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รายละเอียดข้อบังคับที่เพิ่มเตมิของบริษัท 

หมวดที่ 9 การก ากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ข้อ 62  ข้อบงัคบัในหมวดนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสามารถก ากบัดแูลและบริหารจดัการกิจการของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมทัง้

ทางตรงและทางอ้อม พร้อมก าหนดมาตรการในการติดตามการบริการงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 เพ่ือประโยชน์ในการตีความภายใต้หมวดนี ้“บริษัทยอ่ย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมท่ี

ประกอบธุรกิจหลกัตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เร่ืองการอนญุาตและการอนญุาต

ให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและท่ีจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ท่ี กจ. 17/2551 เร่ืองการก าหนดบทนิยมในประกาศเก่ียวกบั

การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (ตามท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั)  

 ในกรณีท่ีข้อบงัคบัตามความในหมวดนีก้ าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ ซึง่มีนยัส าคญัหรือมีผลตอ่

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการหรือท่ีประชมุของ

บริษัท (แล้วแตก่รณี) ให้กรรมการของบริษัทจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ และ/หรือการประชมุผู้ ถือหุ้นของตนเองเพื่อ

พิจารณาอนมุติการท ารายการหรือด าเนินการในเร่ืองนัน้ ในการนี ้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 

ขัน้ตอนและวิธีการท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองที่จะขออนมุตัินัน้ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย์ กฎหมายหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ของ คณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วยโดยอนโุลม (เท่าท่ีไมข่ดัหรือแย้ง) 

อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

ข้อ 63 การท ารายการ หรือการด าเนินการใด ๆ ของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจาก

คณะกรรมการของบริษัท 

(1) การแตง่ตัง้หรือเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมอยา่งน้อยตามสดัสว่น

การถือหุ้นของบริษัทในบริษัทยอ่ยหรือร่วมดงักลา่ว 

เว้นแตข้่อบงัคบัฉบบันีห้รือคณะกรรมการของบริษัทจะได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ให้กรรมการและผู้บริหารท่ีบริษัท

แตง่ตัง้หรือเสนอช่ือมีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเร่ืองที่

เก่ียวกบัการบริหารจดัการทัว่ไปและการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมได้ตามแตท่ี่กรรมการและผู้บริการ

รายดงักลา่วจะเหน็สมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) 

อนึง่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยข้างต้นท่ีได้รับการแต่งตัง้หรือเสนอช่ือต้องเป็นบคุคลที่มีรายช่ืออยูใ่นระบบรายช่ือ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (White List) และมีคณุสมบตัิ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ี
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ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนไมมี่ลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยการ

ก าหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท 

(2) การเพิ่มทนุโดยการออกหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทยอ่ยและการจดัสรรหุ้น รวมทัง้การลดทนุจดทะเบียน และ/

หรือทนุช าระแล้วของบริษัทยอ่ยซึง่ไม่เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้น หรือการด าเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลให้

สดัสว่นการใช้สิทธิออกเสียลงคะแนนทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอดใด ๆ 

ลดลงเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงของบริษัทยอ่ยทัง้หมด 

(3) การพจิารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย 

(4) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อย เว้นแตเ่ป็นการแก้ไขข้อบงัคบัในเร่ืองที่มีนยัส าคญัตามข้อ 54(5) 

(5) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีรวมของบริษัท และกลุม่บริษัทยอ่ยของบริษัททัง้หมด เว้นแตเ่ป็น

กรณีท่ีได้ก าหนดไว้ในอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ (Delegation of Authority) 

(6) การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย เฉพาะกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมไ่ด้อยูใ่นสงักดัส านกังานสอบ

บญัชีท่ีเป็นสมาชิกประเภทเตม็รูปแบบ (full member) ในเครือเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึง่ไมเ่ป็นไปตามนโยบาย

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยจะต้องสงักดัส านกังานสอบบญัชีในเครือข่ายเดียวกนักบัผู้สอบบญัชี

ของบริษัท 

รายการตัง้แตข้่อ (7) ถึงข้อ (10) นีเ้ป็นรายการท่ีถือวา่มีสาระส าคญั และหากเข้าท ารายการจะมีผลกระทบอยา่งมี

