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ล้านบาท
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รายการระหว่างกัน

คำ�อธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบ งบการเงิน
ของคณะกรรมการ
ประจำ�ปี 2563
บริษัท ต่อรายงาน
ทางการเงิน

คำ�นิยาม

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินโดยสรุป
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น
EBITDA
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตราก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

2

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561

1,744.56
351.68
608.61
382.26
0.15

ปี 2562

1,798.27
430.28
921.86
610.28
0.24

งบการเงินรวม

ปี 2563

1,854.42
437.17
1,475.91
1,122.50
0.45

ปี 2561

4,479.72
1,111.16
1,474.38
746.42
0.28

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561

6,855.76
805.36
6,050.40
2,500.00
2,500.00

ปี 2562

8,892.26
2,731.59
6,160.68
2,500.00
2,500.00

2.24
20.16
21.91
5.40
6.39

ปี 2562

0.79
23.93
33.94
7.75
10.00

ปี 2563

5,346.66
1,695.49
2,097.82
1,122.49
0.41

5,925.75
2,458.38
2,842.21
1,701.64
0.61

งบการเงินรวม

ปี 2563

9,175.89
2,440.58
6,735.32
2,500.00
2,500.00

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

10,814.82 13,063.00 13,642.88
3,844.35 5,783.16 5,319.01
6,970.47 7,279.84 8,323.87
2,500.00 2,500.00 2,500.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561

ปี 2562

งบการเงินรวม

ปี 2563

1.72
23.57
60.53
12.43
17.41

ปี 2561

1.19
24.80
16.66
6.95
11.20

ปี 2562

0.92
31.71
20.99
9.40
15.15

ปี 2563

1.32
41.49
28.72
12.74
20.76

อัตราส่วนทางการเงิน
50.00

50.00

40.00

40.00

30.00

30.00
41.49

20.00
10.00
-

24.80

ปี 2561

31.71

20.00
10.00

ปี 2562

ปี 2563

-

16.66
ปี 2561

อัตราก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ)

20.99
ปี 2562

28.72

ปี 2563

อัตราก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)

25.00
20.00

20.00

15.00

15.00

10.00

10.00

20.76
15.15

5
6.95
ปี 2561

9.40
ปี 2562

12.74

ปี 2563

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ร้อยละ)

5

11.20

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

3

ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำ�หรับปี 2563
รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจแต่ละประเภท

2,203.26 ล้านบาท
3,248.64 ล้านบาท

รายได้จากธุรกิจ
เรือขนส่งฯ

รายได้จากธุรกิจ
เรือขนส่งและจัดเก็บ FSU

225.47 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจ
เรือ Offshore

248.38 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจ
บริหารจัดการเรือ

กำ�ไรขั้นต้นจากธุรกิจแต่ละประเภท

1,891.88

ล้านบาท

ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจ
เรือขนส่งและจัดเก็บ FSU

24.23 ล้านบาท
ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจ
เรือ Offshore

4

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

427.30 ล้านบาท
ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจ
เรือขนส่งฯ

114.97 ล้านบาท
ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจ
บริหารจัดการเรือ

รายได้จากการให้บริการ ปี 2561 - 2563

(หน่วย : ล้านบาท)
6,000.00
5,000.00
2,203.26

4,000.00
3,000.00

2,587.92
2,254.02

2,000.00
1,395.66

1,000.00
0.00

3,248.64

1,940.94

471.80

491.24

358.24

326.57

225.47
248.38

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ
รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore
รายได้จากธุรกิจบริหารจัดการเรือ

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

5

สารจากประธานกรรมการ

ถึงแม้ว่าทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับ
สถานการณ์วิกฤติที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ลุกลาม และส่งผลกระทบ
ต่อวิธก
ี ารด�ำเนินธุรกิจและระบบเศรษฐกิจภาพรวมอย่างรุนแรง
ตลอดทัง
้ ปี 2563 ทีผ
่ า่ นมา แต่บริษท
ั พริมา มารีน จ�ำกัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก็สามารถด�ำเนินงานและขยายธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ทั้งหมด ส่งผล
ให้บริษท
ั ฯ มีรายได้รวมในปี 2563 จ�ำนวน 5,925.8 ล้านบาท
และมีก�ำไรสุทธิ 1,701.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562
ร้อยละ 10.8 และร้อยละ 51.6 ตามล�ำดับ

รายได้รวมในปี 2563

5,925.8 ล้านบาท
กำ�ไรสุทธิ

1,701.6 ล้านบาท
นายบวร วงศ์สินอุดม
ประธานกรรมการ
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

