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วัตถุประสงค์ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ

โดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน ๆ (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจดา้นพลงังาน การตดัสินใจของบริษทัฯ 

ในการเขา้ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นอกจากบริษทัฯ จะค านึงถึงผลตอบแทนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนท่ีจะ

ได้รับจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้ว การด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแล กิจการท่ีดีของ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์ฯ") และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์("ส านักงานก.ล.ต.") ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีบริษทัฯใหค้วามส าคญั ดว้ยตระหนกัวา่เป็นกลไกท่ีจะ

น าไปสู่การมีระบบบริหารจดัการท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

สามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดทิศทางการบริหารงาน 

ในกิจการท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนนั้นไดอ้ย่างสมบูรณ์ เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทัฯ อีกทั้งสามารถ

ติดตามการบริหารงานของกิจการดงักล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯ ได ้มาตรการ

ในการก ากบัดูแลกิจการดงักล่าวน้ีจะเพิ่มมูลค่าและความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ว่าธุรกิจ 

ท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุนนั้นจะด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

ขอบเขต 

บริษทัฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนเพื่อให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ีทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น 

ท่ีออกใหม่ รวมทั้งแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รายละเอียดมีดงัน้ี  

นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษทัฯ ก าหนดแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษทัฯในท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม อีก
ทั้งเพื่อเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และรักษาไวซ่ึ้ง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และของผูถื้อหุน้อ่ืนโดยรวม ดงัน้ี  
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(1) การรับรองรายงานการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย  หากร่างรายงานการประชุมท่ีเสนอไดบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบั
การประชุมถูกตอ้งและครบถว้น 

งดออกเสียง หากในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวนั้นไม่มีตวัแทนบริษทัฯ เขา้ร่วม
ประชุมดว้ย 

(2) การรับรองงบการเงินประจ าปี

เห็นด้วย  ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขหรือมี
เง่ือนไขในประเด็นท่ีไม่มีสาระส าคญัต่องบการเงิน และไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้โดยรวม 

ไม่เห็นด้วย ในกรณีมีความเห็นหรือข้อสังเกตของผูส้อบบญัชีว่ามีส่วนใด
ของงบการเงินท่ีมีขอ้สงสัยวา่อาจแสดงขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 

(3) การเลือกตั้งกรรมการและการก าหนดค่าตอบแทน

การเลือกตั้งกรรมการ

เห็นด้วย  กรณีบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน 
ธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษทัท่ีตนเป็นกรรมการไดอ้ย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ในฐานะกรรมการ โดยใหพ้ิจารณาเป็นรายบุคคล  

 ไม่เห็นด้วย หากเป็นการเสนอกรรมการเดิมให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง และ
กรรมการท่านนั้นขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือขาดความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่สามารถอุทิศเวลาให้บริษทัท่ีตนเป็น
กรรมการไดอ้ย่างเพียงพอ และไม่เอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  
ทั้งน้ี การแต่งตั้งกรรมการใหม่ในบริษทัร่วมหรือบริษทัย่อยตอ้งไม่เป็นการขดัต่อหลกัเกณฑ์อ านาจการ
ควบคุมกิจการของบริษทัในขอ้ 2.1 และหลกัเกณฑท์างกฎหมายใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

เห็นด้วย  กรณีค่าตอบแทนกรรมการท่ีเสนอ เหมาะสมกับหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ  และผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการท่ีส่งผลสะทอ้นท่ีส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั
ยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น 

งดออกเสียง กรณีเป็นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ท่ีไม่เปิดเผยจ านวนเงินหรือ
การให ้ESOP ท่ีเกิด Dilution อยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม และไม่เป็นไปตามกฎเกณฑข์อง
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 

   (4) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 

เห็นด้วย  กรณีท่ีพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูส้อบบญัชี ส านักงานสอบบญัชี มี
ความน่าเช่ือถือ สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบ และสอบทานงบการเงินได้อย่างถูกต้องและสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างอิสระจากทุกฝ่าย รวมถึงค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมาอยู่ในระดบัเทียบเคียงไดก้บัค่าสอบบญัชี
ส าหรับบริษทัท่ีใกลเ้คียงกนั 

งดออกเสียง กรณีมีขอ้สงสัยในความน่าเช่ือถือ หรือความเป็นอิสระของผูส้อบ
บญัชี หรือค่าสอบบญัชีแตกต่างกนัมากอยา่งมีนยัส าคญักบัปีก่อนโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

