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นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ค านึงถึงผลตอบแทนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนที่          

จะได้รับการลงทุนกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการควบคุมและก ากับดูแลการ

ด าเนินการของธุรกิจที่บริษัทเขา้ไปลงทนุ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อย

และ/หรือบริษัทร่วม ในนโยบายนี ้“บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกั

ตามที่กาหนดไวใ้นขอ้ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกนัเป็นไปตามกาหนดในขอ้ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการกากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 

39/2559 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกบัขอ้ 2(11) 

และขอ้ 2(13) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 17/2551 เรือ่ง การกาหนดบทนิยามใน

ประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 บรษัิทใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิ่งวา่เป็นกลไกลส าคญัที่จะน าไปสูก่ารมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี โปรง่ใส สามารถ

ตรวจสอบได ้และสามารถก าหนดทิศทางการบรหิารงานท่ีบรษัิทเขา้ไปลงทนุหรอืจะเขา้ลงทุนในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

เสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองคก์รของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดมาตราการการก ากบัดแูลบริษัทย่อยและ

บรษัิทรว่มไว ้ดงันี ้

1. ในกรณีที่นโยบายนีก้  าหนดใหก้ารท ารายการหรอืการด าเนินการใดๆ ซึง่มีนยัส  าคญัหรอืมีผลตอ่ฐานะทางการเงินและ

ผลการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม เป็นเรือ่งที่จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทหรือที่ประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมการบริษัทมีหนา้ที่ในการจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย       

และ/หรอื บรษัิทรว่มจะจดัประชมุคณะกรรมการ และ/หรอื ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของตนเองเพื่อพิจารณาอนมุตัิ

ก่อนการท ารายงานหรือด าเนินการในเรื่องนัน้ ในการนีใ้หบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

ขัน้ตอนและวิธีการที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่จะขออนมุตัินัน้ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายบรษัิทมหาชน ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย ์กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยดว้ยอนโุลมดว้ย (เทา่ที่ไมข่ดัหรอืแยง้) อยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง 

2. ในกรณีดงัตอ่ไปนีบ้รษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทของบรษัิท 

(ก) การแต่งตัง้ หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างนอ้ยตาม

สดัสว่นการถือหุน้ของบริษัท ในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทรว่ม โดยใหก้รรมการและผูบ้ริหารที่บริษัท เสนอช่ือ 

หรือแต่งตัง้มีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่มใน

เรือ่งที่เก่ียวกบัการบรหิารจดัการทั่วไปและด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษัิทย่อย และ/หรอืบรษัิทรว่มไดต้ามแต่ที่

กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท       
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บรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทรว่ม เวน้แตเ่รือ่งที่ตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิท หรอื ที่ประชมุใหญ่สามญั

ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

ทัง้นี ้กรรมการ หรอืผูบ้รหิารตามวรรคขา้งตน้ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือนัน้ ตอ้งมีคณุสมบตัิบทบาท หนา้ที่และความ

รบัผิดชอบ ตลอดจนไมม่ีลกัษณะขาดความนา่ไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาด

หลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความไมน่า่ไวว้างใจของกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท 

(ข) การพิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากม)ี ของบรษัิทยอ่ย 

(ค) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทยอ่ย เวน้แตก่ารแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรือ่งที่มีนยัส  าคญัตามขอ้ (3) (ฉ) 

(ง) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีของบรษัิทยอ่ย 

(จ) การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ย เฉพาะกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักลา่วไมไ่ดอ้ยูใ่นสงักดัส านกังานสอบบญัชีใน

เครอืขา่ยเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชีของบรษัิท ซึง่ไมเ่ป็นไปตามแนวทางการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิท ที่ผูส้อบ

บญัชีของบรษัิทยอ่ยจะตอ้งสงักดัส านกังานสอบบญัชีในเครอืขา่ยเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

