นโยบายการลงทุนและการกากับดูแลการดาเนินงาน ในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) มีนโยบำยกำรลงทุนและกำรกำกับดูแลกำร
ดำเนินงำนในบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี ้


นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะลงทุนในบริ ษัทที่สอดคล้ องกับ เป้ำหมำย วิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ ในกำรเติบโตของ
บริ ษั ท ฯ ซึ่งจะท ำให้ บริ ษั ท ฯ มี ผ ลประกอบกำรหรื อ ผลก ำไรเพิ่ ม ขึน้ หรื อ ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ เอื อ้ ประโยชน์
(Synergy) ให้ กับ บริ ษั ท ฯ เพื่ อเพิ่ มขี ดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ของบริ ษั ท ฯ และเพื่ อให้ บ ริ ษัท ฯ บรรลุ
เป้ำหมำยในกำรเป็ นผู้ประกอบกำรชันน
้ ำในธุรกิจหลักของบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัท
ร่ วมอำจพิ จำรณำลงทุนในธุรกิ จอื่นเพิ่ มเติมหำกเป็ นธุรกิ จที่มีศกั ยภำพกำรเติบโตหรื อสำมำรถต่อยอดทำง
ธุรกิ จ หรื อเป็ นประโยชน์ ต่อธุรกิ จของกลุ่มบริ ษัท ซึ่งสำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนที่ ดีในกำรลงทุน โดยกำร
พิจำรณำกำรลงทุนของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่ วมนัน้ บริ ษัทฯจะทำกำรวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้
ของกำรลงทุนและพิ จำรณำศักยภำพและปั จจัยควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน โดยมีขนั ้ ตอนกำรวิเครำะห์ กำร
ลงทุนอย่ำงเหมำะสม ซึ่งจะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบ และ/หรื อกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ (แล้ วแต่กรณี ) ทังนี
้ ้ ในกำรขออนุมตั ิกำรลงทุนบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัท
ร่ วมดังกล่ำวจะต้ องสอดคล้ องเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง



นโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและบริ หำรกิจกำรบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อ
กำหนดมำตรกำรและกลไกทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมเพื่อให้ บริ ษัทสำมำรถกำกับดูแลและบริ หำรจัดกำรกิจกำร
ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม รวมถึงกำรติดตำมดูแลให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมมีกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำร
และกลไกต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ ได้ เสมือนเป็ นหน่วยงำนของบริ ษัทเอง และเป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัท รวมถึง
กฎหมำยบริ ษัทมหำชน ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ กฎหมำยหลักทรั พย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนประกำศ ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัทในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1)

บริ ษัท ฯ จะส่งบุคคลที่ เป็ นตัวแทนของบริ ษัท ฯ เข้ ำไปเป็ นกรรมกำรในแต่ละบริ ษัทย่อยและ/หรื อ
บริ ษัทร่ วม ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในแต่ละบริ ษัท เพื่อทำหน้ ำที่ กำกับดูแลให้ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ

บริ ษัทร่ วมดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกฎหมำย นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทัง้ นโยบำย
อื่นๆ ของบริ ษัท อย่ำงไรก็ดี กำรส่งตัวแทนของบริ ษัท ฯ เข้ ำไปเป็ นกรรมกำรในแต่ละบริ ษัทย่อยและ/
หรื อบริ ษัทร่ วมจะต้ องได้ รับกำรพิ จำรณำและเห็นชอบโดยที่ ประชุมกรรมกำรบริ ษัท โดยคำนึงถึง
ควำมเหมำะสมของแต่ละบริ ษัท
2)

หำกในกำรเข้ ำทำรำยกำร หรื อกำรดำเนินกำรใดๆ ของบริ ษัทย่อยที่เข้ ำข่ำยหรื อเป็ นกำรได้ มำหรื อ
จำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สิน ตำมประกำศรำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ หรื อรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีหน้ ำที่ ต้องขออนุมตั ิที่
ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ และ/หรื อ ขออนุมัติ จำกที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อขอ
อนุมตั ิจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องตำมกฎหมำยก่อนกำรเข้ ำทำรำยกำร บริ ษัทย่อยจะเข้ ำทำรำยกำร
หรื อดำเนินกำรนันได้
้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ และ/หรื อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ/หรื อ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง (แล้ วแต่กรณี) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
นอกจำกนี ้ หำกในกำรเข้ ำทำรำยกำรหรื อกำรเกิดเหตุกำรณ์ บำงกรณีของบริ ษัทย่อย อันทำให้ บริ ษัท
ฯ มีหน้ ำที่ ต้องเปิ ดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยตำมหลักเกณฑ์ ที่กำหนด
ประกำศที่เกี่ยวข้ องคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมกำรผู้แทนของบริ ษัทย่อย
ดังกล่ำวมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งมำยังฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษัทฯ ในทันทีที่ทรำบว่ำ บริ ษัทย่อยมีแผนจะเข้ ำทำ
รำยกำรหรื อเกิดเหตุกำรณ์ ดงั กล่ำว

3)

คณะกรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษั ทย่ อยและ/หรื อบริ ษัท ร่ วมแต่ล ะบริ ษัทจะมีขอบเขตอำนำจ
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญ ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง เช่น เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนให้ แก่บริ ษัท ฯ ทรำบ โดยนำประกำศที่ เกี่ยวข้ องของคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมำใช้ บงั คับโดยอนุโลม
รวมทัง้ เปิ ดเผยและนำส่งข้ อมูลส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ องต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัทให้ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ และกำรทำธุรกรรมกับบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วมใน
ลักษณะที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่อำจก่อให้ เกิด
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

4)

บริ ษัทฯ จะกำหนดแผนงำนและดำเนินกำรที่จำเป็ น เพื่อทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัท
ร่ วมมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน และบริ ษัทฯ จะดำเนินกำร
ที่จำเป็ นและติดตำมให้ บริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วมมีระบบในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและระบบควบคุม
ภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมในกำรดำเนินธุรกิจ

นอกจำกนี ้ บริ ษัท ฯ จะติดตำมอย่ำงใกล้ ชิดถึงผลประกอบกำรและกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัทย่อย
และ/หรื อ บริ ษั ท ร่ ว มดั ง กล่ ำ วและน ำเสนอผลกำรวิ เครำะห์ ร วมถึ ง แ สดงควำมคิ ด เห็ น หรื อ
ข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัท ร่ วมนัน้ ๆ เพื่ อใช้
ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำยหรื อปรับปรุ งส่งเสริ มให้ ธุรกิจของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัท
ร่ วม มีกำรพัฒนำและเจริ ญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง

………………………………………
(นำยประจักษ์ ตังคำรวคุ
้
ณ)
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
บริ ษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