นยัส าคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย ดงันัน้ ก่อนที่จะมีการประชมุคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย 

และกรรมการซึง่บริษัทแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในบริษัทยอ่ยจะออกเสียงในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้กรรมการรายดงักลา่วจะต้องได้รับ

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของบริษัทเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วเสียก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดรายการท่ี

บริษัทยอ่ยจะเข้าท ารายการเปรียบเทียบลกัษณะ และ/หรือขนาดของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการ

ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน (แล้วแต่

กรณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท ซึง่รายการต่อไปนี ้

คือ 

(7) กรณีท่ีบริษัทยอ่ยตกลงเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือรายการท่ี

เก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทยอ่ยซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียงกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถงึการสละสิทธิเรียกร้องที่มีตอ่ผู้ ท่ีก่อความเสียหายแก่

บริษัทยอ่ย 

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
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(ค) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทยอ่ย 

(ง) การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ี

ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทยอ่ย หรือการรวมกิจการของบริษัท

ยอ่ยกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(จ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือสว่นท่ีมีสาระส าคญั 

(8) การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค า้ประกนั การท านิติกรรมผกูพนั บริษัทยอ่ยให้ต้องรับภาระ

ทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บคุคลอ่ืนในจ านวนท่ีมีนยัส าคญัและมิใช่ธุรกิจ

ปกติของบริษัทยอ่ย 

(9) การเลิกกิจการของบริษัทยอ่ย 

(10) รายการอ่ืนใดท่ีไมใ่ช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ยและเป็นรายการท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทยอ่ยอยา่งมี

นยัส าคญั 

ข้อ 64 ก่อนบริษัทยอ่ยเข้าท ารายการดงัตอ่ไปนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) กรณีท่ีบริษัทยอ่ยตกลงเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือรายการท่ี

เก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการที่บริษัทยอ่ย

เข้าท ารายการเปรียบเทียบลกัษณะ และ/หรือขนาดของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนด

ไว้ในประกาศเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบั

ใช้โดยอนโุลม) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(2) การเพิ่มทนุโดยการออกหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทยอ่ยและการจดัสรรหุ้น รวมทัง้การลดทนุจดทะเบียน และ/

หรือทนุช าระแล้วของบริษัทยอ่ยซึง่ไมเ่ป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้น หรือการด าเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลให้

สดัสว่นการใช้สิทธิออกเสียลงคะแนนทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอดใด ๆ 

ลดลงเหลือน้อยกวา่สดัสว่นท่ีก าหนดในกฎหมายซึง่ใช้บงัคบักบับริษัทยอ่ยอนัมีผลท าให้บริษัทไมมี่อ านาจควบคมุบริษัทยอ่ย

นัน้ ทัง้นีต้้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณขนาด

ของรายการตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้อง

ได้รบการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
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(3) การเลิกกิจการของบริษัทยอ่ย ทัง้นีต้้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดกิจการของบริษัทยอ่ยท่ีจะเลิกนัน้

เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศเร่ืองการได้มา

หรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(4) รายการอ่ืนใดท่ีไมใ่ช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ยและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบตอ่บริษัทยอ่ยอยา่ง

มีนยัส าคญั ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการที่บริษัทยอ่ยเข้าท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท (โดย

น าหลกัเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินมาบงัคบัใช้

โดยอนโุลม) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(5) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยในเร่ืองที่อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการ

ด าเนินงานของบริษัทยอ่ย ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ยท่ีสง่ผลกระทบตอ่สทิธิในการออกเสียง

ลงคะแนนของบริษัทในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทยอ่ย และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย หรือการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทยอ่ย เป็นต้น 

ข้อ 65 คณะกรรมการของบริษัทจะติดตามดแูลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม (โดยอนโุลม) 

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และนโยบายของบริษัท 

ข้อ 66 คณะกรรมการของบริษัทจะต้องด าเนินการให้บริษัทยอ่ยมีระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ

ปอ้งกนัการทจุริต รวมถงึก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมท่ีเหมาะสม มี

ประสทิธิภาพและรัดกมุเพียงพอท่ีท าให้มัน่ใจได้วา่การด าเนินการตา่ง ๆ ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน 

งบประมาณ นโยบายของบริษัท ข้อบงัคบัในหมวดท่ี 8 นีร้วมถึงกฎหมายและประกาศ เร่ือง การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท

จดทะเบียน รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้อยา่งแท้จริงและตอ่เน่ือง และติดตามให้บริษัทยอ่ย

และ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมลู ฐานะทางการเงิน และผลด าเนินงาน การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีมีนยัส าคญั และรายการที่มีนยัส าคญัอื่นใดตอ่บริษัทและ

ด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและ

ถกูต้องตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(ตามท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมและท่ีจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลงั) (แล้วแตก่รณี) 

ข้อ 67 บริษัทจะต้องด าเนินการให้มีกรรมการในบริษัทย่อยซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสียง

ลงคะแนนตามท่ีบริษัทก าหนดในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทยอ่ยในการพิจารณาวาระท่ีมีสาระส าคญัตอ่การประกอบ

ธุรกิจของบริษัทยอ่ยทกุครัง้ 

ข้อ 68 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทยอ่ยมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้  
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(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย ตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินและ/หรือรายการท่ีมีนยัส าคญัให้แก่

บริษัททราบโดยครบถ้วน ถกูต้อง และภายในก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษัทก าหนด  

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยต้องเปิดเผยและน าสง่ข้อมลูสว่นได้เสียของตนและบคุคลที่มีความ

เก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการของบริษัทยอ่ย ให้ทราบถงึความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษัทยอ่ย ในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท

และ/หรือบริษัทยอ่ย และคณะกรรมการของบริษัทยอ่ยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดงักลา่วให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายใน

ก าหนดเวลาท่ีบริษัทก าหนด เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนมุตัิใด ๆ ซึง่การพิจารณานัน้จะค านงึถงึ

ประโยชน์โดยรวมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยเป็นส าคญั 

ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทต้องไมมี่สว่นร่วมอนมุตัิในเร่ืองที่ตนเองมีสว่นได้เสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทัง้

ทางตรงและ/หรือทางอ้อมนัน้ด้วย 

อนึง่ การกระท าดงัตอ่ไปนีซ้ึง่เป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทยอ่ยได้รับประโยชน์

ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพงึได้ตามปกติ หรือเป็นเหตใุห้บริษัทและ/หรือบริษัทได้รับความเสียหายให้สนันิษฐานวา่เป็น

การกระท าท่ีขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก) การท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทยอ่ย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องโดยมิได้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ของการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใช้ข้อมลูของบริษัทยอ่ยท่ีลว่งรู้มา เว้นแตเ่ป็นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทย่อยในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบริษัทยอ่ยกระท าและเป็นการฝ่า

ฝืนหลกัเกณฑ์หรือหลกัปฏิบตัิทัว่ไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

(3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทนุ

ขนาดใหญ่ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากบริษัท ตลอดจนการเข้าร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ตอ่บริษัทผ่านรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าเดือน และเข้าชีแ้จงและ/หรือน าสง่เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักลา่วในกรณีท่ีบริษัทร้องขอ 

(4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยต้องเข้าชีแ้จงและ/หรือน าสง่ข้อมลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวด้วยการ

ด าเนินงานให้แก่บริษัท เม่ือได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม 

(5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยต้องเข้าชีแ้จงและ/หรือน าสง่ข้อมลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้แก่บริษัท 

ในกรณีท่ีบริษัทตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัส าคญัใด ๆ 
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(6) ดแูลรับผิดชอบให้บริษัทยอ่ยมีระบบการควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบปอ้งกนัการ

ทจุริตอยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพและรัดกมุเพียงพอท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอท่ีท าให้มัน่ใจได้วา่การด าเนินการต่าง ๆ 

