
ข้อบังคับบริษัท (ส่วนเพิ่มเติม) 

หมวดที่ 7 

การก ากบัดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ข้อบงัคบัในหมวดนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัท
สามารถก ากบัดแูลและบริหารจดัการกิจการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดแูลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
มีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่ก าหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษัทในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว 

ในกรณีที่ข้อบงัคบัตามความในหมวดนีไ้ด้ก าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ซึ่งมีนยัส าคญั
หรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเร่ืองที่จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)  ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจดัให้มีการประชุม
คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิเร่ืองดงักลา่วก่อนที่บริษัทย่อย  และ/หรือ 
บริษัทร่วมจะจดัประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนมุตัิก่อนการท ารายการหรือด าเนินการใน
เร่ืองนัน้ โดยในการนี ้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีการที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่จะขอ
อนมุตัินัน้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่าง
ครบถ้วนและถกูต้อง 

 

ข้อ 38. การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการของบริษัท หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแตก่รณี) 

  (1) เร่ืองที่จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท 

(ก) การแตง่ตัง้หรือเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตาม
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอ
ช่ือ หรือ แตง่ตัง้มีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ  
บริษัทร่วมในเร่ืองที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทัว่ไปและด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ  
บริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ  บริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัท บริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแตเ่ร่ืองที่ก าหนดไว้ในข้อ 38 นี ้

 ทัง้นี ้กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอช่ือนัน้ ต้องเป็นบคุคลที่มีรายช่ืออยู่ในระบบ
ข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (White List) รวมถึง และมีคุณสมบัติ
บทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 



คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลกัษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจ
ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

  (ข) การพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษัทยอ่ย 

  (ค) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ย เว้นแตก่ารแก้ไขข้อบงัคบัในเร่ืองที่มีนยัส าคญัตามข้อ (2) (ฉ)    

  (ง) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีของบริษัทยอ่ย 

(จ) การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย จะต้องสงักดัส านกังานสอบบญัชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ 
(full member) ในเครือขา่ยเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

  รายการตัง้แต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) นีเ้ป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส าคัญ และหากเข้าท ารายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ดงันัน้  จะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ของบริษัทก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการท่ีบริษัทยอ่ยจะเข้าท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของ
บริษัท (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เร่ือง การท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึง่รายการดงัตอ่ไปนีค้ือ 

(จ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรายการที่เก่ียวกับการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ย  

(ฉ) การโอนหรือสละสทิธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสทิธิเรียกร้องที่มีตอ่ผู้ที่ก่อความเสยีหายแก่บริษัทยอ่ย 

(ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ซ) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทยอ่ย 

(ฌ) การเข้าท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทยอ่ย หรือการรวมกิจการของบริษัทยอ่ยกบับคุคลอื่น 

(ญ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือสว่นท่ีมีสาระส าคญั 

(ฎ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สนิเช่ือ การค า้ประกนั การท านิติกรรมผกูพนับริษัทย่อยให้ต้องรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความชว่ยเหลอืด้านการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บคุคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติ
ของบริษัทยอ่ย 

(ฏ) การเลกิกิจการของบริษัทยอ่ย  

(ฐ) รายการอื่นใดที่ไมใ่ช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่าง
มีนยัส าคญั  

  (2) เร่ืองที่จะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  



(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรายการที่เก่ียวกับการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการท่ีบริษัท
ยอ่ยจะเข้าท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทัง้การลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่
เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้ นเดิมของผู้ ถือหุ้นอนัจะเป็นผลให้สดัสว่นการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษัท ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อย
ละสิบ (10) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อยนัน้ หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัท ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ 
ลดลงเหลือน้อยกว่าสดัส่วนที่ก าหนดในกฎหมายซึ่งใช้บงัคบักับบริษัทย่อยอนัมีผลให้บริษัทไม่มีอ านาจ
ควบคมุบริษัทยอ่ยนัน้ 

(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทัง้ทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเกินกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของบริษัทยอ่ย หรือเป็นผลให้สดัสว่นการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนของบริษัท ทัง้ทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่ก าหนดใน
กฎหมายซึง่ใช้บงัคบักบับริษัทยอ่ยในการเข้าท ารายการอื่นใด ที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนัน้
เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี
นยัส าคัญ ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการนัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยน า
หลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้
โดยอนโุลม) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(ฉ) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยในเร่ืองที่อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและการผล
การด าเนินงานของบริษัทยอ่ย ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยที่สง่ผลกระทบ
ตอ่สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย เป็นต้น 

