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นโยบายการกาํกบัดแูลและการบริหารจดัการ 

 บริษทัย่อยที�ประกอบธรุกิจหลกั และบริษทัรว่มที�ประกอบธรุกิจหลกั  
บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

 
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสั �ง 

หรอืขอ้กําหนดตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) และตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 
ฝ่ายจดัการจงึเสนอใหค้ณะกรรมการของบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) พจิารณาอนุมตันิโยบาย
การกาํกบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทั
ฯ จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสั �ง หรอืขอ้กําหนดตลาดหลกัทรพัย์ที�เกี�ยวขอ้ง
เพื�อใหบ้รษิทัฯ มกีลไกกาํกบัดแูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทั 8งทางตรงและทางออ้ม และสามารถควบคุมดูแลการจดัการ และ
รบัผดิชอบการดาํเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหนึ�งของบรษิทัฯ เพื�อดแูลรกัษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของบริษัทฯ รวมทั 8งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ในการนี8 ประธานเจา้หน้าที�บรหิารซึ�งเป็นผูม้อีาํนาจในการออกคาํสั �งหรอืประกาศเกี�ยวกบันโยบายของบรษิทัฯ 
ตามอํานาจอนุมตัแิละดําเนินการ (Delegation of Authority) จะพจิารณาจดัทําและบงัคบัใชน้โยบายของบรษิทัฯ เกี�ยวกบั
การกาํกบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ตามที�เหน็สมควรต่อไป 

นโยบายการกาํกบัดแูลและบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ฉบบันี8จดัทําขึ8นโดยมวีตัถุประสงค์
เพื�อให้บรษิทัฯ สามารถควบคุมดูแลการจดัการ และรบัผดิชอบการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมไดเ้สมอืนเป็น
หน่วยงานหนึ�งของบรษิทัฯ และเพื�อใหบ้รษิทัฯ มกีลไกในการกํากบัดูแลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทั 8งทางตรงและทางออ้ม 
รวมทั 8งมแีนวปฏบิตัใินการบรหิารงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเพื�อดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ ทั 8งนี8 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ. 39/2559 เรื�อง การขออนุญาตใหเ้สนอ
ขายหุน้ที�ออกใหม่ (ตามที�ไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) 

ในการนี8 “บรษิทัย่อย” และ “บรษิทัร่วม” หมายถงึ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมที�ประกอบธุรกจิหลกัตามที�กําหนดไว้
ในขอ้ 24 ซึ�งมขีนาดรวมกนัเป็นไปตามกาํหนดในขอ้ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ. 39/2559 เรื�อง 
การขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ (ตามที�ไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� กจ. 
1V/WXX1 เรื�อง การกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ตามที�ไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) และ
ใหร้วมถงึบรษิทั แคสแมท จาํกดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยอื�นที�ประกอบธุรกจิสนบัสนุนธุรกจิหลกั 

ในกรณีที�นโยบายนี8ได้กําหนดให้การทํารายการหรือการดําเนินการใด ๆ ซึ�งมีนัยสําคญัหรือมีผลต่อฐานะทาง
การเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมเป็นเรื�องที�ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืที�
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบรษิทัฯ มหีน้าที�ในการจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื�อพิจารณาอนุมัติเรื�องดังกล่าวก่อนที�บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะจัดประชุม
คณะกรรมการ และ/หรอืจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของตนเองเพื�อพจิารณาอนุมตัก่ิอนการทํารายการหรอืดําเนินการในเรื�องนั 8น ใน
การนี8 ใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข ขั 8นตอนและวธิกีารที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�จะขออนุมตันิั 8น
ตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายบรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจนประกาศขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์าง ๆ ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรพัยด์ว้ยโดยอนุโลม (เท่าที�ไม่ขดัหรอืแยง้) อย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 
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ข้อ 1. กรณีดงัต่อไปนี8บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รบัการอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการของ 

บรษิทัฯ 
1.1 การแต่งตั 8งหรือเสนอชื�อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บรหิารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่าว 
เว้นแต่นโยบายฉบบันี8หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ให้กรรมการและ
ผูบ้รหิารที�บรษิทัฯ แต่งตั 8งหรอืเสนอชื�อมดุีลยพนิิจในการพจิารณาออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการ
ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมในเรื�องที�เกี�ยวกบัการบรหิารจดัการทั �วไปและการดาํเนินธุรกจิตามปกตขิอง
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมไดต้ามแต่ที�กรรมการและผูบ้รหิารรายดงักล่าวจะเหน็สมควรเพื�อประโยชน์สงูสดุ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม (แลว้แต่กรณี) 
อนึ�ง กรรมการและผู้บรหิารขา้งต้นที�ได้รบัการแต่งตั 8งหรอืเสนอชื�อต้องเป็นบุคคลที�มรีายชื�ออยู่ในระบบ
ขอ้มูลรายชื�อกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทที�ออกหลกัทรพัย ์(White List) และมคุีณสมบตัิ บทบาท 
หน้าที� และความรบัผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