ของบริษัทยอ่ยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท  ข้อบงัคบัในหมวดท่ี 9 นี ้กฎหมายและประกาศเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

ของบริษัทจดทะเบียน รวมถงึประกาศ  ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้อยา่งแท้จริง รวมทัง้การจดัให้มี

ระบบงานที่ชดัเจน เพ่ือแสดงได้วา่บริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลู การท ารายการท่ีมีนยัส าคญัตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ก าหนดได้อยา่งตอ่เน่ือง และน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยสามารถได้รับข้อมลูของบริษัท

ยอ่ยในการติดตามดแูลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการระหว่างบริษัทกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ยอ่ย และการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัของบริษัทได้อยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากนี ้ต้องจดัให้มีกลไกในการตรวจสอบ

ระบบงานดงักลา่วในบริษัทยอ่ยโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทยอ่ย สามารถเข้าถงึข้อมลูได้

โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักลา่วให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ย เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่

บริษัทยอ่ยมีการปฏิบตัิตามระบบงานที่จดัท าไว้อยา่งสม ่าเสมอ 

ข้อ 69 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ ได้รับมอบหมายของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมถงึคูส่มรสและบตุร

ท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่วใช้ข้อมลูภายในของบริษัทยอ่ย ทัง้ท่ีได้มาจากการกระท าตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ี

มีหรืออาจจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัทยอ่ย เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อ่ืน ไมว่า่ทางตรงและ/หรือทางอ้อม และ

ไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก่็ตาม 

ข้อ 70 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทยอ่ย จะกระท าธุรกรรมกบับริษัทยอ่ยได้ตอ่เม่ือธุรกรรม

ดงักลา่ว ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย (แล้วแตก่รณี) ตามแตข่นาด

รายการท่ีค านวณได้ (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง รายการท่ีเก่ียวโยงกนั มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) ทัง้นี ้เว้นแตเ่ป็น

การท าธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 

ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจาก อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 

แล้วแตก่รณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย หรือเป็นไปตามหลกัการท่ี

คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยอนมุตัิไว้แล้ว 
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The details of the additional of the Articles and Association of the Company to be proposed to 

the shareholders 

Chapter 9 

Corporate Governance and Administration of Subsidiary and Affiliate 

Clause 62. Articles in this Chapter are intended to enable the Company to directly or indirectly 

regulate and administer the business of the Company’s subsidiary and affiliate as well 

as to determine procedures in following up the management work of the subsidiary 

and affiliate. 

For the purpose of interpretation under this Chapter “Subsidiary” and “Affiliate” mean 

the subsidiary or affiliate which have core business as stipulated in the Notification of 

the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 39/2559 Re: Application and 

Permission for Offering of New Shares (as amended or to be amended) and the 

Notification of Securities and Exchange Commission (SEC) No. Kor Jor. 17/2551 Re: 
Determination of Definition in the Notification relating to Issuance and Offer of 

Securities (as amended or to be amended). 

In case where the articles in this Chapter determine that any transactions or actions 

which are significant or have effect to the financial status and operation of the 

Subsidiary or Affiliate require the approval of board of directors or shareholders’ 
meeting (as the case may be), the board of directors is required to hold its board’s 

and/or shareholders’ meetings to consider and approve such transactions or actions.  In 

this regards, (as far as the relevant laws concerned) the Company is also required to 

disclose information and complies with the rules, conditions, steps and procedures 

relating to the proposed matter as stipulated in the Public Companies Act, the Civil 

and Commercial Code, securities law and relevant laws including notifications, 

regulations and rules of the Capital Market Supervisory Board, the SEC and the 

Securities and Exchange of Thailand (as far as practicable) in all respects.    

