

Director ยังมีอํานาจในเร่ืองดังตอไปน้ี 

6.1 ดําเนินการเพ่ือใหม่ันใจวามีการปฏิบัติตามแผนท่ีไดรับการอนุมัติ ปฏิบัติตามการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดําเนินการตามมติตางๆ 

6.2 วาจางพนักงานสําหรับบริษัทตามสัญญาจางแรงงาน 

6.3 ลงนามในสัญญาในฐานะตัวแทนบริษัท ตามแผนการผลิตซ่ึงไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัท  

6.4 เปนตัวแทนบริษัทในศาลและกับบุคคลภายนอกในการดําเนินการตางๆ ของบริษัท ภายใตกรอบของ
กฎบัตร 

6.5 แกไขปญหาตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

6.6 ดําเนินการใดๆ ของบริษัทตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเจาของ 

7. มีหนาท่ีรับผิดชอบในเร่ืองดังตอไปน้ี โดยข้ึนอยูกับทิศทางภาพรวม อํานาจ และการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือเจาของ 

7.1 ดําเนินการเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทและบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของของประเทศเวียดนาม 

7.2 ดําเนินการเพ่ือให ม่ันใจวาการดําเนินงานในแตละวันของบริษัทสอดคลองกับทิศทาง แผน
งบประมาณ ข้ันตอน นโยบายจริยธรรม และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเจาของ 

7.3 รายงานตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเจาของเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

11.4.4 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัทของ PMTA SG 

คณะกรรมการบริษัทของ PMTA SG มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค และขอบังคับของ PMTA SG ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มติท่ีประชุมผูถือหุน อีกท้ังกฎ
บัตรคณะกรรมการบริษัทดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท  

การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารน้ัน ใหมีขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทจะกําหนด กรรมการและผูบริหารของบริษัทมีดุลพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการ
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ประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ัวไป และการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทได
ตามท่ีกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน  

นอกจากอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทกําหนดแลว 
ใหคณะกรรมการบริษัทของ PMTA SG มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในนโยบายการควบคุมและ
กลไกการกํากับดูแลกิจการท่ี PMTA กําหนดดวย ท้ังน้ี ไดแก หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

(1) ปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง
สินทรัพย และการทํารายการสําคัญอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการ 
โดยดําเนินการใหบริษัทตองไดรับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถือหุนของ PMTA กอนท่ี
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเร่ืองการเขาทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไป 
รวมท้ังรายการสําคัญอ่ืนใด ท้ังน้ี ใหพิจารณาการทํารายการดังกลาวของบริษัททํานองเดียวกับการทํารายการใน
หลักเกณฑ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับท่ี PMTA ตองไดรับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถือ
หุนของ PMTA 

(2) เปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทใหแก PMTA ใหครบถวนถูกตองภายใน
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยเฉพาะอยางย่ิง ในกรณีท่ีบริษัทเขาทํารายการระหวางกัน หรือมีรายการ
ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีมีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการเขาทํา
รายการดังกลาวแก PMTA ทราบโดยครบถวนถูกตองภายในระยะเวลาตามท่ี PMTA กําหนด ท้ังน้ี ใหพิจารณา
ตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของของ ก.ล.ต. รวมท้ังตลาดหลักทรัพยฯ 

11.4.5 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่อง Managing Director ของ PMTA SG 

1.  ดูแลการดําเนินธุรกิจแตละวันของบริษัทและ/หรือการบริหารจัดการท่ัวไป 

2. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนธุรกิจ งบประมาณประจําป การลงทุน และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท 

3. ดูแลธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษัทให
ความเห็นชอบ รวมท้ัง ตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 

4. อนุมัติตนทุนและคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท เชน การซ้ือสินคา ภายในวงเงินไมเกิน 10 

ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับการทํารายการกับ Canpotex และภายในวงเงินไมเกิน 5ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับคูคา
รายอ่ืน โดยการซ้ือวัตถุดิบจะไมเกิน 3ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอหน่ึงรายการ และเงินคางชําระตอคูคาสําหรับการซ้ือ
วัตถุดิบดังกลาวตองมีจํานวนรวมสะสมท้ังหมดไมเกิน20 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทุกคราว 

5. กําหนดคําส่ัง หลักเกณฑ ประกาศ และบันทึกขอความเพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามนโยบาย
และสอดคลองกับประโยชนของบริษัท รวมท้ัง หลักเกณฑและวินัยในการทํางาน 
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6. มอบอํานาจชวงหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยอยูในขอบเขตท่ีระบุไวในหนังสือมอบ
อํานาจ และเปนไปตามหลักเกณฑ ขอบังคับ และคําส่ังของคณะกรรมการบริษัทหรือบริษัท 

7. ดําเนินการอ่ืนใดตามแตจะไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคราว 

11.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซ่ึงไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 
29 กรกฎาคม 2556 บุคลากรทุกระดับขององคกรมีหนาท่ีตองทราบถึงข้ันตอนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเพ่ือ
ปกปองขอมูลอันเปนความลับและปฏิบัติตามข้ันตอนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดังกลาวเพ่ือปองกันไมใหมีการ
เปดเผยขอมูลอันเปนความลับ รวมท้ังปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. กําหนดลําดับช้ันความลับของขอมูล 

ขอมูลลับทางการคาเปนขอมูลภายใน จึงตองปองกันมิใหมีการเปดเผยตอบุคคลภายนอกขอมูลเหลาน้ีอาจแบง
ลําดับช้ันความลับเปนหลายลําดับตามความสําคัญ ไดแก ขอมูลท่ีเปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก
ท้ังน้ี การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยูในกรอบของหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีตนไดรับมอบหมายเทาน้ัน 

2. การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก 

การเปดเผยขอมูลความลับตอสาธารณชนตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการโดยผานการกล่ันกรองจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารแลวกรรมการผูจัดการอาจจะเปนผูตอบเองในกรณีท่ีขอมูลมี
นัยสําคัญมาก หรืออาจมอบหมายใหหนวยงานผูรับผิดชอบเปนผูใหขอมูลแกสาธารณะสวนขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
บุคคลภายนอก หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ กอนการเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชนตองไดรับความเห็นชอบจาก
บุคคลภายนอก หรือผูมีสวนไดเสียดังกลาวน้ันดวย 

3. การแสดงความเห็นแกบุคคลภายนอก 

บุคลากรของบริษัทฯ จะไมตอบคําถามหรือแสดงความเห็นแกบุคคลอ่ืนใดภายนอกบริษัทฯ เวนแตจะมีหนาท่ีหรือ
ไดรับมอบหมายใหตอบคําถามเหลาน้ัน หากไมมีหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็น
ตางๆ ดวยความสุภาพ และแนะนําใหสอบถามจากเลขานุการบริษัทโดยตรง 

แนวทางปฏิบัติในการใชขอมูลภายในท่ีคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการมีหนาท่ีตองรายงานการถือหลักทรัพยของตน
ใหเปนไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และก.ล.ต. เปนดังน้ี 

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ตามแนวทางการ
ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเก่ียวของทุ ก
ฝาย บริษัทฯ จึงกําหนดมาตรการเก่ียวกับการใชขอมูลภายในของบุคลากรของบริษัทฯ ซ่ึงหมายความรวมถึง
คณะกรรมการ ผูจัดการ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ผูบริหาร ผูสอบบัญชี พนักงาน และคูสมรสและบุตรยังไม
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บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว มาตรการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกอใหเกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช
ขอมูลภายในของบริษัทฯ อันเปนการเพ่ิมความเช่ือมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเก่ียวของทุกฝายบริษัทฯ กําหนด
เปนขอหามมิใหบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ดังท่ีไดกลาวขางตน รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบุคลากรดังกลาวทุก
คนท่ีไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทฯ ซ่ึงเปนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาของ
หลักทรัพยและท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณชนซื้อขายหลักทรัพย หรือชักชวนใหบุคคลอ่ืนซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือหรือ
เสนอขายหุนของบริษัทฯ ไมวาจะดวยตนเองหรือผานนายหนา ท้ังน้ี ไมวาการกระทําดังกลาวจะกระทําเพ่ือประโยชน
ตอตนเองหรือผูอ่ืน 