รายการตัง้แตข่อ้ (ฉ) ถึงขอ้ (ฑ) นีเ้ป็นรายการท่ีถือวา่มีสาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ดงันัน้ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทัง้นี ้ตอ้งเป็น

กรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการท่ีบรษัิทยอ่ยจะเขา้ท ารายการเปรยีบเทียบกบัขนาดของบรษัิท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณ

รายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

เก่ียวกบัเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และ/หรือเก่ียวกบัเรื่องการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และ/หรือ ประกาศที่

แกไ้ขเพิ่มเติมที่บงัคบัใชอ้ยู่ในขณะนัน้ (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบรษัิท ซึง่รายการดงัตอ่ไปนี ้

(ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรายการที่เก่ียวกับการไดม้า 

หรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษัิทยอ่ย 

(ช) การโอน หรอืสละสทิธิประโยชน ์รวมถึงการสละสทิธิเรยีกรอ้งที่มีตอ่ผูท้ี่ก่อความเสยีหายแก่บรษัิทยอ่ย 

(ซ) การขาย หรอืโอนกิจการของบรษัิทยอ่ยทัง้หมด หรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ฌ) การซือ้ หรอืการรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นมาเป็นของบรษัิทยอ่ย 

(ญ) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมด หรือบางส่วนที่ส  าคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิทยอ่ย หรอืการรวมกิจการของบรษัิทยอ่ยกบับคุคลอื่น 

(ฎ) การเช่า หรอืใหเ้ช่าซือ้กิจการ หรอืทรพัยส์นิของบรษัิทยอ่ยทัง้หมด หรอืสว่นท่ีมีสาระส าคญั 

(ฏ) การกูย้ืมเงิน การให ้กูย้ิมเงิน การใหส้ินเช่ือ การค า้ประกัน การท านิติกรรมผูกพนับริษัทย่อยใหต้อ้งรบัภาระ

ทางการเงินเพิ่มขึน้ หรอืการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บคุคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของ

บรษัิทยอ่ย 
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(ฐ) การยกเลกิกิจการของบรษัิทยอ่ย 

(ฑ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี

นยัส าคญั 

3. ในกรณีดงัตอ่ไปนีบ้รษัิทยอ่ยตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรายการที่เก่ียวกับการไดม้า 

หรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษัิทยอ่ย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการท่ีบรษัิทยอ่ยจะเขา้

ท ารายการเปรยีบเทียบกบัขนาดของบรษัิท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่

เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทนุและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาบงัคบัใช้

โดยอนโุลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

(ข) การเพิ่มทนุโดยการออกหุน้เพิ่มทนุของบริษัทย่อยและการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทนุจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไป

ตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ หรือการด าเนินการอื่นใด อันจะเป็นผลใหส้ดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนของบริษัท ทัง้ทางตรงและ/หรือทางออ้ม ในที่ประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยไม่ว่าใน    

ทอดใดๆลดลงเหลือนอ้ยกว่าสดัส่วนที่ก าหนดในกฎหมายซึ่งใชบ้งัคับกับบริษัทอันมีผลใหบ้ริษัทไม่มีอ านาจ

ควบคมุบรษัิทยอ่ย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการท่ีบรษัิทยอ่ยจะเขา้ท ารายการเปรยีบเทียบ

กบัขนาดของบริษัท แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท 

(โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม) 

(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัเป็นผลใหส้ดัสว่นการใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนนของบรษัิททัง้ทางตรงและ/หรือทางออ้ม

ในท่ีประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเกินกวา่รอ้ยละสบิของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ในที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย หรือเป็นผลใหส้ดัสว่นการใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนของบรษัิท

ทัง้ทางตรงและ/หรอืทางออ้มในท่ีประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยไมว่า่ในทอดใดๆลดลงเหลอืนอ้ยกวา่

รอ้ยละหา้สบิของจ านวนเสยีงทัง้หมดในท่ีประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยในการเขา้ท ารายการอื่นใดที่

มิใช่ธุรกิจปกติของบรษัิทยอ่ย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี  ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้น