Clause 63. The following transactions or actions of the Subsidiary or Affiliate require board’s 

approval: 

(1) Appointment and proposal of any person as director or management of the 

Subsidiary or Affiliate (at least) in proportion to the Company’s shareholding 

percentage in the Subsidiary or Affiliate 

Except as provided otherwise in this Articles of Association or by the board 

of directors, the appointed or proposed director or management has his/her 

own discretion to vote for general administrative matters and normal business 

operation at the board’s meeting of the Subsidiary and Affiliate as deemed 

appropriate taking into account the best interest of the Subsidiary or Affiliate 

(as the case may be) 

The name of the appointed or proposed director and management must 

appear on the name of director and management of securities issuing 

companies (White List) and have qualifications, roles, duties and 

responsibilities as required by the relevant laws as well as do not have untrust 

characters as per the SEC’s Notification Re: Determination of Untrust 

Characters of Director and Management. 
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(2) the capital increase by issuing new shares of the Subsidiary and the allotment 

of new shares including the reduction of registered or paid up capital of the 

Company which is not in proportion to the existing shareholding percentage 

or any other actions which may affect to the direct or indirect voting exercise 

of the Company in the shareholders’ meeting of the Subsidiary at any level to 

reduce more than 10 percent of the total votes of the Subsidiary 

(3) the distribution of annual dividend or interim dividend (if any) of the 

Subsidiary 

(4) the amendments to the articles of association of the Subsidiary, except for the 

amendments to the articles of association which are considered as material 

matters under Clause 54 (5) 

(5) annual budget of the Company and the group of its Subsidiaries, except 

where it is specified in delegation of authority 

(6) the appointment of auditor of the Subsidiary (only in case where the auditor is 

not under auditing firm which is a full member of the same firm of the 

Company’s auditor, which is not consistent with the policy for appointing 

auditor of the Company in which the Subsidiary’s auditor must be the 

member of the same auditing firm group as the Company 

The transactions under (7) to (10) are considered as material transactions and if the 

Subsidiary enters into, it will materially affect the financial status or operating results 

of the Subsidiary.  Therefore, before the board’s meeting of the Subsidiary and the 

director appointed by the Company to be director of the Subsidiary exercising his/her 

vote, such director must be granted the approval by the board of directors of the 

Company on that specific matter in advance, provided that such matter must be the 

case when the calculation of the size of the transaction that the Subsidiary is about to 

enter into in comparison with the nature and/or size of the Company (the calculation 

criteria of the size of transaction as stipulated in the connected transaction rules or 

assets acquisition and disposition rules (as the case may be) shall apply mutatis 

mutandis), falls under the criteria which requires the approval of the board of directors 

of the Company, which are as follows: 

(7) the case where the Subsidiary enters into transaction with the connected 

person of the Company or the Subsidiary or transaction relating to acquisition 

and disposition of assets of the Subsidiary, which include but not limited to 

the followings: 

(a) the transfer or disclaim benefit including waiver of claim to the 

person who cause damage to the Subsidiary 

(b) sale or transfer of the Subsidiary’s business in whole or in part to 

other person 

(c) purchase or accept the transfer of other company’s business to be the 

business of the Subsidiary 

(d) entry into, amendment to and cancellation of agreement relating to 

the lease of material part or all business of the Subsidiary, 

assignment to other person to take over management the Subsidiary 
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or consolidation the business of the Subsidiary with other person 

with the purpose to share loss and profit 

(e) provision of lease or hire purchase of material part or all business or 

properties of the Subsidiary 

(8) borrowing, lending, provision of credit, guarantee, contract which binds the 
Subsidiary and increases its financial burden or provision of financial 

assistance in any other aspects to other person with significant amount and it 

is not considered the normal course of business of the Subsidiary.  

(9) dissolution of the Subsidiary 

(10) any other transaction which is not in the normal course of business of the 

Subsidiary and materially affect the Subsidiary 

Clasue 64. Before the Subsidiary entering into the following transactions, it requires the approval 

of the shareholders’ meeting of not less than three-fourths of the total votes of the 

shareholders attending the meeting and having voting rights: 

(1) the Subsidiary agrees to enter into a transaction with the connected person of 

the Company or the Subsidiary or the transaction relating to asset acquisition 

or disposition of the  the Subsidiary, provided that the size of such 

transactions to be entered into by the Subsidiary (when compared with the 

nature and/or size of the Company (the calculation criteria of the size of 

transaction as stipulated in the connected transaction rules or assets 

acquisition and disposition rules (as the case may be) shall apply mutatis 

mutandis)) falls under the criteria which requires the approval of the 

shareholders’ meeting of the Company. 

