นโยบายเกี่ยวกับการป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจ
ใดๆ ในการเข้ าทาธุรกรรมหรื อรายการใดๆ ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย จะต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ ผ้ ทู ี่
มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นได้ เสียกับรายการที่พิจารณาต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการมีสว่ นได้ เสีย
ของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่มีส่วนร่ วมในการประชุม การพิจารณา รวมถึงไม่มีอานาจในการอนุมตั ิธุรกรรม
หรื อรายการนันๆ
้ โดยมีหลักการที่สาคัญดังนี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานพึงละเว้ น การประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรื อผู้อื่น ซึง่ อาจเป็ นผลเสียหายต่อบริ ษัทฯ
ไม่ว่าโดยตรงหรื ออ้ อม หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อผู้ถือหุ้นที่มีอานาจตัดสินใจ หรื อผู้บริ หารในกิจการที่เป็ นการ
แข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกันกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย เว้ นแต่จะสามารถแสดงได้ ว่ามีกลไกที่ จะท าให้
เชื่อมัน่ ได้ วา่ การดาเนินการดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อบริ ษัท รวมทังจะมี
้ มาตรการที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่
ดีที่สดุ ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานพึงละเว้ นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นจานวนที่มีนยั สาคัญ
หากการกระทาดังกล่าวจะทาให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่สามารถกระทาการ หรื อละเว้ นการกระทา
การที่ควรทาตามหน้ าที่ หรื อมีผลกระทบต่องานในหน้ าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้ ห้ นุ นัน้
มาก่อนการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน หรื อก่อนที่บริ ษัทฯ จะเข้ าไปทาธุรกิจนัน้ หรื อเป็ นการได้ มา
โดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องรายงานให้ บริ ษัทฯ ทราบทันที ตามวิธีการที่คณะกรรมการ
บริ ษัทกาหนด
3. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนควรจะเปิ ดเผยรายการธุรกิจหรื อกิจการที่ประกอบขึ ้นเป็ นส่วนตัว หรื อ
กับครอบครัว หรื อญาติพี่น้อง หรื อผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อย ได้ เช่น
 การร่ วมลงทุนหรื อมีผลประโยชน์กบั ผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริ ษัทฯ หรื อลูกค้ าของบริ ษัทฯ
 การดารงตาแหน่งใดๆ หรื อแม้ แต่การเป็ นที่ปรึ กษาของผู้ค้าที่ ประกอบธุรกิจกับบริ ษัทฯ หรื อลูกค้ าของ
บริ ษัทฯ
 การทาการค้ าสินค้ าหรื อการให้ บริ การกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยโดยตรง หรื อทาการผ่านผู้อื่น
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3.1

กรรมการและผู้บริ หารตามนิยามสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะต้ องกรอกและ
ลงนามในแบบฟอร์ มการเปิ ดเผยข้ อมูลและส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ของกรรมการและผู้บริ หาร ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ าย และส่งมอบให้ แก่เลขานุการบริ ษัทฯ ปี
ละครัง้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และทุกครัง้ ที่กรรมการและผู้บริ หารทราบถึงโอกาสที่ ตน
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของตนอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริ ษัทฯ กรรมการหรื อผู้บริ หารท่าน
ดังกล่าว

3.2

ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย จะต้ องนาเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ที่คาดว่า
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยระบุชื่อและเนื อ้ หาวาระดังกล่าว ประเด็นความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึน้ และรายชื่อกรรมการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ให้ แก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าวาระดังกล่าว เข้ าข่ายเป็ นวาระที่มีเนื ้อหาที่อาจก่อให้ ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบถึงประเด็น
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น โดยบริ ษัทฯ จะงดการส่งวาระ เนื ้อหาและรายงานการ
ประชุมของวาระที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่กรรมการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และกรรมการดังกล่าวจะต้ องไม่เข้ าร่ วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระดังกล่าว

4. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น โดยอาศัยข้ อมูลอันเป็ นความลับของ
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้ นคว้ า การ
ประมูลราคาเพื่อประโยชน์ ส่วนตน ไม่ว่าจะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหายหรื อไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้ องปฏิ บัติตาม
นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ โดยเคร่ งครัด

………………………………………
(นายประจักษ์ ตังคารวคุ
้
ณ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบท้ าย
แบบฟอร์ มการเปิ ดเผยข้ อมูลและส่ วนได้ เสียของกรรมการ และผู้บริหาร
บริษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้รายงาน
วันที่รายงาน
ชื่อ/ ชื่อสกุล
ชื่อ/ ชื่อสกุลเดิม (ถ้ ามี)
ตาแหน่ งในปั จจุบัน
การลงนามรั บรองและวันที่
(โดยผู้รายงาน)
การลงนามรั บทราบและวันที่
(โดยเลขานุการบริษัท)
หมายเหตุ

 แจ้ งข้ อมูลครั ง้ แรก  แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่ วนได้ เสีย

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทั่วไปของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้รายงาน
2.1 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้รายงาน
ชื่อ – นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน /
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่ างชาติ)

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง

วันเดือนปี เกิด
อายุ

(1) คูส่ มรส
(2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
จานวน ____ คน

1.
2.

(3) บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 1.
จานวน ____ คน
2.

1

2.2 นิตบิ ุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้รายงาน
ชื่อนิตบิ ุคคล

ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

ส่ ว นที่ 3 ข้ อมู ล การเป็ นกรรมการหรื อผู้ บ ริ หารในนิ ติบุ คคลอื่ นของผู้ รายงานและบุ ค คลธรรมดาที่มี ค วาม
เกี่ยวข้ องกับผู้รายงาน
3.1 ผู้รายงาน
ชื่อนิตบิ ุคคล

ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ ง
วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง

1.
2.

3.2 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้รายงาน
ชื่อบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ อง

ชื่อนิตบิ ุคคล

ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ ง
วันที่เข้ าดารง
ตาแหน่ ง

1.
2.
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลการถือหุ้นในนิตบิ ุคคลอื่น (นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง) เกินกว่ าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ชื่อนิตบิ ุคคล

ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

% การถือหุ้น

3