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบัเรื่องการ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และ/หรือ ประกาศที่แกไ้ขเพิ่มเติมที่ใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้มาบงัคบัใชโ้ดย

อนโุลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี

นยัส าคญั ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการนัน้เปรยีบเทียบกบัขนาดของบรษัิท (โดยน าหลกัเกณฑ์
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การค านวณรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเก่ียวกบัเรื่องการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และ/หรือ ประกาศที่แกไ้ข

เพิ่มเติมที่ใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่

ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

(ฉ) การแก้ไขขอ้บังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและ ผลการ

ด าเนินงานของบรษัิทยอ่ย ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทยอ่ยที่สง่ผลกระทบตอ่สทิธิใน

การออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญ       

ผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย หรอืการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทยอ่ย เป็นตน้ 

4. บริษัทจะติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัท ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ

ผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

นโยบายของบรษัิท 

5. คณะกรรมการของบริษัท จะตอ้งด าเนินการใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทรว่มมีระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารความ

เสี่ยง และระบบป้องกนัการทจุริต รวมถึงก าหนดใหม้ีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ

บริษัทรว่มที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรดักุมเพียงพอที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินการต่างๆของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผน นโยบายและขอ้บงัคบัของบริษัท รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการก ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์า่งๆที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได้

อย่างแทจ้รงิ และติดตามใหบ้ริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทรว่มเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั การไดม้าหรอื

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินอย่างมีนัยส าคญั และ/หรือรายการที่มีนยัส าคญัอื่นใดต่อบริษัท และด าเนินการต่างๆให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการก ากับดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทรว่มตามที่ก าหนดสามารถไดร้บั

ขอ้มลูของบริษัทยอ่ยในการติดตามดแูลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั การไดม้า

หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ และการท ารายการที่มีนัยส าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

6. บริษัทจะด าเนินการใหม้ีกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัท ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย เขา้รว่ม

ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนตามที่บรษัิทก าหนดในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทยอ่ย ในการพิจารณาวาระท่ีมี

สาระส าคญัตอ่การประกอบธุรกิจของบรษัิทยอ่ยทกุครัง้ 

7. ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยที่ไดร้บัการเสนอช่ือหรอืแตง่ตัง้โดยบรษัิท มีหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ตลอดจนการไดม้า

หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่มีนยัส าคญัของบริษัทย่อย ใหแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัททราบโดย

ครบถว้น ถกูตอ้ง และภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บรษัิทก าหนด 
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(ข) เปิดเผยและน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของบุคคลที่มีความเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัท ให้ทราบถึง

ความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทใหท้ราบถึงความสมัพันธ์ และการท าธุรกรรมกับ

บริษัทย่อยหรือบริษัทในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และคณะกรรมการของบริษัท

ย่อยมีหนา้ที่แจง้เรื่องดงักล่าวใหค้ณะกรรมการของบริษัททราบภายในก าหนดเวลาที่ บริษัทก าหนด เพื่อเป็น

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนุมตัิใดๆซึ่งการพิจารณานัน้จะค านึงถึงประโยชนโ์ดยรวมบริษัทย่อย

และบรษัิท เป็นส าคญั 

ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยตอ้งไมม่ีสว่นรว่มอนมุตัิในเรื่องที่ตนเองมีสว่นไดเ้สยีหรือความขดัแยง้

ทางผลประโยชนท์ัง้ทางตรงหรอืทางออ้มนัน้ดว้ย 

(ค) การกระท าดังต่อไปนี ้ซึ่งเป็นผลใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งของ

กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทไดร้บัความเสียหายใหส้นันิษฐานว่าเป็นการกระท าที่ขดัแยง้กบัผลประโยชน์

ของบรษัิทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

- การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทกบักรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อยหรือบคุคลที่มีความ

เก่ียวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย  โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การท ารายการ               

