
 
เอกสารนี้จดัท าขึน้ส าหรบับรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ การน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากบรษิทัก่อน 
มฉิะนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธกิารด าเนินการทางกฎหมาย 

                                        นโยบายการก ากบัดแูลบริษทัย่อย 

 
ค านิยาม 
บรษิทัฯ หมายถงึ บรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัยอ่ย หมายถงึ นิตบิุคลอื่นทีบ่รษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) มอี านาจ

ควบคุม 
กลุ่มบรษิทั หมายถงึ บรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
รายการเกี่ยวโยง หมายถงึ รายการระหว่าง “บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย” กบั “บุคคลที่

เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ” หรอื รายการระหว่าง “บรษิทั
ยอ่ยกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัยอ่ย” 

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หมายถงึ ผูท้ีม่อี านาจควบคุมการตดัสนิใจของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ยอ่ย เช่น กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ คู่สมรส บุตร 
หรอืนิตบิุคคลทีบุ่คคลดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้เกนิ 30% 

การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ หมายถงึ การซือ้ทรพัยส์นิ   การท าสญัญาเพื่อใหไ้ดท้รพัยส์นิมา     
การรบัโอนสทิธกิารครอบครองทรพัยส์นิระยะยาว   
การลงทุน 

การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ หมายถงึ การขายทรพัยส์นิ  การสละสทิธใินทรพัยส์นิ  การโอน
ออกไปซึง่สทิธกิารครอบครองทรพัยส์นิระยะยาว การ
ยกเลกิลงทุน 

   
บรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) หรอื “บรษิทัฯ” มนีโยบายการลงทุนและบรหิารงานในธุรกจิ

อื่นทีจ่ะเป็นประโยชน์ และ/หรอืสนบัสนุนการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารบรหิารงานในบรษิทัย่อย 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และบรษิัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ดงันัน้ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2560 จงึมมีตอินุมตันิโยบายการ
ก ากบัดแูลบรษิทัยอ่ย ดงันี้ 

 
1. การก ากบัดแูลด้านการบริหารงานของบริษทัย่อย 

1.1 บริษัทฯ จะก าหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัย่อยและที่ประชุมผูถ้อืหุ้นบรษิทัย่อย ซึง่จะสอดคลอ้งกบัสดัส่วนการถอืหุ้น
ในบรษิทัยอ่ย เพื่อเป็นการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์
สงูสุดของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

 



 
เอกสารนี้จดัท าขึน้ส าหรบับรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ การน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากบรษิทัก่อน 
มฉิะนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธกิารด าเนินการทางกฎหมาย 

1.2 บรษิทัฯ ก าหนดกลไกในการก ากบัดูแลบรษิทัย่อย เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อย ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยก าหนดให้เรื่องดงัต่อไปนี้ ต้องได้รบัการอนุมัติจาก
บรษิทัฯ ก่อนด าเนินการ 
1.2.1 การท ารายการเกี่ยวโยง ทีต่้องปฏบิตัติามประกาศและขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบั

ดแูล   
1.2.2 การท ารายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ทีต่อ้งปฏบิตัติามประกาศและ

ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล 
1.2.3 การพจิารณาจา่ยเงนิปันผล 
1.2.4 การเปลีย่นแปลงกรรมการและผูถ้อืหุน้ 
1.2.5 รายการซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ

บรษิทัยอ่ย และ/หรอืกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ 
1) วสิยัทศัน์ และเป้าหมายทางธุรกจิ  
2) แผนงานและงบประมาณ 
3) การก าหนดธุรกรรมระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เช่น จ านวนการซือ้ขายสนิคา้

ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เป็นตน้ เพื่อรกัษาการเตบิโตของกลุ่มบรษิทั 
4) การขายหรอืโอนกจิการทัง้หมดหรอืบางส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั 
5) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการอื่นมาเป็นของบรษิทัยอ่ย 
6) การเลกิกจิการ 
7) การเปลีย่นแปลงการด าเนินธุรกจิหลกั 
8) การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ สทิธเิรยีกรอ้งทีเ่ป็นสาระส าคญั 
9) การกูย้มืเงนิ การใหกู้้ยมืเงนิ การค ้าประกนั การก่อภาระผกูพนั การใหห้รอืการรบั

ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ทีเ่ป็นสาระส าคญั 
10) การแกไ้ขขอ้บงัคบั และหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ 
11) การเพิม่ทุน การจดัสรรหุน้เพิม่ทุน การลดทุน  

1.2.6 เรือ่งทีต่อ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศของหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2. การแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อย 

2.1 บรษิทัฯ จะพจิารณาแต่งตัง้หรอืปรบัเปลี่ยนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงในบรษิทัย่อย ตาม
ความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในดา้นการก ากบัดูแล และร่วมก าหนดนโยบายการบรหิารงาน 
โดยจ านวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย จะพจิารณาจากสดัส่วนการถือหุ้น 
อ านาจการตดัสนิใจ ความเหมาะสมกบัการด าเนินงานในบรษิทัย่อย และเป็นไปตามขอ้ตกลง
ร่วมกนัของผูถ้อืหุ้น โดยบุคคลดงักล่าวต้องมคีุณสมบตั ิความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ที่
เหมาะสมในการบรหิารกจิการของบรษิทัยอ่ยนัน้ๆ 



