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        นโยบายการลงทุนและการก ากับดูแลการด าเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

          บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
 

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบำยกำรลงทุนและกำรก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ดงัมีรำยละเอียดต่อไปนี ้

 
1. นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะลงทนุในบริษัทท่ีมีวตัถปุระสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
หรือกิจกำรที่มีลักษณะใกลเ้คียงกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือกิจกำรที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะท ำให ้
บริษัทฯ มีผลประกอบกำรหรือผลก ำไรเพิ่มขึน้ หรือลงทนุในธุรกิจที่เอือ้ประโยชน ์(Synergy) ใหก้ับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯ และเพื่อใหบ้ริษัทฯ บรรลเุป้ำหมำยในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรชั้นน ำในธุรกิจ
หลกัของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม อำจพิจำรณำลงทนุในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหำกเป็นธุรกิจที่
มีศักยภำพกำรเติบโตหรือสำมำรถต่อยอดทำงธุรกิจ หรือเป็นประโยชนต่์อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสำมำรถสรำ้ง
ผลตอบแทนที่ดีในกำรลงทุน โดยกำรพิจำรณำกำรลงทนุของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม นั้น บริษัทฯ จะ
ท ำกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรลงทุน และพิจำรณำศักยภำพและปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน โดยมี
ขั้นตอนกำรวิเครำะหก์ำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม ซึ่งจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ และ/หรือ กำรอนุมัติ จำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้ในกำรขออนมุติักำร
ลงทุนบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่ำว จะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 
2. นโยบายการก ากับดแูลการด าเนินงานในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลและบริหำรกิจกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ
ก ำหนดมำตรกำรและกลไกทั้งทำงตรงและทำงออ้มเพื่อใหบ้ริษัทฯ สำมำรถก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรกิจกำรของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงกำรติดตำมดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรและกลไก
ต่ำงๆ ที่ก  ำหนด และเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัด ประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องตลอดจนประกำศ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งนี ้เพื่อรักษำผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของ
บริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงักลำ่ว โดยมีรำยละเอียดดงันี ้



2 / 3 

2.1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เขำ้ไปเป็นกรรมกำรในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 
อย่ำงนอ้ยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในแต่ละบริษัท เพื่อท ำหนำ้ที่ก  ำกับดูแลใหบ้ริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
ด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับกฎหมำย นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งนโยบำยอื่นๆ ของบริษัท ฯ 
อย่ำงไรก็ดี กำรส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้ำไปเป็นกรรมกำรในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะต้อง
ไดร้ับกำรพิจำรณำและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของแต่ละ
บริษัท 

2.2. คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะติดตำมดูแลใหก้รรมกำรของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ปฏิบติัตำมหนำ้ที่
และควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และนโยบำยของบริษัทฯ และจะด ำเนินกำรให้กรรมกำรใน
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทฯ เขำ้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ในกำรพิจำรณำวำระที่มีสำระส ำคัญต่อกำร
ประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมทกุครัง้ 

2.3. หำกในกำรเขำ้ท ำรำยกำร หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทย่อยที่เขำ้ข่ำยหรือเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป
ซึ่งทรัพยส์ินตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย ์หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งจะสง่ผลใหบ้ริษัทฯ มีหนำ้ที่ตอ้งขออนมุัติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
และ/หรือ ขออนุมัติจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ หรือขออนุมัติจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวขอ้งตำมกฎหมำย
ก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำร บริษัทย่อยจะเขำ้ท ำรำยกำรหรือด ำเนินกำรนั้นได้ต่อเมื่อไดร้ับอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 
เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 นอกจำกนี ้หำกในกำรเขำ้ท ำรำยกำรหรือกำรเกิดเหตกุำรณบ์ำงกรณีของบริษัทย่อย อนัท ำให้บริษัทฯ มีหนำ้ที่
ตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตำมหลกัเกณฑท์ี่ก  ำหนด และประกำศที่เกี่ยวขอ้ง
ของคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรรมกำรผูแ้ทนของบริษัทย่อยดงักลำ่วมีหนำ้ที่ต้องแจง้
มำยงัฝ่ำยจดักำรของบริษัทฯ ในทนัทีที่ทรำบว่ำบริษัทย่อยมีแผนจะเขำ้ท ำรำยกำรหรือเกิดเหตกุำรณด์งักลำ่ว 

2.4. คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบที่ส  ำคัญตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง เช่น เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนใหแ้ก่บริษัทฯ ทรำบ โดยน ำประกำศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมำใชบ้งัคับโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและน ำส่งขอ้มลูส่วน
ไดเ้สียของตนและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวขอ้งต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหท้รำบถึงควำมสมัพันธ ์และกำรท ำ
ธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์
และหลกีเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์  

2.5. บริษัทฯ จะก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรที่จ  ำเป็น เพื่อท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีกำร
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรที่
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จ ำเป็นและติดตำมใหบ้ริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีระบบในกำรเปิดเผยขอ้มูลและระบบควบคุมภำยในที่
เพียงพอและเหมำะสมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะติดตำมอย่ำงใกลช้ิดถึงผลประกอบกำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วมดงักลำ่วและน ำเสนอผลกำรวิเครำะหร์วมถงึแสดงควำมคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
บริษัทฯ และคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย
หรือปรบัปรุงสง่เสริมใหธุ้รกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีกำรพฒันำและเจริญเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง 
 
นโยบำยกำรลงทุนและกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฉบับนี ้คณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำและอนมุติั ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565  
 

              นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 เป็นตน้ไป  

 

                                                                    ประกาศ ณ วันที ่13 พฤษภาคม 2565 
 
                                                                                             -ลงนามโดย- 
 
 (นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพยีร) 
 ประธานกรรมการ 
 