2. บริษัทฯ หามมิใหบุคลากรของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนและสมาชิกครอบครัวของบุคลากรน้ันนําขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพยและท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปเปดเผยเพ่ือใหผูอ่ืนกระทํา
ดังกลาวโดยตนเองไดรับประโยชนตอบแทน 

3. บริษัทฯ จะถือวาการใชขอมูลภายในโดยมิชอบเพ่ือประโยชนในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดังกลาวขางตน
เปนการซ้ือขายหลักทรัพยเพ่ือเก็งกําไร หรือสรางความไดเปรียบใหกับกลุมใดกลุมหน่ึงซึ่งถือเปนการกระทําความผิด
ตามกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและดําเนินการแจงใหกรรมการและ
ผูบริหารทราบถึงชวงเวลางดทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 21 วันกอนมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติงบการเงินหรือเม่ือมีวาระสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการซ้ือขายหลักทรัพยเชน การ
เพ่ิมทุน 

เพ่ือใหการปฏิบัติตามนโยบายเปนไปดวยความเรียบรอย บริษัทฯ มีมาตรการปองกันดังตอไปน้ี 

1. จํากัดการเขาถึงขอมูลท่ีไมเปดเผยตอสาธารณะโดยใหรับรูไดเฉพาะผูบริหารระดับสูงสุดเทาท่ีจะทําได และเปดเผย
ตอพนักงานของบริษัทฯ ตามความจําเปนเทาท่ีตองทราบเทาน้ัน และแจงใหพนักงานท่ีเก่ียวของทราบวาเปน
สารสนเทศท่ีเปนความลับ และมีขอจํากัดในการนําไปใช 

2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในท่ีทํางานเพ่ือปองกันการเขาถึงและการใชแฟมขอมูลและเอกสารลับ 

3. เจาของขอมูลท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณชนจะตองกําชับผูท่ีเก่ียวของใหปฏิบัติตามข้ันตอนการรักษาความปลอดภัย
โดยเครงครัด 

ผูฝาฝนจะถูกลงโทษทางวินัยโดยเร่ิมจากการตักเตือนเปนหนังสือ ตัดเบ้ียเล้ียง ตัดคาจาง พักงานช่ัวคราวโดยไมไดรับ
คาจาง หรืออาจใหออกจากงาน ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับความรายแรงของความผิด หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายแลวแตกรณี 

11.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

บริษัทฯ จายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีและบริษัท
ในกลุมของผูสอบบัญชี (“KPMG”) สําหรับ (ก.) การตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ (ข.) การตรวจสอบงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 
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กันยายน 2555 และ 2556 เพ่ือใชในการประกอบหนังสือช้ีชวนของบริษัทฯ และเปนสวนหน่ึงของการขออนุญาตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการเสนอขายหลักทรัพยคร้ังแรกแกนักลงทุนเปนจํานวนรวม 3.0 
ลานบาท นอกจากคาตอบแทนจากการสอบบัญชีดังกลาว บริษัทฯ จายคาบริการอ่ืนใหแก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ี
ปรึกษาธุรกิจ จํากัด (“KPMG Advisory”) เปนจํานวนรวม 1.3 ลานบาท สําหรับการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ และ Baconco 

Baconco จายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแก KPMG สําหรับ (ก.) การตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ
รอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ (ข.) การตรวจสอบงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 เพ่ือใชประกอบการเขาทํารายการซ้ือขายหุนระหวางบริษัทฯ และ Soleado เปนจํานวนรวม 
1.1 ลานบาท (อางอิงอัตราแลกเปล่ียน 0.0015 บาทตอเวียดนามดอง) 

ท้ังน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัดขางตนไมเปนบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ และบริษัทยอย 

  


