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นโยบายการกาํกับดูแลและการบริหารจัดการบริษทัย่อยทปีระกอบธุรกิจหลัก                                      

และบริษัทร่วมทีประกอบธุรกจิหลกั 

 

เพือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกาศ คําสงั หรือข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ฝ่ายจดัการจึงเสนอให้คณะกรรมการของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) พิจารณาอนุมตัินโยบายการกํากับดูแลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้องเพือให้

บริษัทฯ มีกลไกกํากับดแูลบริษัทย่อยและบริษทัร่วมทงัทางตรงและทางอ้อม และสามารถควบคมุดแูลการจดัการ 

และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึงของบริษัทฯ เพือดูแล

รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ รวมทงัมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี ประธานเจ้าหน้าทีบริหารซึงเป็นผู้มีอํานาจในการออกคําสังหรือ

ประกาศเกียวกับนโยบายของบริษัทฯ ตามอํานาจอนุมตัิและดําเนินการ (Delegation of Authority) จะพิจารณา

จดัทําและบังคบัใช้นโยบายของบริษัทฯ เกียวกบัการกํากับดูแลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ของบริษัทฯ ตามทเีห็นสมควรต่อไป 

นโยบายการกํากับดูแลและบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ฉบบันีจดัทําขึนโดยมี

วตัถุประสงค์เพือให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึงของบริษัทฯ และเพือให้บริษัทฯ มีกลไกในการกํากับดูแลบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมทงัทางตรงและทางอ้อม รวมทงัมีแนวปฏิบตัิในการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพือดูแล

รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ทงันี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุที ทจ. 39/2559 เรือง การขออนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ (ตามทีได้มีการ

แก้ไขเพมิเติม) 

ในการนี “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทปีระกอบธุรกิจหลกัตามที

กําหนดไว้ในข้อ 24 ซงึมีขนาดรวมกนัเป็นไปตามกําหนดในข้อ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ที ทจ. 39/2559 เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ (ตามทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) 

ประกอบกับข้อ 2(11) และข้อ 2(13) ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กจ. 17/2551 เรือง การกําหนดบท

นิยามในประกาศเกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (ตามทไีด้มีการแก้ไขเพมิเติม) 

ในกรณีทีนโยบายนีได้กําหนดให้การทํารายการหรือการดําเนินการใด ๆ ซึงมีนัยสําคัญหรือมีผลต่อ

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นเรืองที ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าท ี

ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เพือพิจารณาอนุมัติ           
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เรืองดงักล่าวก่อนทบีริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะจัดประชมุคณะกรรมการ และ/หรือจดัประชุมผู้ถือหุ้นของตนเอง

เพือพิจารณาอนุมตัิก่อนการทํารายการหรือดําเนินการในเรืองนนั ในการนี ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูและปฏิบตั ิ

ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข ขันตอนและวิธีการทีเกียวข้องกับเรืองทีจะขออนุมัตินันตามทีกําหนดไว้ในกฎหมาย 

บริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจน

ประกาศข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์ด้วยโดยอนุโลม (เท่าทีไม่ขดัหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถกูต้อง 

ข้อ 1. กรณี ดังต่อไปนีบริษัทย่อยหรือบริษัท ร่วม (แล้วแต่กรณี ) ต้องได้ รับการอนุมัติจากทีประชุม

คณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนทบีริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าทํารายการหรือดําเนินการ 

1.1 การแต่งตงัหรือเสนอชือบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารทีเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในบริษัท

ย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ดงักล่าว 

เว้นแต่นโยบายฉบับนีหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอืน ให้

กรรมการและผู้บริหารทีบริษัทฯ แต่งตงัหรือเสนอชือมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงใน

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรืองทีเกียวกับการบริหารจดัการ

ทวัไปและการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ทีกรรมการและ

ผู้บริหารรายดงักล่าวจะเห็นสมควรเพือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัท

ร่วม (แล้วแต่กรณี) 

อนงึ กรรมการและผู้บริหารข้างต้นทไีด้รับการแต่งตงัหรือเสนอชือต้องเป็นบุคคลทีมีรายชอือยู่

ในระบบข้อมลูรายชือกรรมการและผู้บริหารของบริษัททีออกหลกัทรัพย์ (White List) และมี

คุณสมบัติ บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายทีเกียวข้อง 

ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการ

กําหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

1.2 การเพิมทุนโดยการออกหุ้ นเพิมทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้ น รวมทังการลดทุน 

จดทะเบียน และ/หรือทุนชําระแล้วของบริษัทย่อยซงึไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของ

ผู้ถือหุ้น หรือการดําเนินการอืนใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทังทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในทีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ 

ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทงัหมดของบริษัทย่อยนนั เว้นแต่เป็นกรณีทีอยู่ใน

แผนธุรกิจหรืองบประมาณประจํา ปีของบริษัทย่อยซึงได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท

แล้ว 

1.3 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของ

บริษัทย่อย 

1.4 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรืองทีมีนัยสําคัญตาม 

ข้อ 2.5 ซงึต้องได้รับการอนุมตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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1.5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําปีรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ทงัหมด เว้นแต่กําหนดไว้ในสายการบงัคบับญัชา (Line of Authority) ของบริษัทย่อย  

1.6 การแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีทีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัด

สํานกังานสอบบญัชีทีเป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกนักบั

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ซงึไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตงัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทผีู้สอบ

บญัชีของบริษัทย่อยจะต้องสงักัดสํานกังานสอบบญัชีในเครือข่ายเดียวกนักบัผู้สอบบญัชขีอง

บริษัทฯ 

รายการตังแต่ข้อ 1.7 ถึงข้อ 1.10 นีเป็นรายการทีถือว่ามีสาระสําคัญ และหากเข้าทํารายการจะมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ดงันนั ก่อนทีจะ

มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการซงึบริษัทฯ แต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งในบริษัท

ย่อยจะออกเสียงในเรืองดงัต่อไปน ีกรรมการรายดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ เกียวกับเรืองดงักล่าวเสียก่อน ทงันี ต้องเป็นกรณีทีเมอืคํานวณขนาดรายการทีบริษัทย่อย

จะเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับลกัษณะ และ/หรือขนาดของบริษัทฯ (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณ

ขนาดของรายการตามทีกําหนดไว้ในประกาศทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรือง การทํารายการทีเกียวโยงกัน หรือเรือง การได้มาจําหน่ายไปซึง

ทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการของบริษัทฯ ซงึรายการดงัต่อไปน ีคือ 

1.7 กรณีทีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือรายการทีเกียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัทย่อยซึงรวมถึงแต่ไม่

จํากดัเพียงกรณีดงัต่อไปน ี

1.7.1 การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องทีมีต่อผู้ ทีก่อ

ความเสียหายแก่บริษัทย่อย 

1.7.2 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทงัหมดหรือบางส่วนทีสําคญัให้แก่บคุคลอนื 

1.7.3 การซอืหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอนืมาเป็นของบริษัทย่อย 

1.7.4 การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทงัหมด

หรือบางส่วนทีสําคญั การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย 

หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไร

ขาดทนุกนั 

1.7.5 การเช่า หรือให้เช่าซือกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทังหมดหรือส่วนทีมี

สาระสําคญั 

1.8 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชือ การคําประกัน การทํานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อย

ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิมขึน หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอืนใด
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แก่บุคคลอนืในจํานวนทมีีนยัสําคญัและมิใช่ธรุกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงิน

ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

1.9 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย 

1.10 รายการอนืใดทีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการทมีีผลกระทบต่อบริษัท

ย่อยอย่างมีนยัสําคญั 

ข้อ 2. ก่อนบริษัทย่อยเข้าทํารายการดังต่อไปนี ต้องได้รับการอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  

2.1 กรณีทีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือรายการทีเกียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ทงันี ต้องเป็น

กรณีทีเมือคํานวณขนาดของรายการทีบริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับลักษณะ 

และ/หรือขนาดของบริษัทฯ (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณขนาดของรายการตามทกํีาหนดไว้

ในประกาศทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ 

เรือง การทํารายการทีเกียวโยงกัน หรือเรือง การได้มาจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) 

มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมตัิจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ 

2.2 การเพิมทุนโดยการออกหุ้ นเพิมทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้ น รวมทังการลดทุน 

จดทะเบียน และ/หรือทุนชําระแล้วของบริษัทย่อยซงึไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของ 

ผู้ถือหุ้ น หรือการดําเนินการอืนใดเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ 

บริษัทฯ ทังทางตรงหรือทางอ้อมในทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง

เหลือน้อยกว่าสัดส่วนทีกําหนดในกฎหมายซึงใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทําให้บริษัทฯ  

ไม่มีอํานาจควบคุมบริษัทย่อยนัน ทังนีต้องเป็นกรณีทีเมือคํานวณขนาดของรายการ

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษทัฯ และอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากทปีระชมุ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามทีกําหนดไว้ในประกาศที

เกียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) 

2.3 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทงันี ต้องเป็นกรณีทีเมอืคํานวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที

จะเลิกนนัเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัฯ (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณขนาดของรายการ

ตามทีกําหนดไว้ในประกาศทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรัพย์ เรือง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์มาบงัคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่

ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2.4 รายการอืนใดทีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการทีจะมีผลกระทบต่อ

บริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั ทงันี ต้องเป็นกรณีทีเมือคํานวณขนาดของรายการทีบริษัทย่อย
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เข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณขนาดของ

รายการตามทีกําหนดไว้ในประกาศทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรือง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์มาบังคบัใช้โดย

อนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2.5 การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยในเรืองทีอาจส่งผลกระทบอย่างมนียัสําคญัต่อฐานะการเงิน 

และผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของ 

บริษัทย่อยทีส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในทีประชุม

คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือทีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงิน 

ปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น 

ข้อ 3. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ทีเสนอชือหรือแต่งตงัโดยบริษัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าทีและความรับผิดชอบตามกฎหมายและ

นโยบายของบริษัทฯ 

ข้อ 4. คณะกรรมการของบริษัทฯ ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานอย่าง

ต่อเนือง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมลู ฐานะทางการเงิน และผลดําเนินการ การทํารายการที

เกียวโยงกันและ รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ และรายการทีมีนยัสําคญัอืนใดต่อบริษัทฯ 

และการดําเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) 

ข้อ 5. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีหน้าทดีงัต่อไปนี 

5.1 กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกียวกับฐานะทาง

การเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ตลอดจนการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ทีมีนยัสําคญัให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน 

ถูกต้อง และภายในกําหนดเวลาทีสมควรตามทีบริษัทฯ กําหนด อนึง ให้คณะกรรมการของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยพิจารณาการเข้าทํารายการระหว่างกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง

สินทรัพย์ทีมีนัยสําคัญ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยนําประกาศทีเกียวข้องของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคบัโดย

อนโุลม 

5.2 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนําส่งข้อมลูส่วนได้เสียของ

ตนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และบุคคลทีมีความเกียวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อยให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทําธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ใน

ลกัษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลียงการทํารายการทีอาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีหน้าทีแจ้งเรืองดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ        
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บริษัทย่อยภายในกําหนดเวลาทีสมควรตามทีบริษัทฯ กําหนด เพือเป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึงการพิจารณานันจะคํานึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นสําคญั 

ทังนี กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรืองที

ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทงัทางตรงและทางอ้อมนนัด้วย 

อนึง การกระทําดงัต่อไปนีซึงเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอืนนอกเหนือจากทีพึงได้ตามปกติ หรือ

เป็นเหตุให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทําที

ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั 

(ก) การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีมี

ความเกียวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการทํารายการทเีกียวโยงกนั 

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยล่วงรู้มา  

เว้นแต่เป็นข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลกัษณะเดยีวกนั

กับทีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) กระทําและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์

หรือหลกัปฏิบตัิทวัไปตามทคีณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

5.3 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องรายงานการประกอบธุรกิจ การขยาย

ธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอืน ๆ ต่อ

บริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และเข้าชีแจงหรือนําส่งเอกสาร

ประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณีทบีริษัทฯ ร้องขอ 

5.4 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องนําส่งข้อมลูหรือเอกสารทเีกียวด้วยการ

ดําเนินงานให้กับบริษัทฯ เมอืได้รับการร้องขอตามเหมาะสม 

5.5 กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องชีแจงหรือส่งเอกสารประกอบแก ่

บริษัทฯ ในกรณีทบีริษัทฯ ตรวจพบประเด็นทีมีนยัสําคญัใด ๆ 

5.6 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องจดัให้มีระบบการควบคมุภายใน ระบบ

บริหารความเสียง ระบบป้องกันการทุจริตทีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพือป้องกันการ

ทุจริตทีอาจเกิดขึนกับบริษัทฯ และระบบงานอืน ๆ ทีจําเป็น รวมทงัควรจัดให้มีระบบงานที

ชัดเจน เพือแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทํารายการทีมี

นยัสําคญัตามหลกัเกณฑ์ทกํีาหนดได้อย่างต่อเนอืงและน่าเชอืถือ และมีช่องทางให้กรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถได้รับข้อมลูของบริษัทฯ ในการติดตามดูแล

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน การทํารายการระหว่างบริษัทฯ กบักรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ การทํารายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ
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การทํารายการทีมีนยัสําคญัของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ต้องจดัให้มีกลไก

ในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทฯ โดยให้มีทีมงานผู้ ตรวจสอบภายในและ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการ

ตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพือให้

มนัใจได้ว่าบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการปฏิบตัิตามระบบงานทจีดัทําไว้อย่างสมาํเสมอ 

ข้อ 6. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ ทีได้รับมอบหมายของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือ 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทังทีได้มาจากการกระทําตามหน้าทีหรือทางอืนทางใดทีมีหรืออาจจะมี

ผลกระทบเป็นนยัสําคญัต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อืน ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ 7. บริษัทฯ จะต้องดําเนินการให้มีกรรมการในบริษัทย่อยซึงได้รับการแต่งตงัจากบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนตามทีบริษัทฯ กําหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในการ

พิจารณาวาระทีมีสาระสําคญัต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครัง 

ข้อ 8. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะทําธุรกรรมกับบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อยได้ ต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือทีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ตามแต่

ขนาดรายการทคีํานวณได้ ตามหลกัเกณฑ์ของการทํารายการทเีกียวโยงกนั 

 

 

ประกาศ ณ วนัที 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
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(นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์) 
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