(5)  การจัดสรรเงินก าไร 

เห็นด้วย  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเสนอ โดย
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล และไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไม่เห็นด้วย กรณีจ่ายปันผล ไม่สอดคลอ้งกบัฐานะทางการเงิน และแผนงาน
ในอนาคตของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

  (6)  การอนุมัติเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากข้อ (1)-(5) 

เห็นด้วย  กบัวาระท่ีพิจารณาแลว้เป็นประโยชน์ต่อบริษทัย่อยหรือบริษทั
ร่วม หรือต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม เง่ือนไข และขอ้เสนอต่างๆ มีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล รวมทั้งเป็น
การด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  อีกทั้งขั้นตอนและ
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กระบวนการเสนอเร่ืองดังกล่าวให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติันั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทั 

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีลักษณะของการท ารายการไม่เป็นปกติตามการด าเนิน
ธุรกิจ และไม่มีการช้ีแจงเหตุผล และความจ าเป็นในการท ารายการดงักล่าว 

(7) การพจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ได้ก าหนดล่วงหน้าในวาระการประชุม 

  ไม่เห็นด้วยกับการเสนอวาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้ก าหนดไวล้่วงหน้าใน
วาระการประชุม โดยเฉพาะวาระท่ีส าคัญ เน่ืองจากต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ตดัสินใจ ทั้งน้ี อาจเสนอใหน้ าวาระหรือประเด็นดงักล่าวเขา้สู่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป 

 2.     บริษทัฯ ก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเพื่อสามารถ
ควบคุมดูแลการจดัการ และรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดเ้สมือนเป็นหน่วยงาน
หน่ึงของบริษทัฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเพื่อดูแล
รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

2.1  การเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ จะส่งบุคคลท่ีไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ 
เขา้เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมอย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ 
ในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมนั้น โดยก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเสนอช่ือน้ีมีคุณสมบติั บทบาท 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทั 

2.2  ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วม 

กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ของบริษทัฯ ให้ด ารงต าแหน่งในบริษทัย่อยและบริษัทร่วมนั้น มีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ดงัต่อไปน้ี 
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2.2.1 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีขอบเขตหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบตามแต่ท่ีคณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นจะก าหนด  

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีดุลพินิจในการพิจารณา 
และออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ทัว่ไป และการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดต้ามแต่ท่ีกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัฯ  

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปน้ีถือเป็นเร่ือง
ส าคญั บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั
ย่อยไม่สามารถใชดุ้ลพินิจของตนในการพิจารณาและออกเสียงเร่ืองเหล่าน้ีในท่ีประชุมคณะกรรมการของ
บริษทัย่อยได ้หากแต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) เสียก่อน 

ก. การพิจารณาเก่ียวกบัการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัย่อย 
ทั้ งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ("ประกาศรายการท่ีเกีย่วโยงกนั")  

ข. การพิจารณาเก่ียวกับการท ารายการได้มาจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของ
บริษทัย่อยตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์("ประกาศการได้มาจ าหน่ายไปฯ") 

ค. การพิจารณาเก่ียวกบัการท ารายการท่ีมีความส าคญัตามขอ้ 2.2.5 ขอ้ 2.2.6 
และ 2.2.7 

2.2.2 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี
ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
รวมทั้งกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัซ่ึงคณะกรรมการบริษทัย่อย มีมติอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ 
ก าหนด 
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2.2.3 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหน้าท่ีเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนัของบริษทัย่อย ตลอดจนการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมีนัยส าคัญให้แก่บริษทัฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายใน
ก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด อน่ึง การท ารายการระหว่างกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีนยัส าคญั ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  

2.2.4 ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมของผูบ้ริหารในบริษทัย่อย
และบริษัทร่วม การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่การพิจารณาของท่ีประชุม
คณะกรรมการ หรือท่ีประชุมของผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเพื่อท ารายการดงัต่อไปน้ีจะตอ้งได้รับมติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ก่อน แลว้แต่กรณี 

ก. การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัยอ่ยตามประกาศรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั และ 

ข. รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย ตามประกาศการไดม้า
จ าหน่ายไปฯ   

ทั้งน้ี ให้พิจารณาการท ารายการดังกล่าวของบริษทัย่อยท านองเดียวกับการท า
รายการในหลกัเกณฑ ์ลกัษณะและขนาดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