1.2 การเพิ�มทุนโดยการออกหุ้นเพิ�มทุนของบรษิทัย่อยและการจดัสรรหุน้รวมทั 8งการลดทุนจดทะเบยีน และ/
หรอืทุนชาํระแลว้ของบรษิทัย่อยซึ�งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ หรอืการดําเนินการ
อื�นใดอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนทั 8งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯในที�
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆลดลงเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนเสยีงทั 8งหมดของ
บรษิทัย่อยนั 8นเวน้แต่เป็นกรณีที�อยู่ในแผนธุรกจิหรอืงบประมาณประจํา ปีของบรษิทัย่อยซึ�งไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

1.3 การพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี และเงนิปันผลระหว่างกาล (หากม)ี ของบรษิทัย่อย 
1.4 การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย เวน้แต่เป็นการแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื�องที�มนีัยสาํคญัตามขอ้ 2.5 ซึ�งต้อง

ไดร้บัการอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
1.5 การพจิารณาอนุมตังิบประมาณประจาํปีรวมของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ทั 8งหมด  
1.6 การแต่งตั 8งผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย เฉพาะกรณีที�ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ในสงักดัสาํนักงานสอบ

บญัชทีี�เป็นสมาชกิประเภทเตม็รปูแบบ (full member)ในเครอืขา่ยเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ซึ�ง
ไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั 8งผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ที�ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยจะต้องสงักดัสาํนัก
งานสอบบญัชใีนเครอืขา่ยเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

รายการตั 8งแต่ขอ้ 1.V ถงึขอ้ 1.ab นี8เป็นรายการที�ถอืว่ามสีาระสาํคญั และหากเขา้ทํารายการจะมผีลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อย ดงันั 8น ก่อนที�จะมกีารประชุมคณะกรรมการของ
บรษิทัย่อย และกรรมการซึ�งบรษิทัฯ แต่งตั 8งใหด้าํรงตําแหน่งในบรษิทัย่อยจะออกเสยีงในเรื�องดงัต่อไปนี8 กรรมการ
รายดงักล่าวจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของบรษิทัฯ เกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าวเสยีก่อน ทั 8งนี8 ต้อง
เป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดรายการที�บรษิัทย่อยจะเขา้ทํารายการเปรยีบเทยีบกบัลกัษณะ และ/หรอืขนาดของ
บรษิทัฯ (โดยนําหลกัเกณฑก์ารคาํนวณขนาดของรายการตามที�กาํหนดไวใ้นประกาศที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ เรื�อง การทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือเรื�อง การได้มา
จาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์้องไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิาก
คณะกรรมการของบรษิทัฯ ซึ�งรายการดงัต่อไปนี8 คอื 
1.7 กรณีที�บรษิทัย่อยตกลงเขา้ทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืรายการที�

เกี�ยวกบัการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยซึ�งรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีงกรณีดงัต่อไปนี8 
1.7.1 การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึการสละสทิธเิรยีกรอ้งที�มต่ีอผูท้ี�ก่อความเสยีหายแก่

บรษิทัย่อย 
1.7.2 การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัย่อยทั 8งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 
1.7.3 การซื8อหรอืการรบัโอนกจิการของบรษิทัอื�นมาเป็นของบรษิทัย่อย 
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1.7.4 การเขา้ทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัยอ่ยทั 8งหมดหรอืบางสว่นที�

สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทัย่อย หรอืการรวมกจิการของบรษิทั
ย่อยกบับุคคลอื�นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

1.7.5 การเช่า หรอืใหเ้ช่าซื8อกจิการหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัย่อยทั 8งหมดหรอืสว่นที�มสีาระสาํคญั 
1.8 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สนิเชื�อ การคํ8าประกนั การทํานิติกรรมผูกพนับริษัทย่อยให้ต้อง

รบัภาระทางการเงินเพิ�มขึ8น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอื�นใดแก่บุคคลอื�นใน
จาํนวนที�มนียัสาํคญัและมใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยเวน้แต่เป็นการกูย้มืเงนิระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย 

1.9 การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย 
1.10 รายการอื�นใดที�ไม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและเป็นรายการที�มผีลกระทบต่อบรษิทัย่อยอย่างมี

