นโยบายการเข้าทารายการระหว่างกัน
หรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษัท

สาหรับ
บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

อนุมตั ิโดย : _____________________________
(ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ)
ประธานกรรมการบริษัท
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นโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษัท
นโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษัทหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการระหว่างกัน หมายความว่า รายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ของ
บริษัทตามนิยามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายความว่า รายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการเข้าทารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริษัทได้กาหนดนโยบายสาหรับการเข้าทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยคานึงถึงความ

สมเหตุสมผล ความเหมาะสมของราคา และเงื่อนไขของการเข้าทารายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นสาคัญ
เมื่อมีการเข้าทารายการระหว่างกันหรือ รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี การแก้ไขเพิ่ม เติม ) (“พ.ร.บ.หลั กทรั พ ย์ฯ ”)
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทา
รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูท้ ่อี าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือผูท้ ่ีมีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวกับรายการ
ดังกล่าวได้
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ในกรณีท่กี ฎหมายดังกล่าวกาหนดให้รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ
พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการทารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือการประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี ้ การทารายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติท่ีเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป และรายการทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่น ให้เป็ นไปตามหลักการดังนี ้
(ก)

การทารายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่เี ป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิเป็ นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทารายการระหว่ างกันหรือรายการที่

เกี่ยวโยงกันที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้อง หากรายการดังกล่าวมี ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดี ยวกับที่วิญ ญู ชนพึ งกระท ากับ
คู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (Arm’s Length Basis) และจะต้องเป็ นรายการทางการค้าที่บริษัทกระทาเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ หรือเป็ นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับบริษัทมักกระทาเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ทัง้ นี ้ เมื่อมีการทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ ายจัดการของบริษัทจะจัดทา
รายงานสรุปการทารายการดังกล่าวเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิในทุกไตรมาส
(ข)

การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือการทาธุรกรรมอื่น
การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือการทาธุรกรรมอื่น จะต้องได้รบั การ

พิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมในการเข้าทา
รายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าทารายการนัน้ ๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทากับ
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บุคคลภายนอกหรือ ราคาตลาด ก่ อนน าเสนอต่อ คณะกรรมการบริษั ทและ /หรือที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น (แล้วแต่ก รณี ) เพื่ อ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต่ อ ไป และจะต้อ งปฏิ บั ติ ต ามพ.ร.บ.หลั ก ทรัพ ย์ฯ ข้อ บั ง คั บ ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ ข้อ ก าหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกันหรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญ ชี
ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยง
กันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้มีบคุ คลที่มคี วามรูค้ วามชานาญพิเศษ เช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน หรือ
ผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริษัทที่มีความเป็ นอิสระ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่
กรณี ) เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็ น
สาคัญ
ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทตาม
ข้อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของบริษัท (แบบ 56-1) และ
รายงานประจาปี และ/หรือแบบรายงานอื่นใด (แล้วแต่กรณี)
2.

นโยบายการทารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันในอนาคต
รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไป

ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
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ข้อมูลการทาระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน
ของบริษัทที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้เมื่อหุน้ ของบริ ษัทได้
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้ว
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