2.2.5  นอกเหนือจากการท ารายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
หรือประกาศการไดม้าจ าหน่ายไปฯ ดงักล่าวขา้งตน้ การท ารายการดงัต่อไปน้ีถือเป็นรายการท่ีมีความส าคญั 
บริษทัย่อยมีหน้าท่ีตอ้งน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับการท ารายการต่อบริษทัฯ และจะตอ้งได้รับมติอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยเพื่อพิจารณา
เร่ืองส าคญัดงัต่อไปน้ี อีกทั้งกรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงบริษทัฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในบริษทัย่อยจะออก
เสียงในเร่ืองดงัต่อไปน้ีไปในทางใดนั้นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษทัฯ ก่อน   

อน่ึง รายการท่ีถือว่ามีสาระส าคญัไดแ้ก่รายการใด ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจาก
รายการตามงบประมาณประจ าปีซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัย่อยแลว้ และเป็นรายการซ่ึงหาก
เขา้ท าแลว้จะมีผลกระทบอยา่งมีนยัยะส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 
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(1)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิ
เรียกร้องซ่ึงเป็นสาระส าคญัท่ีมีต่อผูท่ี้ก่อความเสียหายแก่บริษทัยอ่ย  

(2)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี
เป็นสาระส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(3)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนในสัดส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัมาเป็นของบริษทัยอ่ย 

(4)  การเขา้ท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่า กิจการของ
บริษทัย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั
ยอ่ย หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั   

(5)  การเช่า หรือให้เช่าซ้ือกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อย
ทั้งหมด หรือส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 

(6)  การกูย้ืม การให้กูย้ืมเงิน การให้สินเช่ือ การค ้าประกนั การท านิติ
กรรมผูกพนับริษทัย่อยให้ตอ้งรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส าคญั ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถปฏิบติัการช าระหน้ีได ้หรือการให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใด
แก่บุคคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย 

(7)  พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล 
(หากจะพึงมี) ของบริษทัยอ่ย 

(8) การเลิกกิจการของบริษทัย่อย ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณ
ขนาดของกิจการบริษทัยอ่ยท่ีเลิกนั้นเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ
การไดม้าจ าหน่ายไปฯ แลว้ อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

(9) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 

   2.2.6 เร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นรายการส าคญัซ่ึงบริษทัย่อยจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ก่อน 
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   (ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยและการจดัสรรหุ้น 
รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซ่ึงไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นอนัจะเป็นผลให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัย่อยนั้น หรือเป็นผลใหส้ัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม
ในบริษทัย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั
ยอ่ยนั้น 

(ข)  การด าเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้มในบริษทัย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ
บริษทัยอ่ย หรือเป็นผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ยไม่วา่ในทอด
ใด ๆ ลดลงเหลือนอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ย  

(ค) การเลิกกิจการของบริษทัย่อย ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของ
กิจการบริษทัย่อยท่ีเลิกนั้นเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศการไดม้า
จ าหน่ายไปฯ แลว้ อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

2.2.7 นอกจากรายการตามขอ้ 2.2.5 และขอ้ 2.2.6 แลว้ หากบริษทัย่อยจะเข้าท า
รายการอ่ืนใดท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัย่อยและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัย่อยอย่างมี
นยัยะส าคญั รายการดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
ก่อน ทั้งน้ี ให้พิจารณาด าเนินการตามขนาดรายการท่ีค านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศการ
ไดม้าจ าหน่ายไปฯ     

 3.     กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยตอ้งเปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีอาจคาดหมายไดว้่าจะก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (Conflict of Interest) กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ต่อคณะกรรมการของ
บริษทัย่อย หรือผูท่ี้คณะกรรมการของบริษทัย่อยมอบหมายภายในก าหนดเวลาท่ีบริษทัย่อย ก าหนด โดย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายใน
ก าหนดเวลาท่ีบริษทัฯ ก าหนด เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนุมติัใด ๆ ซ่ึงการพิจารณา
นั้นจะค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษทัยอ่ยและของบริษทัฯ เป็นส าคญั  
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กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สีย
หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4. กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหาร
ดงักล่าวมีหนา้ท่ีแจง้ให้คณะกรรมการของบริษทัย่อย ทราบถึงความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทั
ย่อยในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าว
ใหแ้ก่บริษทัฯ ทราบ  

