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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

นโยบำยในกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษัทดังกล่ำว
รวมถึงกำรควบคุมและกลไกกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีไปลงทุน 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดงักล่าว 
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมทัง้แนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รายละเอียดมีดงันี ้

นโยบำยในกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า
จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯจะ
พิจารณาสัดส่วนการลงทุน ก าไรที่คาดว่าจะได้รับความเส่ียงที่อาจ เกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการ
ตดัสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการตดัสินใจในการลงทุนดงักล่าวนัน้ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแต่งตัง้ ตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษัทนัน้ ๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคญั และก ากับดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดงักล่าว 

 
นโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1) บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทัง้เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และของผู้ ถือหุ้นอื่นโดยรวม ดงันี ้ 
 

1.1)  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ/วิสำมัญผู้ถือหุ้น 

เหน็ด้วย หากร่างรายงานการประชมุที่เสนอได้บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุถกูต้องและครบถ้วน 

งดออกเสียง  หากในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวนัน้ไม่มีตวัแทนบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุด้วย 

1.2)   กำรรับรองงบกำรเงนิประจ ำปี 

เหน็ด้วย   ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขในประเด็นท่ีไม่มีสาระส าคญั
ต่องบการเงิน และไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
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ไม่เหน็ด้วย ในกรณีมีความเห็นหรือข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีว่ามีส่วนใดของงบการเงินที่มีข้อสงสยัว่า
อาจแสดงข้อมลูไม่ถกูต้อง 

1.3)  กำรเลือกตัง้กรรมกำรและกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

 การเลือกตัง้กรรมการ 
เหน็ด้วย   กรณีเป็นบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยมติที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ และเป็นบคุคลที่มี
คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องก าหนด
ไว้ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาให้
บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยให้
พิจารณาเป็นรายบคุคล  

ไม่เหน็ด้วย หากเป็นการเสนอกรรมการเดิมให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง และกรรมการท่านนัน้ขาด
คุณสมบตัิและมีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 
หรือขาดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ อีกทัง้ไม่สามารถอทุิศ
เวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และไม่เอาใจใส่ในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ทัง้นี  ้การแต่งตัง้กรรมการใหม่ในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยต้องไม่เป็นการขัดต่อ
หลกัเกณฑ์อ านาจการควบคมุกิจการของบริษัทในข้อ 2.1 และหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายใด ๆ ที่เก่ียวข้อง 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
เห็นด้วย   กรณีค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอ เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการที่ส่งผลสะท้อนที่ส าคญัต่อผลการด าเนินงาน และผลประกอบการและ/หรือฐานะทางการเงิน
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้  

งดออกเสียง กรณีเป็นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ที่ไม่เปิดเผยจ านวนเงินหรือการให้ ESOP ที่เกิด 
Dilution อย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
และ/หรือไม่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ส่งผลสะท้อนที่
ส าคญัต่อผลการด าเนินงาน และผลประกอบการและ/หรือฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ 

1.4) กำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน 

เห็นด้วย   กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี มีความน่าเชื่อถือ สามารถท า
หน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานงบการเงินได้อย่างถกูต้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระจากทกุฝ่าย 
รวมถึงค่าสอบบญัชีที่เสนอมาอยู่ในระดบัเทียบเคียงได้กบัค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัทท่ีใกล้เคียงกนั 

งดออกเสียง กรณีมีข้อสงสัยในความน่าเชื่อถือ หรือความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี หรือค่าสอบบัญชี
แตกต่างกนัมากอย่างมีนยัส าคญักบัปีก่อนโดยไม่มีเหตผุลสมควร 
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 1.5)  กำรจัดสรรเงนิก ำไร 

เห็นด้วย   ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเสนอ โดยสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล และไม่ขดัต่อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ไม่เหน็ด้วย กรณีจ่ายปันผล ไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงิน แผนงานในอนาคต และ/หรือปัจจัยที่
เก่ียวข้องอื่น ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1.6)  กำรอนุมัติเร่ืองอื่นนอกเหนือจำกข้อ (1)-(5) 

เห็นด้วย   กับวาระที่พิจารณาแล้วเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
เงื่อนไข และข้อเสนอต่าง ๆ มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล รวมทัง้เป็นการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ขัน้ตอนและกระบวนการเสนอเร่ืองดงักล่าวให้ที่
ประชมุพิจารณาอนมุตัินัน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

ไม่เหน็ด้วย กรณีที่ลักษณะของการท ารายการไม่เป็นปกติตามการด าเนินธุรกิจ และไม่มีการชีแ้จง
เหตผุล และความจ าเป็นในการท ารายการดงักล่าว 

1.7) กำรพิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ก ำหนดล่วงหน้ำในวำระกำรประชุม 

อาจจะไม่เห็นด้วยกบัการเสนอวาระพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ซึง่มิได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชมุ 
โดยเฉพาะวาระที่ส าคัญ เนื่องจากต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจ ทัง้นี ้อาจ
เสนอให้น าวาระหรือประเด็นดงักล่าวเข้าสู่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

2) บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคมุดแูลการจดัการ และ
รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทัง้มีมาตรการ
ในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ 
ดงัต่อไปนี ้

2.1)  กำรเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้  

2.2)  ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

2.2.1 กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ที่คณะกรรมการ
บริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้จะ
ก าหนด  