6

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

ผลจากการปรั บ กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ และการ
ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจตั้งแต่ปลายปี 2561 ถึง
ปี 2562 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการ
เปลีย่ นแปลงของสภาวะอุตสาหกรรม ได้สง่ ผล
ให้ธรุ กิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�ำ้ มัน (Floating
Storage Units “FSU”) สามารถสร้างรายได้
สูงถึง 3,246.8 ล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 ร้ อ ยละ 67.4 และจากการ
ที่บริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาของธุรกิจเรือ
ขนส่งน�้ำมันในประเทศ (Domestic Tanker)
ในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งน�้ำมันอากาศยาน
ทีล่ ดลงมากตามจ�ำนวนเทีย่ วบินทัง้ ภายในและ
ระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง ลดลงเนื่ อ งจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการปรับ
แผนการใช้เรือให้เหมาะสมกับเส้นทางและ
ปริมาณการขนส่ง พร้อมกับปรับลดการเช่าเรือ
เสริ ม จากบุ ค คลภายนอก ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถดําเนินธุรกิจได้โดยไม่หยุดชะงัก และ
ยั ง คงสามารถรั ก ษาอั ต ราการใช้ ง านของ
กองเรือขนส่งน�้ำมันในประเทศทุกล�ำให้อยู่
ในระดับสูง โดยในปี 2563 ธุรกิจเรือขนส่ง
น�ำ้ มันในประเทศ สร้างรายได้จำ� นวน 2,035.7
ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 10.2 จากปี 2562
ขณะที่กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ยังคงสามารถด�ำเนิน
งานได้ตามแผนงาน โดยทีร่ ายได้จากธุรกิจเรือ
ขนส่งน�้ำมันระหว่างประเทศ (International
Tanker) และธุรกิจเรือสนับสนุนงานส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมทางทะเล (Offshore)
ยังเป็นไปตามแผน ดังนั้น สัดส่วนรายได้จาก
ธุ ร กิ จ FSU และธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง น�้ ำ มั น
ในประเทศ จึงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบ
เทียบกับรายได้รวม

ปี 2563
รายได้รวม

5,925.8 ล้านบาท

ปี 2562
รายได้รวม

5,346.7 ล้านบาท
ธุรกิจเรือ Offshore
ธุรกิจขนส่งฯ ต่างประเทศ
ธุรกิจบริหารจัดการเรือ
ธุรกิจขนส่งฯ ในประเทศ
ธุรกิจขนส่งฯ จัดเก็บ (FSU)

ในปี 2563 บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการเสริม
ศั ก ยภาพของธุ ร กิ จ ทุ ก กลุ ่ ม เพื่ อ เป็ น การ
กระจายความเสี่ยงของแหล่งที่มาของรายได้
ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากการผั น ผวนของ
ราคาน�้ำมันและราคาเศรษฐกิจของโลก ท�ำให้
ธุ ร กิ จ โดยรวมของบริ ษั ท ฯ สามารถเติ บ โต
อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยในปลายปี 2563
บริษัทฯ ได้ตกลงท�ำสัญญาเพื่อเข้าซื้อกิจการ
บริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด ซึ่งท�ำธุรกิจ
เรือขนส่งปิโตรเคมีในประเทศและระหว่าง
ประเทศ โดยมี Chemical Tanker จ�ำนวน 5 ล�ำ
ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ปิ โ ตรเคมี ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท
ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
ไทยออยล์ ธุรกิจเรือขนส่งบุคลากรและวัสดุ
สนั บ สนุ น งานขุ ด เจาะปิ โ ตรเลี ย ม ธุ ร กิ จ
ซ่อมแซมและรื้อถอนแท่นขุดเจาะกลางทะเล
โดยมี Crew Boat จ�ำนวน 13 ล�ำ ซึ่งมีสัญญา
ให้บริการระยะยาวแก่กลุม่ บริษทั ปตท. ส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) โดยการ
ลงทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยาย
กองเรือและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจเรือขนส่ง
ปิ โ ตรเคมี ใ นประเทศและระหว่ า งประเทศ
ระยะยาวแก่กลุ่มไทยออยล์ เพิ่มเติมขอบข่าย
การให้บริการในธุรกิจเรือสนับสนุนงานส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมทางทะเล (Offshore) ซึ่ง
บริษัทฯ คาดว่าความต้องการ Crew Boat
จะเพิ่ม ขึ้น จากการที่ร าคาน�้ำมัน ดิบปรับตัว
สู ง ขึ้ น ท� ำ ให้ ผู ้ ผ ลิ ต กลั บ มาท� ำ การขุ ด เจาะ
มากขึ้ น นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง จะได้ รั บ
ประโยชน์จากการเป็นผู้ให้บริการเรือขนส่ง
น�้ำมันดิบระหว่างประเทศขนาดใหญ่ (Very
Large Crude Carrier “VLCC”) จ�ำนวน 3 ล�ำ
ซึ่งจะเสริมให้ธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันระหว่าง
ประเทศ (International Tanker) ของบริษทั ฯ
ให้ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง เพิ่ ม ขึ้ น และมี ร ายได้
ที่แน่นอน ทั้งนี้ เมื่อการซื้อกิจการ ซึ่งคาดว่า
จะเสร็จสมบูรณ์ภายในกลางปี 2564 จะท�ำให้
ทัง้ 5 กลุม่ ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
ธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันในประเทศ ธุรกิจ FSU
ธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันระหว่างประเทศ ธุรกิจ
Offshore และธุรกิจบริหารจัดการเรือ (Ship
Management) มีความเข้มแข็งใกล้เคียงกัน
ทั้งหมด และจะช่วยลดผลกระทบจากการ
ผันผวนของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งได้ในระยะยาว
บริษัทฯ ยังจะได้ประโยชน์จากการท�ำงาน
ร่ ว มกั น (Synergy) ระหว่ า งธุ ร กิ จ ของ
กลุ่มบริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด และกลุ่ม
บริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งจะท�ำให้เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจและลดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานได้อีกมาก