 
เอกสารนี้จดัท าขึน้ส าหรบับรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ การน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากบรษิทัก่อน 
มฉิะนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธกิารด าเนินการทางกฎหมาย 

2.2 ตัวแทนของบริษัทฯ ที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย จะท าหน้าที่ติดตามการ
ด าเนินงานของบรษิทัย่อย เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของการลงทุน เป็นไปตามแผนธุรกจิที่
ก าหนดไว้ รวมทัง้จะพจิารณาและออกเสยีงลงมตใินการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและผู้ถอื
หุน้ เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  

2.3 ผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการหรอืผู้บรหิารสูงสุดของบรษิัทย่อย จะประเมนิโดย
ประธานกรรมการบรษิทัยอ่ย หรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการบรษิทัยอ่ยมอบหมาย  

 
3. รายการเก่ียวโยงและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

3.1 กรรมการของบรษิัทย่อยต้องไม่มสี่วนร่วมอนุมตัใินเรื่องที่ตนเองหรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั มี
ส่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3.2 กรรมการของบริษัทย่อย มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงรายงานการมีส่วนได้เสีย ตาม
แบบฟอรม์และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 

3.3 กรณกีารพจิารณาท ารายการเกี่ยวโยง และ/หรอืรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ต้อง
กระท าอย่างรอบคอบ ยุติธรรม ตามราคาตลาด เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และหากเป็น
รายการที่มสีาระส าคญั ต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดูแล ต้องเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ พิจารณาให้ความเห็น และต้องได้รบัการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ 

 
4.  การรายงานและการติดตามการด าเนินงาน 

4.1 บรษิทัฯ จะตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อย รวมทัง้ก ากบัดูแลให้มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
และจดัท ารายงานทางการเงนิใหบ้รษิทัฯ ตดิตามอยา่งเหมาะสม 

4.2 บรษิทัย่อยต้องรายงานให้บรษิทัฯ รบัทราบอย่างสม ่าเสมอ เกี่ยวกบั ผลการด าเนินงานตาม
แผนงานและงบประมาณ  แผนการประกอบธุรกจิ  โครงการลงทุน  การเขา้ร่วมลงทุนกบับุคคล
หรอืนิตบิุคคลอื่น   การท ารายการเกี่ยวโยง ผ่านการรายงานผลการด าเนินประจ าเดอืน หรอื
ตามรปูแบบอื่นทีบ่รษิทัฯ ก าหนด ทัง้นี้ ในกรณเีป็นเรือ่งส าคญัใหร้ายงานบรษิทัฯ ทราบทนัท ี

4.3 บริษัทย่อยต้องน าส่งข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานให้กับบริษัทฯ ที่ถูกต้อง 
เพียงพอ ในระยะเวลาที่เหมาะสม เมื่อได้ร ับการร้องขอจากบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ 
ตรวจสอบพบประเด็นส าคญัที่มนีัยส าคญัใดๆ อาจแจ้งให้บรษิัทย่อยชี้แจง และ /หรอืน าส่ง
เอกสารเพื่อประกอบการพจิารณาของบรษิทัฯ 

4.4 ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานของบรษิทัย่อย ที่ได้รบัทราบขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 
หรอืบรษิทัยอ่ย ทีย่งัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ ไปใชป้ระโยชน์ทัง้แก่ตนเองและ/หรอืผูอ้ื่น 



 
เอกสารนี้จดัท าขึน้ส าหรบับรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ การน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากบรษิทัก่อน 
มฉิะนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธกิารด าเนินการทางกฎหมาย 

4.5 บรษิัทย่อยต้องปฏบิตัิตามนโยบายของบรษิัทฯ ในเรื่องส าคญั เช่น นโยบายการก ากบัดูแล
กจิการ นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
นโยบายการดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน นโยบายการบรหิารความเสีย่ง เป็นตน้   

4.6 บรษิทัยอ่ยตอ้งจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
และการป้องการการทุจรติคอรร์ปัชัน่ อยา่งเหมาะสม รดักุม เพยีงพอ 

4.7 บรษิทัย่อยต้องปฏบิตัิตามระเบยีบบรษิัทฯ เรื่องการมอบอ านาจและการกระท าแทนบรษิัทฯ 
ของบรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน)  

 
 

นโยบายการก ากบัดแูลบรษิทัย่อยฉบบันี้ มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2560  เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
         นายโกศล ฉนัธกุิล          นายสรุพล ว่องวฒันโรจน์               นายสรพล ว่องวฒันโรจน์ 
         ประธานกรรมการ                  ประธานกรรมการบรหิาร               ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

 
 
 
 
 
 

ขา้พเจา้ไดอ่้าน เขา้ใจ ยอมรบั ถอืปฏบิตั ิมขีอ้ผกูพนั และมคีวามรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัติาม
นโยบายการก ากบัดแูลบรษิทัยอ่ย  

 
 

   ลงชื่อ …………………..………………..    
            (                                      ) 
     ต าแหน่ง……………………………..        
     บรษิทั ………………………….. 
      วนัที ่………..………………….. 

 
 