(ช) การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย จะต้องสงักดัส านกังานสอบบญัชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ 
(full member) ในเครือขา่ยเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 



ข้อ 39. กรรมการของบริษัทจะต้องด าเนินการให้บริษัทยอ่ยมีระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสีย่ง และระบบปอ้งกนั
การทจุริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มี
ประสทิธิภาพและรัดกมุเพียงพอท่ีท าให้มัน่ใจได้วา่การด าเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัท  ข้อบงัคบัในหมวดที่ 7 นีร้วมถึงกฎหมายและประกาศเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียน รวมถึงประกาศ  ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและ
ติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยส าคัญอื่นใดต่อบริษัท  และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ในการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัหมวดที่ 7 นี ้
อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

ข้อ 40. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งกนัของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย ตลอดจนการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์
ที่มีนยัส าคญัให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถกูต้อง และภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทก าหนด อนึ่ง ให้
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย พิจารณาการเข้าท ารายการระหว่างกนั การได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนยัส าคญัของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยน าไปประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

(2)  กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องเปิดเผยและน าสง่ข้อมลูสว่นได้เสียของตนและบคุคลที่มี
ความเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ให้ทราบถึงความสมัพนัธ์  และการท าธุรกรรมกบั
บริษัทในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ บริษัทโดยคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีหน้าที่แจ้งเร่ืองดงักลา่วให้
คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ทราบภายในก าหนดเวลาที่บริษัท  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตดัสนิหรืออนมุตัิใดๆ ซึง่การพิจารณานัน้จะค านงึถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เป็น
ส าคญั 

  ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย ต้องไมม่ีสว่นรวมอนมุตัิในเร่ืองที่ตนเองมีสว่นได้เสียหรือ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมนัน้ด้วย 

  อนึ่ง การกระท าดงัต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องของบริษัท และ/หรือ บริษัท
ยอ่ย ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พงึได้ตามปกติ หรือเป็นเหตใุห้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ได้รับ
ความเสยีหายให้สนันิษฐานวา่เป็นการกระท าที่ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก)  การท าธุรกรรมระหวา่งบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องโดยมิได้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข)  การใช้ข้อมลูของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย หรือ บริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ยที่ลว่งรู้มา เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่เปิดเผยตอ่
สาธารณชนแล้ว 



(ค)  การใช้ทรัพย์สนิหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบริษัท และ/หรือ บริษัท
ย่อย (แล้วแต่กรณี) กระท าและเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือหลักปฏิบตัิทัว่ไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ประกาศก าหนด 

(3)  กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ  ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน และเข้าชีแ้จงหรือน าสง่เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักลา่วในกรณีที่บริษัทร้องขอ 

(4)  กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องน าสง่ข้อมลูหรือเอกสารที่เก่ียวด้วยการด าเนินงานให้กบั
บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม 

(5)  กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย ต้องชีแ้จงหรือน าสง่เอกสารประกอบแก่บริษัท ในกรณีที่บริษัท
ตรวจพบประเด็นที่มีนยัส าคญัใดๆ 

(6)  กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องจดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอเพื่อป้องกนัการทจุริตที่อาจเกิดขึน้กบับริษัท รวมทัง้ควรจดัให้มีระบบงานที่ชดัเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมี
ระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การท ารายการที่มีนยัส าคญัตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างต่อเนื่อง  และ
นา่เช่ือถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย สามารถได้รับข้อมลูของบริษัทใน
การติดตามดแูลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการระหว่างบริษัทกับกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท การท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการท ารายการที่มีนยัส าคญั
ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ต้องจดัให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักลา่วในบริษัทโดยให้
ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบงานดงักลา่วให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัท และ/
หรือ บริษัทยอ่ย มีการปฏิบตัิตามระบบงานท่ีจดัท าไว้อยา่งสม ่าเสมอ 

ข้อ 41. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ ได้รับมอบหมายของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรส
และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ใช้ข้อมลูภายในของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท ทัง้ที่
ได้มาจากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษัท และ/หรือ บริษัท
ยอ่ย เพื่อประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้อื่น ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

ข้อ 42. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จะกระท าธุรกรรมกับบริษัทได้
ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 
(แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่ค านวณได้โดยน าหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั และ
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส านกังานก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนดมาใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะ
พึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการของบริษัทอนมุตัิไว้แล้ว 

 



ข้อ 43. ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้นี ้

 


