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นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย กจิการร่วมค้า และบริษัทร่วม 

ประกาศใช้ตัง้แตว่นัท่ี 4 มิถนุายน 2562 อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัท
ย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อม
เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถติดตามและก ากบัดแูลการบริหารจดัการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถงึการ
ติดตามดแูลให้บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วมมี การปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ได้
ตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถงึกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ทัง้นี ้ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย กิจการร่วม
ค้า และบริษัทร่วมดงักลา่ว  

หลักปฏบิัตใินการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย กจิการร่วมค้า และบริษัทร่วม 

1. บริษัทฯ จะเป็นผู้ ก าหนดนโยบายและระบบการจัดการท่ีส าคญัต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการเงินและการ
บญัชี การเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต และระบบงาน
อื่นๆ ของบริษัทย่อย เพ่ือให้แนวทางบริหารจัดการกิจการบริษัทย่อยสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัของบริษัทฯ เช่น มาตรฐานการบญัชี นโยบายทางการเงิน นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

2. บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะมอบหมายให้ผู้ แทนของบริษัทฯ เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 
กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ”) เพ่ือ
ท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วมด าเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมถงึนโยบายอื่นของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา
เห็นชอบบคุคลเป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

โดยในกรณีดงัต่อไปนี ้กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมตัิจากประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ 
ก่อนการออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วมนัน้ๆ 

 การจดัตัง้นิติบคุคล ร่วมทนุหรือเข้าเป็นหุ้นสว่นกบับคุคลในลกัษณะท่ีมีนยัส าคญั 

 การซือ้หรือขายหุ้น กิจการหรือทรัพย์สินท่ีมีนยัส าคญั 
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 การก่อภาระผูกพนัในลกัษณะใดๆ ท่ีจะมีผลผกูพนัหรือส่งผลกระทบตอ่บริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า
หรือบริษัทร่วมหรือบริษัทฯ ในระยะยาวหรืออย่างมีนยัส าคญั  

 การควบรวมกิจการ  

ในกรณีท่ีนโยบายนีไ้ด้ก าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ อนัมีนัยส าคญัหรือมีผลต่อฐานะ  
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย เป็นเร่ืองท่ีตามอ านาจอนุมตัิ (Delegation of Authority) 
ของบริษัทฯ ก าหนดว่าต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ การประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ 
การประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมตัิเร่ืองดงักล่าวก่อนท่ีบริษัทย่อยจะจัดการประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ การประชมุผู้ ถือหุ้นของตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ
หรือด าเนินการในเร่ืองนัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีนโยบายนี ้และนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ  และ/หรือข้อก าหนดอื่นใดของบริษัทฯ ไม่ได้มีการ
ก าหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมลูในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วไว้เป็นการเฉพาะ โดยในการ
นี ้ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีการท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ี
อนุมตัินัน้ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนุโลม 
(เท่าท่ีไมข่ดัแย้ง) อย่างครบถ้วนและถกูต้อง 

2.1 กรณีดงัตอ่ไปนีบ้ริษัทย่อยต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(1) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทย่อยและการจดัสรรหุ้น รวมทัง้การลดทุนจด
ทะเบียน และ/หรือทุนช าระแล้วของบริษัทย่อยซึง่ไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้
ถือหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้
ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยไมว่่าในทอดใดๆ ลดลง
เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อยนัน้ 

(2) การแก้ไขข้อบงัคบั และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทย่อย  

(3) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีรวมของบริษัทย่อย และ/หรือการอนมุตัิการลงทนุใน
มูลค่าท่ีมีนัยส าคัญ  เว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้ก าหนดไว้ในอ านาจอนุมัติและด าเนินการ 
(Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย  
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(4) ส าหรับบริษัทย่อยท่ีมีขนาดท่ีมีนัยส าคัญ ให้รวมถึงการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อย 
เฉพาะกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมไ่ด้อยู่ในสงักดัส านกังานสอบบญัชีท่ีเป็นสมาชิกประเภท
เตม็รูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ซึง่ไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยจะต้องสงักดัส านกั
งานสอบบญัชีในเครือข่ายเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

(5) การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค า้ประกนั การท านิติกรรมผูกพนับริษัทย่อย
ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพ่ิมขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอื่นใด
แก่บคุคลอื่นในจ านวนท่ีมีนยัส าคญัและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 

(6) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย  

(7) ก่อนบริษัทย่อยเข้าท ารายการ หรือการด าเนินการใดๆ กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเก่ียวข้อง หรือ
รายการท่ีเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทย่อยตามประกาศรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ซึง่เมื่อค านวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการ
เปรียบเทียบกับลกัษณะ และ/หรือขนาดของบริษัทฯ (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณขนาด
ของรายการตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือประกาศเร่ือง
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วส่งผลให้
บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องขออนุมตัิท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ขออนุมตัิจากท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  หรือขออนุมตัิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามกฎหมายก่อนการ
เข้าท ารายการ  บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการหรือด าเนินการนัน้ได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมตัิจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ /หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (แล้วแตก่รณี) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

นอกจากนี ้หากในการเข้าท ารายการหรือการเกิดเหตกุารณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อนัท าให้
บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/
หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยดงักล่าวมีหน้าท่ีต้องแจ้งมายงัฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ในทนัทีท่ี
ทราบวา่บริษัทย่อยมีแผนจะเข้าท ารายการดงักลา่ว 
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(8) รายการอื่นใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการท่ีมีผลกระทบต่อ
บริษัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั 

3. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะติดตามดแูลให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทฯ ไปด ารง
ต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม (โดยอนโุลม) ปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และนโยบายของบริษัทฯ 

4. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้บริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน 
ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกนัการทจุริต และระบบงานอื่นๆ ท่ีจ าเป็น รวมถงึก าหนดมาตรการ
ในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุม
เพียงพอท่ีท าให้มัน่ใจได้ว่า การด าเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วมจะเป็นไป
ตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทฯ รวมถงึกฎหมายและประกาศ เร่ือง การก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและต่อเน่ือง และติดตามให้บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมลู ฐานะทางการเงินและผลด าเนินการ การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการ
ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีมีนยัส าคญั และรายการ
ท่ีมีนยัส าคญัอื่นใดตอ่บริษัทฯ และการด าเนินการตา่งๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการก ากบัดแูลและการ
บริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ตามท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) (แล้วแตก่รณี) 

 
 


