บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ ำงกัน
1.

กำรป้ องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ ดังนัน้
จึงให้ ความสาคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการระหว่างกัน
โดยมีหลักการที่สาคัญดังต่อไปนี ้
(1)
(2)

กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรื อรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัท ในกรณีที่จาเป็ นต้ องทารายการนัน้ ให้ มีการนาเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริ หาร หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัท (แล้ วแต่กรณี ) ตามหลักเกณฑ์ การเข้ าทารายการที่เกี่ ยวโยงกันฯ กาหนด และตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี ้ กรรมการและพนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมีผลต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ ดังนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

ไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกันกับบริษัทฯ
ไม่เข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นที่มีอานาจตัดสินใจ หรื อผู้บริ หารในกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื อมีลักษณะ
เดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาทราบโดยทันที
หลีกเลี่ยงการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมหรื ออาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ หรื อก่อ
ภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใด ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรื อพนักงานของบริษั ทฯ เอง
หลีกเลี่ยงการทางานอื่นนอกเหนือจากการทางานของบริษัทฯ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบไม่
ว่าด้ านใด
พนักงานทุกคนต้ องเปิ ดเผยเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ทาให้ เชื่อว่าจะทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หาก
พนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีบางอย่างที่อาจทาให้ ผ้ อู ื่นคิดว่าเป็ นความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
การจัดทาธุรกรรม / รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทังก
้ าหนดราคา และเงื่อนไข
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก โดยไม่ให้ ผ้ ูที่มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับ
รายการที่จดั ทา เข้ าร่วมในการพิจารณา และไม่มีอานาจอนุมตั ิในรายการนัน้ ๆ
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2.

หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนในกำรทำรำยกำรระหว่ ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้ กาหนด
หลักเกณฑ์และขันตอนในการท
้
ารายการระหว่างกันหรื อรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
การพิจารณาการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะใช้ เกณฑ์ราคาและข้ อตกลงทางการค้ าเช่นเดียวกับที่ใช้ กบั ลูกค้ า
ทัว่ ไป โดยจะต้ องมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม สมเหตุสมผลและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
กรณี ที่ ไม่ มีเกณฑ์ ร าคาดังกล่ าวเพื่อ ใช้ อ้างอิ ง บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้ าหรื อ บริ การกับราคา
ภายนอกภายใต้ เงื่อนไขที่เหมือนหรื อคล้ ายคลึงกัน
บริ ษัทฯ อาจใช้ ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริ ษัทฯ หรื อ
บริษัทในกลุ่มแต่งตั ้งเพื่อเปรี ยบเทียบราคาสาหรับการทารายการระหว่างกันที่สาคัญ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องจะทาธุรกรรมกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยได้ ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว
ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว เว้ นแต่ เป็ นธุรกรรมที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญู
ชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง แล้ วแต่กรณี และเป็ นข้ อตกลงทางการที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
หรื อเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมตั ิไว้ แล้ ว หรื อขนาดของธุรกรรมไม่จาต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ
หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ที่เข้ าข่ายตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้ อง
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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