นยัสาํคญั 
ข้อ 2. ก่อนบรษิทัย่อยเขา้ทาํรายการดงัต่อไปนี8 ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสามในสี� (c/d) ของจาํนวนเสยีงทั 8งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
2.1 กรณีที�บรษิทัย่อยตกลงเขา้ทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืรายการที�

เกี�ยวกบัการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อย ทั 8งนี8 ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของ
รายการที�บริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัทฯ (โดยนํา
หลกัเกณฑก์ารคาํนวณขนาดของรายการตามที�กาํหนดไวใ้นประกาศที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ เรื�อง การทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือเรื�อง การได้มา
จําหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์้องไดร้บัการพจิารณา
อนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

2.2 การเพิ�มทุนโดยการออกหุ้นเพิ�มทุนของบรษิทัย่อยและการจดัสรรหุน้รวมทั 8งการลดทุนจดทะเบยีน และ/
หรอืทุนชาํระแลว้ของบรษิทัย่อยซึ�งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ หรอืการดําเนินการ
อื�นใดเป็นผลใหส้ดัสว่นการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัฯ ทั 8งทางตรงหรอืทางออ้มในที�ประชุมผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลอืน้อยกว่าสดัส่วนที�กําหนดในกฎหมายซึ�งใชบ้งัคบักบั
บรษิทัย่อยอนัมผีลทาํใหบ้รษิทัฯ ไม่มอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อยนั 8นทั 8งนี8ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาด
ของรายการเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทัฯ และอยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากที�ประชุม
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (โดยนาหลกัเกณฑก์ารคํานวณรายการตามที�กา หนดไวใ้นประกาศที�เกี�ยวขอ้งของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาบงัคบัใช้
โดยอนุโลม) 

2.3 การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย ทั 8งนี8 ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดกจิการของบรษิทัย่อยที�จะเลกินั 8น
เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทัฯ (โดยนําหลกัเกณฑก์ารคํานวณขนาดของรายการตามที�กําหนดไวใ้น
ประกาศที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื�อง การไดม้า
หรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัยม์าบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์้องไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากที�
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

2.4 รายการอื�นใดที�ไม่ใช่รายการธุรกจิปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที�จะมผีลกระทบต่อบรษิัทย่อย
อย่างมีนัยสําคัญ ทั 8งนี8  ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�บริษัทย่อยเข้าทํารายการ
เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทัฯ (โดยนําหลกัเกณฑท์ี�การคาํนวณขนาดของรายการตามที�กําหนดไวใ้น
ประกาศที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื�องการไดม้า
หรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัยม์าบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์้องไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากที�
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
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2.5 การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยในเรื�องที�อาจสง่ผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัย่อย ซึ�งรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีงการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยที�สง่ผลกระทบต่อ
สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัฯ ในที�ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย และ/หรอืที�ประชุมผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัย่อย หรอืการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

ข้อ 3. คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะตดิตามดูแลใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ที�เสนอชื�อ
หรอืแต่งตั 8ง โดยบรษิทัฯปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหน้าที�และความรบัผดิชอบตามกฎหมายและนโยบายของบรษิทัฯ 

ข้อ 4. คณะกรรมการของบรษิัทฯ ติดตามผลการดําเนินงานของบรษิัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื�อง และ
ตดิตามใหบ้รษิทัย่อยเปิดเผยขอ้มลู ฐานะทางการเงนิ และผลดําเนินการ การทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัและรายการ
ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์และรายการที�มนีัยสาํคญัอื�นใดต่อบรษิทัฯ และการดําเนินการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ในการกํากบัดูแลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตาม
ประกาศที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์(แลว้แต่กรณี) 

ข้อ 5. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยมหีน้าที�ดงัต่อไปนี8 
5.1 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัฐานะทางการเงนิและผลการ

ดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ตลอดจนการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ�ง
สนิทรพัยท์ี�มนีัยสาํคญัใหแ้ก่บรษิทัฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกําหนดเวลาที�สมควรตามที�
บรษิทัฯ กําหนด อนึ�ง ใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยพจิารณาการเขา้ทํารายการระหว่าง
กนั การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย์ที�มนีัยสําคญัของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย โดยนําประกาศที�
เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยม์าใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 

