นโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ ง จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและบริ หำร
กิจกำรบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจกำรร่ วมค้ำ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำหนดมำตรกำรและกลไกทั้งทำงตรง
และทำงอ้อมเพื่อให้บริ ษทั สำมำรถกำกับดูแลและบริ หำรจัดกำรกิจกำรของบริ ษ ัทย่อย/บริ ษทั ร่ วม/กิจกำรร่ วม
ค้ำ รวมถึงกำรติดตำมดูแลให้บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจกำรร่ วมค้ำ มีกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรและกลไกต่ำง
ๆ ที่ ก ำหนดไว้ได้เสมือ นเป็ นหน่ วยงำนของบริ ษ ัท เอง และเป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษ ัท และเพื่ อ รัก ษำ
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิ จกำรร่ วมค้ำดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
1. บริ ษทั จะส่งบุคคลที่เป็ นตัวแทนบริ ษทั เข้ำไปเป็ นกรรมกำรแต่ละบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจกำรร่ วมค้ำ
ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้นในแต่ละบริ ษทั เพื่อทำหน้ำที่กำกับดูแลให้บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจกำรร่ วม
ค้ำดำเนิ นกำรให้สอดคล้อ งกับ กฎหมำย นโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี รวมทั้งนโยบำยอื่น ๆ ของ
บริ ษทั อย่ำงไรก็ดี กำรส่งตัวแทนเข้ำไปเป็ นกรรมกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรพิจำรณำและเห็นชอบโดย
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมของแต่ละบริ ษทั
2. หำกในกำรเข้ำทำรำยกำร หรื อกำรดำเนิ นกำรใด ๆ ของบริ ษทั ย่อยที่เข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไป
ซึ่ งทรัพ ย์สิ นตำมประกำศรำยกำรได้ม ำหรื อ จำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรัพ ย์ หรื อ รำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน ตำม
ประกำศรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน ที่ เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ บ ริ ษ ัท มี ห น้ ำ ที่ ต้อ งขออนุ มัติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั หรื อ ขออนุมตั ิจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องตำมกฎหมำยก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร บริ ษทั ย่อยจะเข้ำทำรำยกำรหรื อดำเนิ นกำรนั้นได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุ มัติจำกที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้น ของบริ ษทั และ/หรื อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
นอกจำกนี้ หำกในกำรเข้ำทำรำยกำรหรื อ กำรเกิ ดเหตุกำรณ์บำงกรณี ของบริ ษทั ย่อย อันทำให้บริ ษทั มี
หน้ำที่ตอ้ งเปิ ดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรรมกำร
ผูแ้ ทนของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวมีหน้ำที่ตอ้ งแจ้งมำยังฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษทั ในทันทีที่ ทรำบว่ำบริ ษทั ย่อยมี
แผนจะเข้ำทำรำยกำรหรื อเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว

-23. กำหนดให้คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อ ย บริ ษทั ร่ วม และกิ จกำรร่ วมค้ำ มีขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญตำมกฎหมำยที่เกี่ย วข้อง เช่น เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรดำเนิ นงำนให้แก่บริ ษทั ทรำบ โดยนำประกำศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ มำใช้บงั คับโดยอนุ โลม รวมทั้งเปิ ดเผยและนำส่ งข้อมูล
ส่ วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อ งต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ และ
กำรทำธุ รกรรมกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อ ย บริ ษ ัทร่ วม และกิ จกำรร่ วมค้ำ ในลักษณะที่อ ำจก่อ ให้ เกิ ดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
4. บริ ษทั จะกำหนดแผนงำนและดำเนินงำนที่จำเป็ น เพื่อทำให้มนั่ ใจได้ว่ำบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจกำร
ร่ วมค้ำ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรดำเนิ นงำนและฐำนะทำงกำรเงิน และบริ ษทั จะดำเนิ นกำรที่
จำเป็ นและติดตำมให้บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจกำรร่ วมค้ำ มีระบบในกำรเปิ ดเผยข้อมูลและระบบ
ควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมในกำรดำเนิ นธุรกิจ นอกจำกนี้ จะกำหนดนโยบำยหรื อปรับปรุ ง
ส่งเสริ มให้ธุรกิจของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจกำรร่ วมค้ำมีกำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
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