(2) the capital increase by issuing new shares of the Subsidiary and the allotment 

of new shares including the reduction of registered or paid up capital of the 

Company which is not in proportion to the existing shareholding percentage 

or any other actions which may affect to the direct or indirect voting exercise 

of the Company in the shareholders’ meeting of the Subsidiary at any level to 

reduce to be less than the percentage as required by the relevant law and 

cause the Company to lose control in the Subsidiary, provided that upon the 

calculation of the size of the transaction to compare with the size of the 

Company (the calculation criteria of the size of transaction as stipulated in the 

assets acquisition and disposition rules (as the case may be) shall apply 

mutatis mutandis), such transaction falls under the criteria which requires the 

approval of the shareholders’ meeting of the Company    

(3) the dissolution of the Company, provided however that upon the calculation 

of the size of the Subsidiary to be dissolved to compare with the size of the 

Company (the calculation criteria of the size of transaction as stipulated in the 

assets acquisition and disposition rules (as the case may be) shall apply 

mutatis mutandis) such transaction falls under the criteria which requires the 

approval of the shareholders’ meeting of the Company  

(4) any other transaction which is not in the normal course of business of the 

Subsidiary and will have material effect to the Subsidiary, provided however 

that upon the calculation of the size of the transaction to be entered into by 

the Subsidiary to compare with the size of the Company (the calculation 

criteria of the size of transaction as stipulated in the assets acquisition and 
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disposition rules (as the case may be) shall apply mutatis mutandis)) such 

transaction falls under the criteria which requires the approval of the 

shareholders’ meeting of the Company 

(5) the amendments to articles of association of the Subsidiary which may 

materially affect the financial status and operating results of the Subsidiary, 

which includes (but not limited to) the amendments to the Subsidiary’s articles 

of association that negatively affect the voting rights of the Company at the 

board’s and/or shareholders’ meetings of the Subsidiary or the distribution of 

dividend of the Subsidiary. 

Clause 65. The board of directors of the Company shall supervise the board of directors and 

management of the Subsidiary and Affiliate (as far as practicable) to ensure the 

compliance with their duties and responsibilities as required by law, articles of 

association and the Company’s policy. 

Clause 66. The board of directors of the Company must ensure that the Subsidiary has internal 

control system, risk management system and fraud prevention system as well as 

appropriate, effective and concise monitoring measure to follow the operating results 

of the Subsidiary and Affiliate, which is sufficient to ensure that the operations of the 

Subsidiary and Affiliate will actually and continuously comply with plan, budget and 

policy of the Company (the articles in this Chapter 8 shall include laws and 

notifications regarding good corporate governance of listed companies and the 

relevant notifications, regulations and rules of the Capital Market Supervisory Board, 

the SEC and the SET.  Also it must monitor the Subsidiary and/or Affiliate to ensure 

that that the Subsidiary and/or Affiliate discloses information, financial status and 

operating results, the entry into connected transaction and transaction that may cause 

conflict of interest, the transaction of material acquisition and disposition of asset and 

any other material transactions or operations according to criteria of corporate 

governance and administration of the Subsidiary and Affiliate as required by the 

relevant Notifications of the Capital Market Supervisory Board and the SEC (as 

amended and to be amended) (as the case may be) in all respects. 

Clause 67. The Company must ensure the attendance and voting exercise of the Subsidiary’s 

director(s), which is nominated by the Company, at every board’s meeting of the 

Subsidiary, which considers the agenda that is considered material to the Subsidiary’s 

business operation, as instructed by the Company.  

Clause 68. The followings are the duties of the Subsidiary’s directors and management: 

(1) directors and management must correctly and completely disclose the 

information relating to the financial status and operating results, entry into 

the connected transaction of the Subsidiary as well as the transaction of 

acquisition and disposition of assets and/or the material transaction to the 

Company within the reasonable period as required by the Company. 