กรรมการของบริษัทย่อยมีดลุพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อยในเร่ืองที่เก่ียวกับการบริหารจดัการทั่วไป และการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
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ย่อยได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ย่อยและบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองต่าง ๆ  ดงัต่อไปนีถื้อเป็นเร่ืองส าคญั บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยไม่สามารถใช้
ดลุพินิจของตนในการพิจารณาและออกเสียงเร่ืองเหล่านีใ้นที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้ 
หากแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เสียก่อน 
ก. การพิจารณาเก่ียวกบัการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย  
ข. การพิจารณาเก่ียวกบัการท ารายการได้มาจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทย่อย 
ค. การพิจารณาเก่ียวกบัการท ารายการที่มีความส าคญัตามข้อ 2.2.4 ข้อ 2.2.5 และ 2.2.6 

2.2.2 กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องปฏิบตัิหน้าทีด้่วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และ
ความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทย่อย 
หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมตคิณะกรรมการ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นโยบายคณะกรรมการบริษทั
ซึง่คณะกรรมการบริษัทย่อย มีมติอนมุตัิตามทีค่ณะกรรมการของบริษัทฯ ก าหนด 

2.2.3 กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท า
รายการระหว่างกนัของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ที่มีนยัส าคญั ให้แก่
บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถกูต้องและภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ ก าหนด  

2.2.4 นอกเหนือจากการท ารายการตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือประกาศการได้มาจ าหน่ายไปฯ 
ดังกล่าวข้างต้น การท ารายการดังต่อไปนีถื้อเป็นรายการที่มีความส าคัญ บริษัทย่อยมีหน้าที่ต้ อง
น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับการท ารายการต่อบริษัทฯ และจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อพิจารณา
เร่ืองส าคญัดงัต่อไปนี ้อีกทัง้กรรมการซึง่บริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงใน
เร่ืองดงัต่อไปนีไ้ปในทางใดนัน้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน   

 (1)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเกินกว่าอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทในการอนมุตัิรายจ่ายต่าง ๆ   รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องซึง่เป็นสาระส าคญัที่มีต่อผู้
ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย  

(2)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(3)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสดัส่วนที่เป็นสาระส าคญัมาเป็นของบริษัทย่อย 
(4)  การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมด หรือบางส่วนที่

เป็นสาระส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการ
กบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั   

(5)  การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทัง้หมด หรือส่วนที่เป็นสาระส าคญั 
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(6)  การกู้ยืม การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค า้ประกัน การท านิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้อย่างมีสาระส าคญั ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถปฏิบตัิการช าระหนีไ้ด้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคล
อื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 

(7) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากจะพึงมี) ของบริษัทย่อย 
 (8) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิก

นัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศการได้มาจ าหน่ายไปฯ 
แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(9) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อย 

2.2.5  เร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นรายการส าคัญซึ่งบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ก่อน 

(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่
เก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยน าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ตามประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคบัใช้โดยอนุโลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของ
รายการที่บริษัทย่อยเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ดงักล่าว 
แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์
ดงักล่าวด้วย 

(2) การเพิ่มทนุโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจดัสรรหุ้น รวมทัง้การลดทนุจดทะเบียน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นทัง้ทางตรง
และทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทย่อยนัน้ หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ  ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วของบริษัทย่อยนัน้ 

(3)  การด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
บริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว
ของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัท
ย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท
ย่อย  

(4) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิก
นัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยน าหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจ าหน่าย



 

 

  
 

คู่มือการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรม 6 

ไปซึ่งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม และต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัท
ย่อยเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2.2.6  นอกจากรายการตามข้อ 2.2.4 และข้อ 2.2.5 แล้ว หากบริษัทย่อยจะเข้าท ารายการอื่นใดที่มิใช่
รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและ/หรือเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี
นัยส าคัญ รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ก่อน ทัง้นี ้ให้พิจารณาด าเนินการตามขนาดรายการท่ีค านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศการได้มาจ าหน่ายไปฯ     

3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้องในส่วนที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกรรมใด ๆ  ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้วา่จะก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการ
ของบริษัทย่อยมอบหมายภายในก าหนดเวลาที่บริษัทย่อยก าหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้ง
เร่ืองดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในก าหนดเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการ
พิจารณาตดัสินหรืออนุมตัิใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้จะค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและของบริษัทฯ 
เป็นส าคญั 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมตัิในเร่ืองที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

4) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดงักล่าว มีหน้าที่แจ้งให้
คณะกรรมการของบริษัทย่อย ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษัทย่อยในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั
ย่อยดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเร่ืองดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบ  

อนึ่ง การกระท าดงัต่อไปนีซ้ึง่เป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อยได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้
สนันิษฐานว่าเป็นการกระท าที่ขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั 
(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องโดยมิได้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ของการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
(ข) การใช้ข้อมลูของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมลูที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ 
(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลกัษณะที่ เป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือ

หลกัปฏิบตัิทัว่ไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

5)    บริษัทย่อยต้องน าส่งข้อมลูหรือเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานให้กบับริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความ
เหมาะสม  
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6)  กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยส าคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชีแ้จง และ/หรือ น าส่งเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้ 

7)  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ทัง้ที่ได้มาจากการกระท าตาม
หน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

8) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อยจะกระท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรม
ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการที่
ค านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลง
ทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ านาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง แล้วแต่
กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิไว้แล้ว 

 

 