ที่เก่ียวโยงกนั 

- การใชข้อ้มลูของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ยที่ลว่งรูม้า เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะชนแลว้ 

- การใชท้รพัยส์นิหรอืโอกาสทางธุรกิจของบรษัิท และ/หรอื บรษัิทยอ่ยในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์

หรอืหลกัปฏิบตัิทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

(ง) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ไดร้บัการอนุมตัิจากบริษัท    

การลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยดุการด าเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการเขา้รว่มลงทนุกบั

ผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน และเข้าชีแ้จงและ/หรือน าส่ง

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักลา่วในกรณีที่บรษัิทรอ้งขอ 

(จ) เขา้ชีแ้จงและ/หรอืน าสง่ขอ้มลูหรอืเอกสารที่เก่ียวดว้ยการด าเนินงานใหแ้ก่บรษัิท เมื่อไดร้บัการรอ้งขอตามความ

เหมาะสม 

(ฉ) เข้าชี ้แจงและ/หรือน าส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เก่ียวข้องให้แก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มี   

นยัส าคญัใดๆ 

8. กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะกระท าธุรกรรมกบับริษัท และ/

หรือบริษัทยอ่ย ไดต้่อเมื่อธุรกรรมดงักลา่วไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษัิท และ/หรือคณะกรรมการของ

บริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย 

(แลว้แตก่รณี) ตามแตข่นาดรายการท่ีค านวณได ้(โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไวใ้น

ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบั

เรือ่งรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และ/หรอืประกาศที่แกไ้ขเพิ่มเติมที่ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนัน้มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม ทัง้นี ้เวน้
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แต่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปใน

สถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

หรอืเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการของบรษัิทไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้ 

9. ในการควบคมุดา้นการเงินของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม บรษัิทมีนโยบายใหบ้รษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มด าเนินการตาม

นโยบายดงันี ้

(ก) บริษัทย่อยและบริษัทรว่มมีหนา้ที่น  าสง่ผลการด าเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบบัผา่นการสอบทานโดย

ผูส้อบบญัชีรายไตรมาส (ถา้มี) ตลอดจนขอ้มลูประกอบการจดัท างบการเงินดงักลา่วของบริษัทย่อยและบรษัิท

รว่มใหก้บับรษัิท พรอ้มยินยอมใหบ้รษัิท ใชข้อ้มลูดงักลา่วเพื่อประกอบการจดัท างบการเงินรวม หรอืรายงานผล

ประกอบการของบรษัิท ประจ าไตรมาสหรอืประจ าปีนัน้ แลว้แตก่รณี 

(ข) บริษัทย่อยและบริษัทรว่มมีหนา้ที่จัดท างบประมาณผลการด าเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

ตามแผนการด าเนินงานจรงิเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อ

บรษัิท 

10. บรษัิทยอ่ยมีหนา้ที่รายงานประเด็นปัญหาการด าเนินงานและปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัตอ่บรษัิท เมื่อตรวจพบ

หรอืไดร้บัการรอ้งขอจากบรษัิท พรอ้มน าสง่ขอ้มลูหรอืเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เมื่อไดร้บัการรอ้งขอตามความเหมาะสม 

11. หา้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบรษัิท และ/หรือบริษัทย่อย พนกังาน ลกูจา้งหรือผูร้บัมอบหมายของบริษัท และ/

หรือบริษัทย่อย ทัง้ที่ไดม้าจากการกระท าตามหนา้ที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อ

บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนหรอืไมก็่ตาม 

12. บริษัทจะติดตามอย่างใกลชิ้ดถึงผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวและ

น าเสนอผลการวิเคราะหร์วมถึงแสดงความคิดเห็นหรอืขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการบริษัท

ย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือปรบัปรุงส่งเสริมใหธุ้รกิจของบริษัทย่อย

และบรษัิทรว่มมีการพฒันาและเจรญิเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

 นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มนีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์

2564 เป็นตน้ไป 

____________________________________________ 