5.2 กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยต้องเปิดเผยและนําส่งขอ้มูลส่วนได้เสยีของตนและ
บุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยใหท้ราบถงึความสมัพนัธแ์ละการ
ทําธุรกรรมกบับริษัทฯ ในลกัษณะที�อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลกีเลี�ยงการทํา
รายการที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอื
บรษิทัย่อยมหีน้าที�แจง้เรื�องดงักล่าวใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืบรษิัทย่อยภายในกําหนดเวลาที�
สมควรตามที�บรษิทัฯ กาํหนด เพื�อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาตดัสนิหรอือนุมตัใิด ๆ ซึ�งการพจิารณา
นั 8นจะคาํนึงถงึผลประโยชน์โดยรวมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยเป็นสาํคญั 
ทั 8งนี8 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยต้องไม่มสี่วนร่วมอนุมตัใินเรื�องที�ตนเองมสี่วนได้
เสยีหรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทั 8งทางตรงและทางออ้มนั 8นดว้ย 
อนึ�ง การกระทาํดงัต่อไปนี8ซึ�งเป็นผลใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งของบรษิทัฯ หรอื
บรษิัทย่อยได้รบัประโยชน์ทางการเงนิอื�นนอกเหนือจากที�พงึได้ตามปกต ิหรอืเป็นเหตุให้บรษิัทฯ หรอื
บรษิทัย่อยไดร้บัความเสยีหาย ใหส้นันิษฐานว่าเป็นการกระทาํที�ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ อย่าง
มนียัสาํคญั 
(ก) การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที�มีความ

เกี�ยวขอ้งโดยมไิดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
(ข) การใชข้อ้มลูของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยล่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มูล

ที�เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 
(ค) การใชท้รพัยส์นิหรอืโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยในลกัษณะเดยีวกนักบัที�บรษิทั

ฯ หรือบรษิัทย่อย (แล้วแต่กรณี) กระทําและเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรอืหลกัปฏบิตัิทั �วไป
ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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5.3 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องรายงานการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ 

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื�น ๆ ต่อบรษิทัฯ ผ่านรายงาน
ผลการดาํเนินงานประจาํเดอืน และเขา้ชี8แจงหรอืนําสง่เอกสารประกอบการพจิารณากรณีดงักล่าวในกรณี
ที�บรษิทัฯ รอ้งขอ 

5.4 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตอ้งนําสง่ขอ้มลูหรอืเอกสารที�เกี�ยวดว้ยการดําเนินงาน
ใหก้บับรษิทัฯ เมื�อไดร้บัการรอ้งขอตามเหมาะสม 

5.5 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตอ้งชี8แจงหรอืสง่เอกสารประกอบแก่บรษิทัฯ ในกรณีที�
บรษิทัฯ ตรวจพบประเดน็ที�มนียัสาํคญัใด ๆ 

5.6 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยต้องจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมและ
รดักุมเพยีงพอเพื�อป้องกนัการทุจรติที�อาจเกดิขึ8นกบับรษิทัฯ รวมทั 8งควรจดัใหม้รีะบบงานที�ชดัเจน เพื�อ
แสดงได้ว่าบริษัทมรีะบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล การทํารายการที�มนีัยสําคญัตามหลกัเกณฑ์ที�
กําหนดได้อย่างต่อเนื�องและน่าเชื�อถือ และมชี่องทางให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ หรอืบรษิัท
ย่อยสามารถได้รบัข้อมูลของบริษัทฯ ในการติดตามดูแลผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน การทํา
รายการระหว่างบริษัทฯ กบักรรมการและผู้บรหิารของบริษัทฯ การทํารายการระหว่างบรษิัทย่อยกบั
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทํารายการที�มีนัยสําคัญของบริษัทฯ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกจากนี8 ตอ้งจดัใหม้กีลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบรษิทัฯ โดยใหม้ทีมีงาน
ผูต้รวจสอบภายในและกรรมการอสิระของบรษิทัฯ สามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดโ้ดยตรง และใหม้กีารรายงาน
ผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยเพื�อใหม้ั �นใจได้
ว่าบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยมกีารปฏบิตัติามระบบงานที�จดัทาํไวอ้ย่างสมํ�าเสมอ 

ข้อ 6. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ลูกจา้งหรอืผูท้ี�ไดร้บัมอบหมายของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยรวมถงึคู่สมรส
และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใช้ขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ทั 8งที�
ไดม้าจากการกระทําตามหน้าที�หรอืทางอื�นทางใดที�มหีรอือาจจะมผีลกระทบเป็นนัยสาํคญัต่อบรษิทัฯ หรอืบรษิัท
ย่อยเพื�อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื�น ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

บรษิทัฯ จะตอ้งดาํเนินการใหม้กีรรมการในบรษิทัย่อยซึ�งไดร้บัการแต่งตั 8งจากบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ตามที�บรษิทัฯ กาํหนดในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อยในการพจิารณาวาระที�มสีาระสาํคญัต่อการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัย่อยทุกครั 8ง 
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