บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
นโยบำยในกำรลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม และนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษัทดังกล่ ำว
รวมถึงกำรควบคุมและกลไกกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ไปลงทุน
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายในการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม และนโยบายการบริ หารงานในบริ ษัทดังกล่าว
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อ ยและบริ ษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมทังแนวทางการก
้
ากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดมีดงั นี ้
นโยบำยในกำรลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ เห็นว่า
จะก่อให้ เกิดประโยชน์ร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะ
พิจารณาสัดส่วนการลงทุน กาไรที่คาดว่าจะได้ รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวนัน้ จะต้ องได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) และบริ ษัทฯ จะแต่งตัง้ ตัวแทนของบริ ษัทฯ ที่มีคุณสมบั ติ และ
ประสบการณ์ เพื่อเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการในบริ ษัทนัน้ ๆ เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญ และกากับดูแลการดาเนินงานของ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว
นโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
1) บริ ษัทฯ กาหนดแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริ ษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่ วม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม อีกทังเพื
้ ่อเป็ นการปฏิบตั ิตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรั กษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม ดังนี ้
1.1) กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ/วิสำมัญผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย หากร่างรายงานการประชุมที่เสนอได้ บนั ทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมถูกต้ องและครบถ้ วน
งดออกเสียง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวนันไม่
้ มีตวั แทนบริษัทฯ เข้ าร่วมประชุมด้ วย
1.2) กำรรับรองงบกำรเงินประจำปี
เห็นด้ วย ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขหรื อมีเงื่อนไขในประเด็นที่ไม่มีสาระสาคัญ
ต่องบการเงิน และไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
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ไม่ เห็นด้ วย ในกรณีมีความเห็นหรื อข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีว่ามีส่วนใดของงบการเงินที่มีข้อสงสัยว่า
อาจแสดงข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง
1.3) กำรเลือกตัง้ กรรมกำรและกำรกำหนดค่ ำตอบแทน
การเลือกตั ้งกรรมการ
เห็นด้ วย กรณีเป็ นบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และเป็ นบุคคลที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมาย หรื อข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องกาหนด
ไว้ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาให้
บริ ษั ท ที่ ต นเป็ น กรรมการได้ อ ย่ างเพี ยงพอ และเอาใจใส่ ในการปฏิ บัติห น้ าที่ ใ นฐานะกรรมการ โดยให้
พิจารณาเป็ นรายบุคคล
ไม่ เห็นด้ วย หากเป็ น การเสนอกรรมการเดิ ม ให้ ก ลับ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง และกรรมการท่ า นนัน้ ขาด
คุณสมบัติและมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมาย หรื อข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้
หรื อขาดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ อีกทังไม่
้ สามารถอุทิศ
เวลาให้ บริ ษัทที่ตนเป็ นกรรมการได้ อย่างเพียงพอ และไม่เอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการโดย
ไม่ มี เ หตุอัน สมควร ทัง้ นี ้ การแต่ ง ตัง้ กรรมการใหม่ ใ นบริ ษั ท ร่ ว มหรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งไม่ เ ป็ น การขัด ต่ อ
หลักเกณฑ์อานาจการควบคุมกิจการของบริษัทในข้ อ 2.1 และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เห็นด้ วย กรณีค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอ เหมาะสมกับหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการที่ส่งผลสะท้ อนที่สาคัญต่อผลการดาเนินงาน และผลประกอบการและ/หรื อฐานะทางการเงิน
ของบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมนัน้
งดออกเสียง กรณี เ ป็ น การจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ ที่ ไม่ เ ปิ ด เผยจ านวนเงิ น หรื อ การให้ ESOP ที่ เ กิ ด
Dilution อย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม ไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กากับดูแล
และ/หรื อไม่เหมาะสมกับหน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ส่งผลสะท้ อนที่
สาคัญต่อผลการดาเนินงาน และผลประกอบการและ/หรื อฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมนัน้
1.4) กำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำตอบแทน
เห็นด้ วย กรณีที่พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ สามารถทา
หน้ าที่ตรวจสอบ และสอบทานงบการเงินได้ อย่างถูกต้ องและสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระจากทุกฝ่ าย
รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เสนอมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ กบั ค่าสอบบัญชีสาหรับบริษัทที่ใกล้ เคียงกัน
งดออกเสียง กรณีมีข้อสงสัยในความน่าเชื่อถือ หรื อความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี หรื อค่าสอบบั ญชี
แตกต่างกันมากอย่างมีนยั สาคัญกับปี ก่อนโดยไม่มีเหตุผลสมควร
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1.5) กำรจัดสรรเงินกำไร
เห็นด้ วย ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมเสนอ โดยสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผล และไม่ขดั ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ไม่ เห็นด้ วย กรณีจ่ายปั นผล ไม่สอดคล้ องกับฐานะทางการเงิน แผนงานในอนาคต และ/หรื อปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1.6) กำรอนุมัติเรื่องอื่นนอกเหนือจำกข้ อ (1)-(5)
เห็น ด้ วย กับวาระที่พิจารณาแล้ วเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม หรื อต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เงื่อนไข และข้ อเสนอต่าง ๆ มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล รวมทังเป็
้ นการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อีกทังขั
