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นโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพิจำรณำรำยกำรต่ำง ๆ 

อย่ำงโปร่งใส และเป็นประโยชนต่์อบริษัทฯ เป็นส ำคัญ ดงันั้น จงึใหค้วำมส ำคญัต่อกำรป้องกันรำยกำรที่อำจเป็น
ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรระหว่ำงกัน โดยไดก้ ำหนดแนวปฏิบติั ขอ้ห้ำม
และข้อพิจำรณำต่ำงๆ เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร  และพนักงำนของบริษัทฯ มีควำมเข้ำใจวิธีกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซอ้น หรือควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of Interest) อนึ่ง ถอ้ยค ำต่ำง ๆ 
ที่ใชน้โยบำยนีใ้หม้ีควำมหมำยตำมที่ก  ำหนดในพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (ตำมที่ไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติม) พระรำชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตำมที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และหลกัเกณฑ ์
ประกำศ และค ำสั่งต่ำง ๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตลอดจนตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("กฎหมำยหลักทรัพยฯ์")  

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนด และข้อพิจำรณำ
ดงัต่อไปนี ้

1. เปิดเผยและน ำส่งขอ้มูลส่วนได้เสียของตนและผูท้ี่ เกี่ยวขอ้งต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เพื่อให้
ทรำบถงึควำมสมัพนัธแ์ละกำรท ำธุรกรรมกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย ในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์นัทีก่อนท่ีจะมีกำรท ำรำยกำร 

2. หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับตนเอง และ/หรือ ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ที่อำจก่อใหเ้กิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์ับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และไม่กระท ำกำรในลกัษณะใด ๆ อันเป็น
กำรขัดต่อผลประโยชนข์องบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นกำรแสวงหำผลประโยชนส์่วนตน 
และ/หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

3. กรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งไม่มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สีย
หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 

4. กำรกระท ำดังต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผลใหก้รรมกำรบริษัทฯ ผูบ้ริหำร หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ไดร้ับประโยชน์
ทำงกำรเงินอื่นนอกเหนือจำกที่พงึไดต้ำมปกติหรือเป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไดร้บัควำม
เสียหำย ใหส้นันิษฐำนว่ำเป็นกำรกระท ำที่ขัดแยง้กับผลประโยชนข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย
อย่ำงมีนยัส ำคญั ดงันี ้
(ก) กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับกรรมกำรบริษัทฯ ผูบ้ริหำร หรือผู้ที่

เกี่ยวขอ้งโดยมิไดเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
(ข) กำรใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มำเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ เปิดเผยต่อ

สำธำรณชนแลว้ 
(ค) กำรใชท้รัพยส์ิน หรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ ์

หรือหลกัปฏิบติัทั่วไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 
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5. กรณีที่เป็นรำยกำรธุรกรรมปกติที่มีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่มีเง่ือนไขกำรคำ้โดยทั่วไปในลกัษณะที่
วิญญูชนพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร หรือผูท้ี่เกี่ยวข้องตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัติโดยหลักกำรไว้แล้วนั้น ให้จัดท ำสรุปรำยกำรดังกล่ำวให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ และใหค้วำมเห็นทุกไตรมำสที่มี
กำรท ำรำยกำรดงักลำ่ว 

6. กำรท ำรำยกำรธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมิใช่เป็นธุรกรรมปกติ ให้
ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบักำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัตำมกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ 
และนโยบำยกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ 

7. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะตอ้งก ำกบัดูแลและรับผิดชอบใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบกำร
ควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยงและระบบป้องกันกำรทุจริต และคอร์รัปชันอย่ำง
เหมำะสม มีประสทิธิภำพและรดักมุเพียงพอที่ท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำ กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของบริษัท
ฯ และบริษัทย่อย จะเป็นไปตำมนโยบำยต่ำงๆ ขอ้บงัคับบริษัทฯ กฎหมำยและแนวทำงเกี่ยวกับ
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบยีน รวมถงึขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต่์ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

8. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องก ำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตำมกฎหมำย
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง อีกทั้งเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศตำมกฎเกณฑ์ของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

9. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีระบบงำนที่ชัดเจน เพื่อแสดงว่ำบริษัทย่อย มีระบบ
เพียงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญตำมหลักเกณฑท์ี่ก  ำหนดได้อย่ำง
ต่อเน่ืองและน่ำเชื่อถือ และมีช่องทำงใหก้รรมกำรบริษัทฯ และผูบ้ริหำรของบริษัทฯ สำมำรถ
ไดร้ับขอ้มลูของบริษัทย่อย เพื่อติดตำมดูแลผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน กำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงบริษัทย่อยกบักรรมกำรบริษัท และผูบ้ริหำร และกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคญัของบริษัท
ย่อยไดอ้ย่ำงมีประสทิธิภำพ นอกจำกนี ้ตอ้งจัดใหม้ีกลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวใน
บริษัทย่อย โดยให้กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ฯ 
สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลได้โดยตรง และให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวให้
กรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรตรวจสอบ และผูบ้ริหำรของบริษัทฯ รับทรำบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
บริษัทย่อยมีกำรปฏิบติัตำมระบบงำนท่ีจดัท ำไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

10. พึงหลีกเลี่ยงกำรถือหุ้น กำรเป็นกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร หรือที่ปรึกษำในกิจกำรที่ประกอบ
ธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นกิจกำรที่เป็นคู่แข่งทำงกำรคำ้ของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กำรถือหุน้ และกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือที่ปรกึษำในองคก์รอื่น
นัน้จะสำมำรถกระท ำไดห้ำกกำรถือหุน้ หรือกำรด ำรงต ำแหน่งดงักลำ่วไม่ขดัต่อผลประโยชนข์อง
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บริษัทฯ และกำรปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อีกทั้งได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่
ก  ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ
กฎหมำยหลกัทรพัยฯ์  

 
นโยบำยกำรป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ฉบบันี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำและอนุมัติ 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565  

 

             นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 เป็นตน้ไป  

 

 

                                                                    ประกำศ ณ วันที ่13 พฤษภำคม 2565 
 
                                                                                             -ลงนามโดย- 
 
 (นำงไขศรี เน่ืองสิกขำเพยีร) 
 ประธำนกรรมกำร 
 

 


