
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลสําหรับบริษทั 

นโยบายการกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนัหรือรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผลสําหรับบริษัท 

 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  ของกาํไรสุทธิภายหลงัการ

หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อยา่งไร

ก็ตาม บริษทัอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้โดยจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ ฐานะ

การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจาํเป็นในการใชเ้งินเพ่ือบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษทั รวมถึงภาวะ

เศรษฐกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นโยบายการกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือความโปร่งใส และป้องกนัการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใชข้้อมูลภายในของบริษทัท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน  บริษัทไดก้าํหนด

นโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย ดงัน้ี   

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะของบุคคลดงักล่าว นาํความลบั และ/หรือขอ้มูลทางธุรกิจของบริษทัไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด โดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ

ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการนาํไปใชเ้พ่ือทาํธุรกิจแข่งขนักบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ถึงแมจ้ะพน้สภาพ

การเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัไปแลว้ 

2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินท่ีเป็น

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งจดัทาํ และส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรสหรือผูท่ี้

อยูกิ่นฉนัสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร คู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นฉนัสามี

ภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และ

บทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

3. กาํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า จดัทาํและนาํส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน ของคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นฉนัสามี

ภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร คู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นฉนัสามีภริยา และบุตร

ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้เกินร้อยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

นิติบุคคลดงักล่าว ส่งผา่นมายงัเลขานุการบริษทั ก่อนนาํส่งสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ทุกคร้ัง โดยให้จดัทาํและนาํส่งภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือ

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์

นั้น   



4. กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินท่ีเป็น

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นฉันสามีภริยา และบุตรท่ียงั

ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ท่ีได้รับทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสําคัญ  ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐานะ

การเงิน และสถานะของบริษทั จนกว่าบริษทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้  โดยบริษทัจะแจง้ให้กรรมการและ

ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า งด

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อ

สาธารณชน  และในช่วงระยะเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้  รวมทั้งหา้มไม่ให้

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมีการฝ่าฝืนนาํขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตนซ่ึงเร่ิมตั้งแต่

การตกัเตือนเป็นหนังสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งหรือให้ออกจากงาน ซ่ึงการลงโทษจะพิจารณาจาก

เจตนาของการกระทาํและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 

บริษทัจะลงทุนในบริษทัท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษทั หรือกิจการท่ี

มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือกิจการท่ีสนับสนุนกิจการของบริษทั อนัจะทาํให้บริษทัมีผลประกอบการหรือผลกาํไรเพ่ิมมาก

ข้ึน หรือลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ใหก้บับริษทั โดยสามารถสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัให้มี

ความครบวงจรมากยิง่ข้ึน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจ

อ่ืนนอกเหนือจากธุรกิจหลกัหรือธุรกิจอ่ืนของบริษทั หากคณะกรรมการเห็นวา่ธุรกิจดงักล่าวเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและการ

ลงทุนดงักล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม ทั้งน้ี การพิจารณาการลงทุนจะกระทาํโดยผ่านการพิจารณา

อนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั แลว้แต่กรณี 

ในการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู ้บ ริหารท่ี มีคุณสมบัติและ

ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ เพ่ือ

กาํหนดนโยบายท่ีสําคญัและควบคุมการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมดงักล่าว ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงเป็น

ตวัแทนของบริษทัจะตอ้งทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม ใหบ้ริหารจดัการ หรือดาํเนินงาน ต่างๆ 

ตามนโยบายท่ีบริษทักาํหนด รวมถึงจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ /หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ

ทยอ่ยบริษทัท่ีอนุมติัในเร่ืองท่ีสําคญัของบริษั  และ/หรือ บริษทัร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และเพ่ือการ

เติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนัหรือรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

การทาํรายการระหวา่งกนัในอดีตท่ีผา่นมาไดมี้การพิจารณาอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทั เน่ืองจากบริษทั

ยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนั ทั้งน้ี เพ่ือเป็น

การคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีท่ีมีการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทั

จะดาํเนินการโดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การทาํรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัทุกรายการของบริษทัเป็นไปอยา่งโปร่งใส ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจะใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้น โดย

พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคากบั

บุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจ

เกิดข้ึน บริษทัจะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือ

นาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการทาํ

รายการระหวา่งกนัดงักล่าว 

ในกรณีท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั และเป็นรายการท่ีอาจเกิดข้ึนต่อเน่ือง

ในอนาคต บริษทัมีนโยบายในการกาํหนดกรอบของรายการดงักล่าวซ่ึงจะตอ้งมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ี

วญิ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตน

มีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และหาก

คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัในหลกัการการทาํรายการขา้งตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัสามารถดาํเนินการทาํรายการท่ีมี

ลกัษณะเป็นไปตามกรอบท่ีกาํหนดไวไ้ปไดใ้นทนัทีโดยไม่ตอ้งนาํรายการดงักล่าวเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั

อีกก่อนการทาํรายการ และบริษทัจะจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือ

รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและการประชุมคณะกรรมการบริษทัในทุกไตรมาส  

ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีของบริษทั   

 

 

  



นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ในอนาคตหากบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการระหวา่งกบักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ บริษทัจะตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัตามท่ี

บริษทักาํหนด และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการดงักล่าว เพ่ือใหก้ารตดัสินใจเขา้

ทาํรายการดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งน้ี หากมี

รายการระหวา่งกนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความหรืออาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ บริษทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความ

เหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติใน

อุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคากบับุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ

ชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้

ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี และหากหุน้สามญัของบริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ แลว้ คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่าย

ทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี นอกจากน้ี 

บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 

56-2) ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

อยา่งไรก็ดี บริษทัจะดาํเนินการทาํรายการขา้งตน้ดว้ยความโปร่งใสและปฏิบติัตามนโยบายการทาํรายการระหวา่ง

กนัของบริษทั และสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

เคร่งครัด 

 