้ นตอนและกระบวนการเสนอเรื
้
่ องดังกล่าวให้ ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ินนเป็
ั ้ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัท
ไม่ เห็นด้ วย กรณี ที่ลักษณะของการทารายการไม่เป็ นปกติตามการดาเนินธุรกิจ และไม่มีการชีแ้ จง
เหตุผล และความจาเป็ นในการทารายการดังกล่าว
1.7) กำรพิจำรณำเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่ ได้ กำหนดล่ วงหน้ ำในวำระกำรประชุม
อาจจะไม่เห็นด้ วยกับการเสนอวาระพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ซึง่ มิได้ กาหนดไว้ ล่วงหน้ าในวาระการประชุม
โดยเฉพาะวาระที่สาคัญ เนื่องจากต้ องใช้ เวลาศึกษาข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสินใจ ทัง้ นี ้ อาจ
เสนอให้ นาวาระหรื อประเด็นดังกล่าวเข้ าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ถัดไป
2) บริษัทฯ กาหนดโครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และ
รับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทังมี
้ มาตรการ
ในการติดตามการบริ หารงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัทฯ
ดังต่อไปนี ้
2.1) กำรเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมกำรในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ จะส่งบุคคลที่ได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ เข้ าเป็ นกรรมการ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้
2.2) ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
2.2.1 กรรมการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมมีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบตามแต่ที่คณะกรรมการ
บริ ษัทของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่ อยหรื อบริ ษัทร่ วมนัน้ จะ
กาหนด
กรรมการของบริ ษัทย่อยมีดลุ พินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ
ของบริ ษัทย่อยในเรื่ องที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการทั่วไป และการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท
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ย่อยได้ ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยจะเห็นสมควรเพื่ อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท
ย่อยและบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาและออกเสียงในเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ถือเป็ นเรื่ องสาคัญ บุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มี ม ติ แ ต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่ อยไม่สามารถใช้
ดุลพินิจของตนในการพิจารณาและออกเสียงเรื่ องเหล่านี ้ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้
หากแต่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ (แล้ วแต่กรณี) เสียก่อน
ก. การพิจารณาเกี่ยวกับการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
ข. การพิจารณาเกี่ยวกับการทารายการได้ มาจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของบริษัทย่อย
ค. การพิจารณาเกี่ยวกับการทารายการที่มีความสาคัญตามข้ อ 2.2.4 ข้ อ 2.2.5 และ 2.2.6
2.2.2 กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีด่ ้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัทย่อย
หรื อบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังนโยบายคณะกรรมการบริ
้
ษทั
ซึง่ คณะกรรมการบริษัทย่อย มีมติอนุมตั ิตามทีค่ ณะกรรมการของบริษัทฯ กาหนด
2.2.3 กรรมการของบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทา
รายการระหว่างกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ ให้ แก่
บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้ วน ถูกต้ องและภายในกาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กาหนด
2.2.4 นอกเหนือจากการทารายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อประกาศการได้ มาจาหน่ายไปฯ
ดังกล่าวข้ างต้ น การทารายการดังต่อไปนีถ้ ือเป็ นรายการที่มีความสาคัญ บริ ษัทย่อยมีหน้ าที่ต้ อง
น าเสนอข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การท ารายการต่ อ บริ ษั ท ฯ และจะต้ อ งได้ รั บ มติ อ นุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยเพื่อพิจารณา
เรื่ องสาคัญดังต่อไปนี ้ อีกทังกรรมการซึ
้
ง่ บริษัทฯ แต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสี ยงใน
เรื่ องดังต่อไปนี ้ไปในทางใดนัน้ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน
(1) การโอนหรื อสละสิทธิ ประโยชน์ ที่มีมูลค่าเกินกว่าอานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริ หารของ
บริ ษัทในการอนุมตั ิรายจ่ายต่าง ๆ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรี ยกร้ องซึง่ เป็ นสาระสาคัญที่มีต่อผู้
ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
(2) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัทย่อยทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่เป็ นสาระสาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(3) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดส่วนที่เป็ นสาระสาคัญมาเป็ นของบริษัทย่อย
(4) การเข้ าทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัทย่อยทังหมด
้
หรื อบางส่วนที่
เป็ นสาระสาคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทย่อย หรื อการรวมกิจการ
กับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(5) การเช่า หรื อให้ เช่าซื ้อกิจการ หรื อทรัพย์สินของบริษัทย่อยทังหมด
้
หรื อส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ
คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
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(6) การกู้ยืม การให้ ก้ ูยืมเงิน การให้ สินเชื่อ การค ้าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริ ษัทย่อยให้ ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ ้นอย่างมีสาระสาคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่อง หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิการชาระหนีไ้ ด้ หรื อการให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคล
อื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(7) การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หากจะพึงมี) ของบริษัทย่อย
(8) การเลิกกิจการของบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของกิจการบริ ษัทย่อยที่เลิก
นันเปรี
้ ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศการได้ มาจาหน่ายไปฯ
แล้ ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
