นโยบายการเข้ าทารายการระหว่ างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.

มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ในการทารายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของพระราชบัญ ญั ติห ลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทยตลอดจนการปฏิ บัติตามข้ อกาหนดเกี่ ย วกับ การ
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) ด้ วย ในการทารายการดังกล่าวบริ ษัทฯ จะทาการตรวจสอบและดูแล
ธุรกรรมที่เกิดขึ ้น โดยไม่มีผ้ มู ีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ดงั กล่าวมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ ้น
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีขนตอนการอนุ
ั้
มตั ิรายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันอยู่ภายใต้
กรอบจริ ยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคานึงถึงประโยชน์ ของบริ ษัทฯ และผู้
ถือหุ้นเป็ นหลัก และดูแลให้ การปฏิบตั ิเป็ นไปตามเกณฑ์ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลการ
ทารายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อสาธารณชนให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
ในกรณี ที่ เป็ นรายการธุรกิ จปกติหรื อรายการสนับ สนุนธุรกิ จปกติของบริ ษัท ฯ และเป็ นรายการที่ อาจ
เกิดขึน้ ต่อเนื่องในอนาคต บริ ษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดกรอบของรายการดังกล่าวซึ่งจะต้ องมีข้อตกลงทาง
การค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรอง
ทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง และไม่
ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรื อ สามารถแสดงให้ เห็นได้ วา่ การทารายการดังกล่าวมีการกาหนดราคา
หรื อเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรื อเป็ นธรรม และหากคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิกรอบการทารายการข้ างต้ นเป็ น
หลักการทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ย่อมสามารถดาเนินการทารายการที่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามกรอบที่กาหนด
ไว้ ไปได้ ในทันที โดยไม่ต้องนารายการดังกล่าวเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการอีกครั ง้ และบริ ษัทฯ จะจัดท า
รายงานสรุ ปการทาธุรกรรมรายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัท ฯ และการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในทุกไตรมาส เพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หากมีการเข้ าทารายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นธุรกรรมอื่น บริ ษัทฯ จะต้ องเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
นันๆ
้ ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ น้ บริ ษัทฯ
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จะจัดให้ มีบุคคลที่มีความรู้ ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรื อผู้ประเมินราคาทรัพย์ สินที่มีความเป็ นอิสระ
เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัทหรื อ
ผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี โดยที่ผ้ ทู ี่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้ ส่วนเสียในการทารายการจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยง เพื่อให้ มีความมัน่ ใจว่าการเข้ าทารายการดังกล่าว
จะไม่เป็ นการโยกย้ าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ แต่เป็ นการทารายการที่ได้ คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
ของบริ ษัท (แบบ 56-1)
2.

นโยบายเกี่ยวกับการเข้ าทารายการระหว่ างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการเข้ าทารายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ข้ อบังคับ ประกาศ
คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ การเข้ าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้ าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ แต่เป็ นการทารายการที่ได้ คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นสาคัญ
ในกรณี ที่เป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็ นรายการที่เกิดขึน้ ต่อเนื่ องใน
อนาคต บริ ษัทฯ จะกาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามลักษณะการค้ าโดยทั่วไป โดย
อ้ างอิ ง กับ ราคาและเงื่ อ นไขที่ เหมาะสมและยุ ติ ธ รรม สมเหตุส มผล สามารถตรวจสอบได้ และน าเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นและคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิกรอบการทารายการดังกล่าว
นอกจากนี ้ หากมีการทารายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อมีการเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งหรื อบุคคลที่
มีความเกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ กรรมการที่มีส่วนได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าว

………………………………………
(นายประจักษ์ ตังคารวคุ
้
ณ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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