นโยบายการเข้ าทารายการระหว่ างกันของบริ ษทั
บริ ษทั ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด

นโยบายการเข้ าทารายการระหว่ างกันของบริ ษทั
นโยบายการทารายการระหว่างกันของบริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัดและบริ ษัทย่อย มี
รายละเอียดดังนี ้
1.

มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมัติรายการระหว่ างกัน

ในการทารายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริ ษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันนั ้น บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อบังคับ ประกาศ
และคาสั่งของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ผู้ที่มสี ่วนได้ เสียจะไม่สามารถเข้ ามามี
ส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
ในกรณี ที่กฎหมายกาหนดให้รายการระหว่างกันนั ้นต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทจะจัดให้ มคี ณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ ยวกับความจาเป็ นในการทารายการ
และความสมเหตุสมผลของรายการนั ้น ๆ ทั ้งนี ในการเข้
้
าทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และ
รายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป ให้เป็ นไปตามหลักการดังนี ้
(ก)

การทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป

คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิเป็ นหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทารายการ
ระหว่างกันที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไประหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กับ
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มคี วามเกี่ ยวข้ องได้ หากรายการดังกล่าวนันมี
้ ข้อตกลงทางการค้ า
ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอานาจ
ต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มี
ความเกี่ ยวข้ อง (แล้ วแต่กรณี) ทั ้งนี ้ธุรกรรมรายการดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1)

จะต้ องมีการกาหนดลักษณะของรายการ arm’s length ให้ ชดั เจน เช่น ต้ องมี
การจัดทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีการกาหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ
โดยชัดเจน มีการเปรี ยบเทียบราคาและ/หรื อเงื่อนไข ระหว่างราคาและ/หรื อ
เงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ทากับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องและราคาและ/หรื อเงื่อนไขที่บริ ษัท
ได้ ทากับบุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ เป็ นต้ น

1

ทั ้งนี ้ รายการ arm’s length หมายถึง ธุรกรรมที่เกิดจากการกระ ทาของ
คู่สญ
ั ญาที่เป็ นอิสระต่อกันและมีสถานะเท่าเทียมกัน โดยไม่มฝี ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
มีสถานะเหนือหรื อมีอทิ ธิพลสูงกว่าอีกฝ่ ายหนึ่ง
(2)

จัดให้ มกี ลไกการตรวจสอบและสอบทานรายการดังกล่าวว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ
ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อไม่ เช่น การตรวจสอบรายการ
โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในและ/หรื อผู้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยบริ ษัทจะจัดทารายงานสรุ ป
การทาธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส

(3)

หากธุรกรรมดังกล่าวเป็ นธุรกรรมที่มมี ลู ค่าสูงอย่างมีนยั สาคัญ หรื อเป็ น
สัญญาระยะยาว บริ ษัทจะต้ องเปิ ดเผยมูลค่ารายการทีผ่ ่านมา นโยบาย และ
แนวโน้ มการทารายการดังกล่าวในอนาคตให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
รั บทราบ

อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่ฝ่ายจัดการได้ อนุมตั ิการทารายการของธุรกรรมที่มลี กั ษณะข้ างต้ น
แล้ ว ฝ่ ายจัดการจะต้ องทารายงานสรุ ปเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาสด้ วย
(ข)

การทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
การทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไปจะต้ องได้ รับ

การพิจารณาและให้ ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป ทั ้งนี ้ ให้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั ้งข้ อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง ของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่อาจจะเกิดขึ ้น บริ ษัทจะแต่งตั ้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็น
เกี่ ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท
หรื อผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการเข้ าทารายการ
ดังกล่าวมีความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ

2

ทั ้งนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
2.

นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนั ้นคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์

รวมทัง้ ข้ อบังคับ ประกาศ และ คาสั่ง ของ คณะกรรมการกากับตลาดทุน

และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ ยวโยงกัน
ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
นโยบายการทารายการระหว่างกันของบริ ษัทมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป

(นาวาอากาศตรี ฐิติ นาครทรรพ)
ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ เฟอร์ มานซ์ จากัด
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