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รายละเอียดข้ อบังคับที่เพิ่มเติมของบริษัท
หมวดที่ 9 การกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ข้ อ 62 ข้ อบังคับในหมวดนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสามารถกากับดูแลและบริ หารจัดการกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม พร้ อมกาหนดมาตรการในการติดตามการบริการงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อประโยชน์ในการตีความภายใต้ หมวดนี ้ “บริ ษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรื อบริษัทร่วมที่
ประกอบธุรกิจหลักตามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ องการอนุญาตและการอนุญาต
ให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ที่ กจ. 17/2551 เรื่ องการกาหนดบทนิยมในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง)
ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี ้กาหนดให้ การทารายการหรื อการดาเนินการใด ๆ ซึง่ มีนยั สาคัญหรื อมีผลต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการหรื อที่ประชุมของ
บริษัท (แล้ วแต่กรณี) ให้ กรรมการของบริษัทจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อการประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อ
พิจารณาอนุมติการทารายการหรื อดาเนินการในเรื่ องนัน้ ในการนี ้ ให้ บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูลและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขันตอนและวิ
้
ธีการที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่จะขออนุมตั ินนตามที
ั้
่กาหนดไว้ ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนประกาศ ข้ อบังคับ และหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ ง)
อย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง
ข้ อ 63 การทารายการ หรื อการดาเนินการใด ๆ ของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการของบริษัท
(1)
การแต่งตังหรื
้ อเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมอย่างน้ อยตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรื อร่วมดังกล่าว
เว้ นแต่ข้อบังคับฉบับนี ้หรื อคณะกรรมการของบริ ษัทจะได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ กรรมการและผู้บริหารที่บริษัท
แต่งตังหรื
้ อเสนอชื่อมีดลุ ยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการทัว่ ไปและการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริการ
รายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและบริษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม (แล้ วแต่กรณี)
อนึง่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้ างต้ นที่ได้ รับการแต่งตังหรื
้ อเสนอชื่อต้ องเป็ นบุคคลที่มีรายชื่ออยูใ่ นระบบรายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคณ
ุ สมบัติ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่
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กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้ วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการ
กาหนดลักษณะขาดความน่าไว้ วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท
(2)

การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทังการลดทุ
้
นจดทะเบียน และ/

หรื อทุนชาระแล้ วของบริษัทย่อยซึง่ ไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรื อการดาเนินการอื่นใดอันจะเป็ นผลให้
สัดส่วนการใช้ สิทธิออกเสียลงคะแนนทังทางตรงและทางอ้
้
อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่วา่ ในทอดใด ๆ
ลดลงเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนเสียงของบริ ษัทย่อยทังหมด
้
(3)

การพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย

(4)

การแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นการแก้ ไขข้ อบังคับในเรื่ องที่มีนยั สาคัญตามข้ อ 54(5)

(5)
การพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี รวมของบริษัท และกลุม่ บริษัทย่อยของบริษัททังหมด
้
เว้ นแต่เป็ น
กรณีที่ได้ กาหนดไว้ ในอานาจอนุมตั ิและดาเนินการ (Delegation of Authority)
(6)
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวไม่ได้ อยูใ่ นสังกัดสานักงานสอบ
บัญชีที่เป็ นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครื อเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึง่ ไม่เป็ นไปตามนโยบาย
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัทที่ผ้ สู อบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้ องสังกัดสานักงานสอบบัญชีในเครื อข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัท
รายการตังแต่
้ ข้อ (7) ถึงข้ อ (10) นี ้เป็ นรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และหากเข้ าทารายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย ดังนัน้ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย
และกรรมการซึง่ บริษัทแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่ องดังต่อไปนี ้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวเสียก่อน ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดรายการที่
บริษัทย่อยจะเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบลักษณะ และ/หรื อขนาดของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการ
ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศเรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน (แล้ วแต่
กรณี) มาบังคับใช้ โดยอนุโลม) แล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริษัท ซึง่ รายการต่อไปนี ้
คือ
(7)
กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรื อบริษัทย่อย หรื อรายการที่
เกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของบริษัทย่อยซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

การโอนหรื อสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรี ยกร้ องที่มีตอ่ ผู้ที่ก่อความเสียหายแก่
บริษัทย่อย