 

(2) directors and management must disclose and deliver information of their 

interest and the interest of their related person(s) to the board of directors of 

the Subsidiary so that the board is aware of their relationship and the 

transaction with the Subsidiary in the manner, which may cause conflict of 

interest and to avoid the entry into the transaction which may cause conflict 

of interest with the Company and/or the Subsidiary.  Also the board of 

directors of the Subsidiary is required to inform such matters to the board of 

directors of the Company for further information in considering and 
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approving the relevant matters within the period required by the Company, 

such considering shall be conducted by taking the Company’s benefits and/or 

the Subsidiary’s benefit into account.     

 

The Company’s directors shall not be involved in the approving process of 

the matter(s) that they have direct or indirect interest or conflict of interest. 

 

The following actions, which are considered financial benefit conferred to the 

directors, management or related person(s) of the Subsidiary in addition to 
the normally anticipated benefit or cause the damage to the Company or the 

Company incurs damage, shall presume that such actions are the actions with 

material conflict of interest of the Company and/or the Subsidiary: 

 

(a) the transaction between the Subsidiary and its directors, management 

and related person(s), which does not comply with the connected 

transaction rules; 

 

(b) the use of the Subsidiary’s information that comes to their 

knowledge, except for the information that has already been 

disclosed to public; and 

 

(c) the use of the Subsidiary’s properties or business opportunity in the 

same manner as the Subsidiary, which is in violation of the general 

rules and practice as stipulated by the Capital Market Supervisory 

Board. 

 

(3) directors and management of the Subsidiary must report business operation 

plan, expansion of business, major investment project approved by the 

Company and the joint venture with other business operators to the Company 

through monthly operation report and, upon the Company’s request, must 

explain to the Company and/or provide the Company with the supporting 

documents. 

 

(4) directors and management of the Subsidiary must explain to the Company 

and/or provide the Company with information and documents relating to its 

business operation upon the Company’s reasonable request. 

 

(5) directors and management of the Subsidiary must explain in person and 

provide the Company with the relevant information and documents in case 

where the Company discovers material issues. 

 

(6) directors and management must supervise and have responsibility to procure 

that the Subsidiary has appropriate, efficient and concise internal control 

system, risk management system, fraud prevention system to ensure that the 

Subsidiary’s operation actually complies with the Company’s policy, the 

articles under this Chapter 9, laws and the notification regarding good 

corporate governance of listed companies  the relevant notifications, 

regulations and rules of the Capital Market Supervisory Board, the SEC and 

the SET.  Also directors and management must procure that the Subsidiary 

has clear working system to show that the Company has sufficient, constant 

and reliable system in disclosing the entry into material transaction as per the 

specified criteria and to provide access to directors and management of the 

Subsidiary to receive the Subsidiary’s information in following up its 

operation and financial status, the entry into transaction between the 

Company and its directors/management of the Subsidiary and the entry into 

material transaction with efficiency.  In addition, they must provide for 
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monitoring mechanism such system of the Subsidiary by allowing internal 

audit team and audit committee of the Subsidiary to directly access the 

information and audit report of such system to the directors and management 

of the Subsidiary to ensure that the Subsidiary always complies with the 

provided system.   

 

Clause 69. Directors, management, staff, employees and assignee(s) of the Company and the 

Subsidiary including their spouses and underage children shall be prohibited from 

using inside information of the Subsidiary (whether or not such information is 

acquired through their duties or else), which has or may have material effect to the 

Subsidiary, for their own direct or indirect benefit or direct or indirect benefit of other 

person(s) (whether or not they have receive consideration in doing so).   

Clause 70. Directors, management or the person with the relationship with the Subsidiary may 

enter into the transactions with the Subsidiary only when such transactions are 

approved by the boards and/or shareholders’ meetings of the Subsidiary (as the case 

may be) depending on the size of the transactions (the calculation criteria of the size of 

transaction as stipulated in the Capital Market Supervisory Board and the SET 

regarding connected transaction rules shall apply mutatis mutandis), except for the 

transactions which is considered as commercial agreement in the same nature in 

which reasonable man would do with its counter party in the same situation with 

commercial bargaining power that has no influence from such directors, management 

and person (as the case may be) and approved by the board of directors of the 

Subsidiary or complies with the terms approved by the board of directors of the 

Subsidiary.  
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