อน่ึง การกระท าดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
ของบริษทัย่อยไดรั้บประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษทัย่อย
ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าท่ีขัดหรือแยง้กับประโยชน์ของบริษทัย่อยอย่างมี
นยัส าคญั 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษทัย่อยกับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งโดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มูลของบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณชนแลว้ หรือ 

(ค) การใช้ทรัพยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในลกัษณะท่ี
เป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

5.  บริษทัย่อยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู ้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน และบริษทัฯ มีสิทธิเรียกให้บริษทัย่อยเขา้ช้ีแจงหรือน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณี
ดงักล่าว ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดทนัที  โดยในการปฏิบติัหน้าท่ีของบริษทัย่อยตามขอ้น้ี 
ให้บริษทัย่อยมีหน้าท่ีพิจารณาและปฏิบติัตามนโยบายการควบคุมและดูแลแผนการลงทุนของบริษทัย่อย
และบริษทัร่วม  

6.    บริษทัย่อยตอ้งน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวดว้ยการด าเนินงานให้กบับริษทัฯ เม่ือไดรั้บ
การร้องขอตามความเหมาะสม  
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7.  กรณีท่ีบริษทัฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัส าคญัใด ๆ อาจแจง้ให้บริษทัย่อยช้ีแจง และ/หรือ 
น าส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษทัฯ ได ้

8.  ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูรั้บมอบหมายของบริษทัย่อย รวมถึงคู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ และของบริษทัย่อย ทั้ง
ท่ีไดม้าจากการกระท าตามหนา้ท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษทัฯ บริษทั
ย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม 

9. กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษทัย่อยจะกระท าธุรกรรมกับ
บริษทัย่อยไดต้่อเม่ือธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ตามแต่ขนาดรายการท่ีค านวณไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี 
เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการของบริษทัฯ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัไวแ้ลว้ 

 นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหน้าท่ีน าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบบั
ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนขอ้มูลประกอบการจดัท างบการเงิน
ดงักล่าวของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมให้กบับริษทัฯ พร้อมยินยอมให้บริษทัฯ ใช้ขอ้มูลดงักล่าวนั้น เพื่อ
ประกอบการจดัท างบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษทัฯ ประจ าไตรมาสหรือประจ าปีนั้น
แลว้แต่กรณี  

2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีจัดท าประมาณการผลการด าเนินงาน และสรุป
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนกับการด าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลกการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษทัฯ 

3. บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหนา้ท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทัฯ 
เม่ือตรวจพบ หรือไดรั้บการร้องขอจากบริษทัฯ ใหด้ าเนินการตรวจสอบและรายงาน 
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นโยบายการควบคุมและดูแลแผนการลงทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษทัย่อยมีหน้าท่ีในการก าหนดแผนการลงทุน  โดยก าหนดกรอบเวลาของการลงทุนตั้งแต่เร่ิมต้น
โครงการจนเร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การเจรจาสัญญาส าคัญท่ี
เก่ียวขอ้งต่างๆ เช่น  การเจรจากบัผูใ้ห้สัมปทาน การเจรจาขอพฒันาโครงการ การจดัหาแหล่งเงินทุน การเจรจา
กบัผูรั้บซ้ือไฟฟ้า การออกแบบก่อสร้าง การจดัหาอุปกรณ์ การเจรจาสัญญารับเหมาก่อสร้าง เป็นตน้ 

2. บริษทัย่อยมีหนา้ท่ีติดตามความคืบหนา้ของการด าเนินงานของแต่ละโครงการและสรุปเปรียบเทียบ
ระหว่างเวลาท่ีเกิดขึ้นจริงกบักรอบเวลาท่ีก าหนดไว ้เป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไว ้

3. บริษทัย่อยมีหน้าท่ีรายงานความคืบหน้าและสรุปเปรียบเทียบของแต่ละโครงการตามขอ้ 2 ขา้งตน้ 
รวมถึงประเด็นปัญหาของการด าเนินงานของแต่ละโครงการท่ีมีนยัส าคญัใหบ้ริษทัทราบ 

4. ในกรณีบริษัทร่วม  ก าหนดให้กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้ งเป็น
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัร่วม มีหน้าท่ีรายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการให้บริษทัทราบ 
รวมถึงประเด็นปัญหาของการด าเนินงานของแต่ละโครงการท่ีมีนยัส าคญัใหบ้ริษทัทราบ 

 