(ข)

การขายหรื อโอนกิจการของบริษัทย่อยทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
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(ค)

การซื ้อหรื อการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัทย่อย

(ง)

การเข้ าทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัทย่อยทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรื อการรวมกิจการของบริษัท
ย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

(จ)

การเช่า หรื อให้ เช่าซื ้อกิจการหรื อทรัพย์สินของบริษัทย่อยทังหมดหรื
้
อส่วนที่มีสาระสาคัญ

(8)
การกู้ยืมเงิน การให้ ก้ ยู ืมเงิน การให้ สินเชื่อ การค ้าประกัน การทานิติกรรมผูกพัน บริษัทย่อยให้ ต้องรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ ้น หรื อการให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บคุ คลอื่นในจานวนที่มีนยั สาคัญและมิใช่ธุรกิจ
ปกติของบริษัทย่อย
(9)
(10)
นัยสาคัญ

การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็ นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี

ข้ อ 64 ก่อนบริษัทย่อยเข้ าทารายการดังต่อไปนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1)
กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรื อบริษัทย่อย หรื อรายการที่
เกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทย่อย ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อย
เข้ าทารายการเปรี ยบเทียบลักษณะ และ/หรื อขนาดของบริ ษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนด
ไว้ ในประกาศเรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน (แล้ วแต่กรณี) มาบังคับ
ใช้ โดยอนุโลม) แล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(2)
การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทังการลดทุ
้
นจดทะเบียน และ/
หรื อทุนชาระแล้ วของบริษัทย่อยซึง่ ไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรื อการดาเนินการอื่นใดอันจะเป็ นผลให้
สัดส่วนการใช้ สิทธิออกเสียลงคะแนนทังทางตรงและทางอ้
้
อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่วา่ ในทอดใด ๆ
ลดลงเหลือน้ อยกว่าสัดส่วนที่กาหนดในกฎหมายซึง่ ใช้ บงั คับกับบริษัทย่อยอันมีผลทาให้ บริษัทไม่มีอานาจควบคุมบริษัทย่อย
นัน้ ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาด
ของรายการตามที่กาหนดไว้ ในประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินมาบังคับใช้ โดยอนุโลม) แล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ได้ รบการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
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(3)
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนัน้
เปรี ยบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนดไว้ ในประกาศเรื่ องการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน) แล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(4)
รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่าง
มีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดย
นาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนดไว้ ในประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินมาบังคับใช้
โดยอนุโลม) แล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(5)
การแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่ องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทย่อยที่สง่ ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรื อการจ่ายเงินปั นผลของ
บริษัทย่อย เป็ นต้ น
ข้ อ 65 คณะกรรมการของบริษัทจะติดตามดูแลให้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โดยอนุโลม)
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และนโยบายของบริษัท
ข้ อ 66 คณะกรรมการของบริษัทจะต้ องดาเนินการให้ บริ ษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
ป้องกันการทุจริ ต รวมถึงกาหนดให้ มีมาตรการในการติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ การดาเนินการต่าง ๆ ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมจะเป็ นไปตามแผนงาน
งบประมาณ นโยบายของบริษัท ข้ อบังคับในหมวดที่ 8 นี ้รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่ อง การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ อย่างแท้ จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้ บริษัทย่อย
และ/หรื อบริษัทร่วมเปิ ดเผยข้ อมูล ฐานะทางการเงิน และผลดาเนินงาน การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ และรายการที่มีนยั สาคัญอื่นใดต่อบริษัทและ
ดาเนินการต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ ครบถ้ วนและ
ถูกต้ องตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมภายหลัง) (แล้ วแต่กรณี)
ข้ อ 67 บริษัทจะต้ องดาเนินการให้ มีกรรมการในบริษัทย่อยซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทเข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามที่บริษัทกาหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยในการพิจารณาวาระที่มีสาระสาคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครัง้
ข้ อ 68 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
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(1)
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินและ/หรื อรายการที่มีนยั สาคัญให้ แก่
บริษัททราบโดยครบถ้ วน ถูกต้ อง และภายในกาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกาหนด
(2)
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้ องเปิ ดเผยและนาส่งข้ อมูลส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ องต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย ให้ ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
และ/หรื อบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่แจ้ งเรื่ องดังกล่าวให้ คณะกรรมการของบริษัททราบภายใน
กาหนดเวลาที่บริษัทกาหนด เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรื ออนุมตั ิใด ๆ ซึง่ การพิจารณานันจะค
้ านึงถึง
ประโยชน์โดยรวมของบริษัทและ/หรื อบริษัทย่อยเป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ กรรมการของบริษัทต้ องไม่มีสว่ นร่วมอนุมตั ิในเรื่ องที่ตนเองมีสว่ นได้ เสียหรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทงั ้
ทางตรงและ/หรื อทางอ้ อมนันด้
้ วย
อนึง่ การกระทาดังต่อไปนี ้ซึง่ เป็ นผลให้ กรรมการ ผู้บริหารหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องของบริษัทย่อยได้ รับประโยชน์
ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พงึ ได้ ตามปกติ หรื อเป็ นเหตุให้ บริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทได้ รับความเสียหายให้ สนั นิษฐานว่าเป็ น
การกระทาที่ขดั แย้ งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรื อบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
(ก)

การทาธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องโดยมิได้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

(ข)

การใช้ ข้อมูลของบริษัทย่อยที่ลว่ งรู้มา เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว

(ค)

การใช้ ทรัพย์สินหรื อโอกาสทางธุรกิจของบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทย่อยกระทาและเป็ นการฝ่ า
ฝื นหลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

(3)

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้ องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุน

ขนาดใหญ่ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากบริษัท ตลอดจนการเข้ าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาเดือน และเข้ าชี ้แจงและ/หรื อนาส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงั กล่าวในกรณีที่บริษัทร้ องขอ
(4)
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้ องเข้ าชี ้แจงและ/หรื อนาส่งข้ อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวด้ วยการ
ดาเนินงานให้ แก่บริษัท เมื่อได้ รับการร้ องขอตามความเหมาะสม
(5)

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้ องเข้ าชี ้แจงและ/หรื อนาส่งข้ อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องให้ แก่บริษัท

ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนยั สาคัญใด ๆ
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(6)
ดูแลรับผิดชอบให้ บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ยง และระบบป้องกันการ
ทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอที่ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ การดาเนินการต่าง ๆ
ของบริษัทย่อยจะเป็ นไปตามนโยบายของบริษัท ข้ อบังคับในหมวดที่ 9 นี ้ กฎหมายและประกาศเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ อย่างแท้ จริ ง รวมทังการจั
้
ดให้ มี
ระบบงานที่ชดั เจน เพื่อแสดงได้ วา่ บริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูล การทารายการที่มีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดได้ อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยสามารถได้ รับข้ อมูลของบริษัท
ย่อยในการติดตามดูแลผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน การทารายการระหว่างบริษัทกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ย่อย และการทารายการที่มีนยั สาคัญของบริษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ต้ องจัดให้ มีกลไกในการตรวจสอบ
ระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทย่อย สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้
โดยตรง และให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่
บริษัทย่อยมีการปฏิบตั ิตามระบบงานที่จดั ทาไว้ อย่างสม่าเสมอ
ข้ อ 69 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ างหรื อผู้ได้ รับมอบหมายของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคูส่ มรสและบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย ทังที
้ ่ได้ มาจากการกระทาตามหน้ าที่หรื อในทางอื่นใด ที่
มีหรื ออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษัทย่อย เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองหรื อผู้อื่น ไม่วา่ ทางตรงและ/หรื อทางอ้ อม และ
ไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
ข้ อ 70 กรรมการ ผู้บริหาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องของบริษัทย่อย จะกระทาธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ ตอ่ เมื่อธุรกรรม
ดังกล่าว ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้ วแต่กรณี) ตามแต่ขนาด
รายการที่คานวณได้ (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่กาหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง รายการที่เกี่ยวโยงกัน มาบังคับใช้ โดยอนุโลม) ทังนี
้ ้ เว้ นแต่เป็ น
การทาธุรกรรมที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจาก อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
แล้ วแต่กรณี และเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย หรื อเป็ นไปตามหลักการที่
คณะกรรมการของบริษัทย่อยอนุมตั ิไว้ แล้ ว
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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)

Clasue 64.

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

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
Page 3 of 6

5

Enclosure 6
Supporting Document for Agenda 9

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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