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นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัท พริ มา มารี น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย

นโยบายเกี่ยวกับการป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัท พริ มา มารี น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ให้ ความสาคัญกับหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี โดยคาดหวังให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท มีการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และเป็ นการสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้ แก่
ลูกค้ า และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย บริ ษัทจึงได้ จดั ทานโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บน
หลักการที่วา่ การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ ผ้ ทู ี่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องหรื อมีส่วนได้ เสียกับรายการที่พิจารณาต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการมีส่วนได้
เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่ วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอานาจในการอนุมตั ิธุรกรรมนัน้
ๆ โดยมีหลักการที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1.

บริ ษัทจะพิจารณาขจัดปั ญหาความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต อย่างมีเหตุมี
ผล และเป็ น อิ ส ระภายในกรอบจริ ย ธรรมที่ ดี ตลอดจนมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มูล อย่ า งครบถ้ วน เพื่ อ
ผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทและลูกค้ าเป็ นสาคัญ

2.

บริ ษัทยึดมัน่ ในแนวปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) และมีหน้ าที่ทาให้ เกิด
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธารงไว้ ซงึ่ ชื่อเสียง
ของบริ ษัทและเชื่อมัน่ ในการให้ ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท หลีกเลี่ยง
ความลาเอียง หรื อสถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

3.

คณะกรรมการบริ ษัท ดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่กาหนดด้ วยความรอบคอบภายในหลักการของ
เหตุผลและความเป็ นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่ งใสในการอนุมัติเข้ าทารายการ และคานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทอย่างครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

4.

กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรื อรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่
อาจก่อให้ เกิด ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ เสียจะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ ในการ
พิจารณาเข้ าทารายการ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทุกครัง้ ประธานกรรมการบริ ษัทจะเป็ น
ผู้แจ้ งต่อที่ประชุมขอความร่วมมือให้ กรรมการบริ ษัท ปฏิบตั ิตามนโยบายในการพิจารณารายการที่อาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยให้ กรรมการบริ ษัท แจ้ งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรื องดให้
ความเห็นในวาระที่มีความเกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นได้ เสีย
1

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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5.

คณะกรรมการบริ ษัทกากับดูแลให้ บริ ษัทและฝ่ ายจัดการทาการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้ องครบถ้ วน ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1

6.

พนั ก งานต้ องปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของพนั ก งาน (Code of Conduct) โดยต้ องไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขดั แย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท หรื อของลูกค้ า และต้ องไม่ยอมให้ เหตุผลใน
ส่วนของตนเองหรื อบุคคลในครอบครัวของตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการ โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ าและของบริษัทเท่านัน้

7.

บริ ษัทมีนโยบายกาหนดให้ ต้องจัดโครงสร้ างองค์กรโดยแบ่งแยกฝ่ ายงานและพนักงานที่มีหน้ าที่ความ
รับผิดชอบหรื อมีลกั ษณะการปฏิบตั ิงานที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ออกจากกัน

8.

บริ ษัทมีนโยบายกาหนดให้ การเข้ าถึงข้ อมูล หรื อการล่วงรู้ข้อมูลของฝ่ ายงานและพนักงานจะต้ องอยูบ่ น
หลักการในเรื่ องความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ (Need to Know Basis) และต้ องไม่ก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์

9.

ห้ ามพนักงานเปิ ดเผยข้ อมูลภายในไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมแก่บคุ คลใดๆ เว้ นแต่ได้ รับอนุมตั ิจากผู้มี
อานาจแล้ วเท่านัน้

10.

บริ ษั ท มี น โยบายก าหนดให้ หัว หน้ าของแต่ ล ะฝ่ ายงาน (Department Head) มี ห น้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบในการกากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานภายในฝ่ ายงานให้ เป็ นไปตามนโยบายนี ้

11.

บริ ษั ท มี น โยบายก าหนดให้ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ร่ ว มกัน กับ ส านัก ก ากับ ดูแ ลการปฏิ บัติ ง านและ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท (Company Secretary and Compliance Department) มี ห น้ าที่ ใ นการติ ด ตาม
ตรวจสอบ กากับดูแล และประเมินความเพีย งพอของการควบคุมการปฏิบตั ิงานและระบบควบคุม
ภายในของแต่ละฝ่ ายงานให้ เป็ นไปตามนโยบายนี ้

12.

บริ ษัทมีนโยบายกาหนดให้ สานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงานและเลขานุการบริ ษัท และฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน ทาการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายฉบับนี ้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม อย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ และกาหนดให้ นาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบและมีความเห็นให้ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิการทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายฉบับนี ้

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 30 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นไป
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