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นโยบายการควบคุมและก ากับดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ก าหนดแนวทางท่ีส าคญัส าหรับการก ากบัดแูล
การด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกิจการและก ากับดูแล
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท รวมถึง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
บริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค านิยาม1   

ข้อความหรือ ค าใดๆ ท่ีใช้ในนโยบายฉบบันี ้ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้  

บริษัท หมายถึง บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทยอ่ย หมายถึง บริษัทท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
(ก) บริษัทท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์มีอ านาจควบคมุกิจการ 
(ข) บริษัทท่ีบริษัทตาม (ก) มีอ านาจควบคมุกิจการ 
(ค) บริษัทท่ีอยู่ภายใต้อ านาจควบคมุกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการอยู่
ภายใต้อ านาจควบคมุกิจการของบริษัทตาม (ข) 

บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์หรือบริษัทย่อยมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะมีอ านาจควบคมุนโยบายดงักล่าว 
และไม่ถือเป็นบริษัทยอ่ยหรือกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม หมายถึง คณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

อ านาจควบคมุกิจการ หมายถึง การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
 (ก) การถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทนัน้ 
 (ข) การมีอ านาจควบคมุคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อม หรือไม่วา่เพราะเหตอ่ืุนใด 
 (ค) การมีอ านาจควบคมุการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมด ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม 

                                                           
1ตามค านิยาม ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ท่ี กจ. 17/2551 
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แนวทางปฏิบัต ิ

1. บริษัทจะส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม ตามสดัสว่นการถือหุ้นในแตล่ะบริษัท หรือตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกนัตามสญัญา อยา่งไรก็
ดี การสง่ตวัแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแตล่ะบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับ
การพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมของ
แตล่ะธุรกิจ 

2. คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัท
ภายใต้ขอบเขตดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ก ากบัดแูลให้มีการคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทปฏิบตัิ
ห น้า ท่ี ใ ห้ เ ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  และข้อบังคับ  ตลอดจนมติ
คณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความ
ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม 
(Ethics) 

2.2 ติดตามผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงให้ค าแนะน าเพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และสามารถจดัการอปุสรรคปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้
อยา่งทนัเวลาและเหมาะสม 

2.3 พิจารณา ติดตาม และให้ค าแนะน าเพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบควบคมุ
ภายใน รวมถึงระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ 

2.4 พิจารณา ติดตาม และด าเนินการในการจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
และแผนงานท่ีส าคญัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม ให้เป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ 

3. บริษัทจะก าหนดแผนงานและด าเนินการเพื่อท าให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการ
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ท่ีต้อง
เปิดเผยแก่หน่วยงานก ากับดแูลหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และนักลงทุนภายนอก 
รวมถึงสาธารณชน ท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

4. ในกรณีท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีความจ าเป็นต้องเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือ
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัทย่อยและ
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บริษัทร่วม เข้าท ารายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ว่าด้วยการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ซึง่ก าหนด
โดยหน่วยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

5. บริษัทจะด าเนินการท่ีจ าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผย
ข้อมลูและระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ 

การทบทวนนโยบาย  

ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานกุารบริษัท ต้องทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ าทกุปี โดยต้อง
เสนอให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิตามล าดบั 

นโยบายการควบคุมและก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2560 
เป็นต้นไป 