(9) การแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทย่อย
2.2.5 เรื่ องดังต่อไปนีเ้ ป็ นรายการสาคัญซึ่งบริ ษัทย่อยจะต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ก่อน
(1) กรณีที่บริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย หรื อรายการที่
เกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทย่อย โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) มาบังคับใช้ โดยอนุโลม ทัง้ นี ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของ
รายการที่บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
แล้ วอยู่ในเกณฑ์ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวด้ วย
(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทังการลดทุ
้
นจดทะเบียน
ซึ่งไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นทังทางตรง
้
และทางอ้ อมของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัทย่อยนัน้ หรื อเป็ นผลให้ สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมในบริ ษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้ อยกว่าร้ อยละห้ าสิบของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ วของบริษัทย่อยนัน้
(3) การดาเนินการอื่นใดอันจะเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมใน
บริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ของบริ ษัทย่อย หรื อเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมในบริษัท
ย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้ อยกว่าร้ อยละห้ าสิบของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริษัท
ย่อย
(4) การเลิกกิจการของบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของกิจการบริ ษัทย่อยที่เลิก
นันเปรี
้ ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การได้ มาหรื อจาหน่าย
คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
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ไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้ โดยอนุโลม และต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัท
ย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ แล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2.2.6 นอกจากรายการตามข้ อ 2.2.4 และข้ อ 2.2.5 แล้ ว หากบริ ษัทย่อยจะเข้ าทารายการอื่นใดที่มิใช่
รายการธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ย่ อ ยและ/หรื อ เป็ น รายการที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท ย่ อ ยอย่ า งมี
นัยสาคัญ รายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ก่อน ทังนี
้ ้ ให้ พิจารณาดาเนินการตามขนาดรายการที่คานวณได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศการได้ มาจาหน่ายไปฯ
3) กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยต้ องเปิ ดเผยและนาส่งข้ อมูลส่วนได้ เสียของตนและผู้เกี่ ยวข้ องในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ วา่ จะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย หรื อผู้ที่คณะกรรมการ
ของบริ ษัทย่อยมอบหมายภายในกาหนดเวลาที่บริ ษัทย่อยกาหนด โดยคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่แจ้ ง
เรื่ องดังกล่าวให้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกาหนดเวลาที่บริษัทฯ กาหนด เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการ
พิจารณาตัดสินหรื ออนุมตั ิใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้ จะคานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริ ษัทย่อยและของบริ ษัทฯ
เป็ นสาคัญ
กรรมการและผู้บริ หารของบริษัทย่อยต้ องไม่มีส่วนร่วมอนุมตั ิในเรื่ องที่ตนเองมีส่วนได้ เสียหรื อความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
4) กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ย วข้ องของกรรมการและผู้บริ หารดังกล่าว มีหน้ าที่แจ้ งให้
คณะกรรมการของบริ ษัทย่อย ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
ย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้ าที่แจ้ งเรื่ องดังกล่าวให้ แก่บริษัทฯ ทราบ
อนึ่ง การกระทาดังต่อไปนี ้ซึง่ เป็ นผลให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องของบริษัทย่อยได้ รับ
ประโยชน์ ท างการเงิ น อื่ น นอกเหนื อ จากที่ พึ ง ได้ ตามปกติ หรื อ เป็ น เหตุใ ห้ บ ริ ษั ท ย่อ ยได้ รั บความเสี ย หาย ให้
สันนิษฐานว่าเป็ นการกระทาที่ขดั หรื อแย้ งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) การทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องโดยมิได้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใช้ ข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว หรื อ
(ค) การใช้ ทรัพย์สินหรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในลักษณะที่ เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อ
หลักปฏิบตั ิทวั่ ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
5) บริ ษัทย่อยต้ องนาส่งข้ อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานให้ กบั บริ ษัทฯ เมื่อได้ รับการร้ องขอตามความ
เหมาะสม
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6) กรณี ที่ บ ริ ษัท ฯ ตรวจพบประเด็น ที่ มีนัยสาคัญ ใด ๆ อาจแจ้ งให้ บ ริ ษัท ย่อ ยชีแ้ จง และ/หรื อ น าส่ ง เอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้
7) ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้รับมอบหมายของบริ ษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ และของบริ ษัทย่อย ทังที
้ ่ได้ มาจากการกระทาตาม
หน้ าที่หรื อในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรื อผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมและไม่ว่าจะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
8) กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องของบริ ษัทย่อยจะกระทาธุรกรรมกับบริ ษัทย่อยได้ ต่อเมื่อธุรกรรม
ดังกล่าวได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการที่
คานวณได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นข้ อตกลง
ทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรอง
ทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง แล้ วแต่
กรณี และเป็ น ข้ อ ตกลงทางการค้ า ที่ ได้ รั บ อนุมัติ จ ากคณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ หรื อ เป็ น ไปตามหลัก การที่
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมตั ิไว้ แล้ ว
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