ด้านการบริหารงาน บริษัทฯ ยังคงยึดหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) ควบคู่ไปกับการสร้างความ
ยั่ ง ยื น ให้ กั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าล ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ มี
ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ า ย ให้ ค วามใส่ ใจกั บ
สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ
ได้รบั คะแนนการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ
ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG)
จากการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการ
สนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ประเทศไทย
และบริษัท ฯ ยังให้ค วามส�ำคัญในด้า นการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างจริงจัง ท�ำให้
บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition Against
Corruption หรือ CAC) โดยเป็น 1 ใน 457
บริษทั ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากผูแ้ สดงเจตนารมณ์
เข้าร่วมโครงการ 1,047 บริษัทอีกด้วย
ส�ำหรับปี 2564 ยังคงเป็นปีแห่งความท้าทาย
ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ทั้งจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจมากขึน้ แต่สงิ่ หนึง่ ทีผ่ มเชือ่ มัน่
คือแผนธุรกิจที่บริษัทฯ ด�ำเนินการขยายงาน
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการลงทุนเพื่อ
การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น และเป็ น รู ป ธรรม
ประกอบกับความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านในการ
ท�ำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพจะเป็นกลไก
ส�ำคัญที่จะท�ำให้บริษัทฯ ข้ามพ้นสถานการณ์
วิกฤติในครั้งนี้ และสามารถเติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืน
ในโอกาสนี้ ผมในนามของคณะกรรมการ
บริษัท ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงาน
ทุกท่านทีร่ ว่ มมือกันปฏิบตั งิ านด้วยความมุง่ มัน่
และทุม่ เทอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ จนท�ำ
ให้บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในปี
2563 และขอขอบคุ ณ ท่ า นผู ้ ถื อ หุ ้ น ผู ้ มี
อุ ป การคุ ณ และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย รวมถึ ง
ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจ
ความเชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ
ด้วยดีเสมอมา และขอให้ทา่ นเชือ่ มัน่ ว่าบริษทั ฯ
จะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทุกภาคส่วน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2563

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
(“บริษทั ฯ”) ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
กรรมการอิสระซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์ดา้ นธุรกิจ
พลังงาน กฎหมาย บัญชีการเงิน และการบริหาร จ�ำนวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ท�ำหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ และ
นายบวร วงศ์สินอุดม ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งอิ ส ระตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและมีอ�ำนาจหน้าที่
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 6 ครั้ง โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่านทุกครั้ง และ
มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกับ ผู้สอบบัญ ชีโดยไม่มีฝ่ายจัด การเข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม ด้ ว ย จ� ำ นวน 1 วาระ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู ้ ส อบบั ญ ชี
มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี แ ละได้ รั บ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างดีจาก
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งผลการด�ำเนินงานและ
การให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถสรุปได้ ดังนี้
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1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ส อบทานความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของข้ อ มู ล ในงบการเงิ น
การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ สั ง เกตและความเห็ น ของผู ้ ส อบบั ญ ชี
การปรับปรุงรายการบัญชี นโยบายการบัญชี ความเพียงพอของ
ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยในงบการเงินและข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ ของงบการเงิ น รายไตรมาสและ
ประจ�ำปี 2563 รวมถึงรายการระหว่างกันและรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับประเด็นต่าง ๆ ในรายงาน
ทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษทั ย่อยเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการ
บัญชีและการสอบบัญชี
2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและ
การก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
อย่ า งสม�่ ำ เสมอตามกรอบการควบคุ ม ภายในของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ซึ่งรวมถึงการจัดให้ผู้บริหารท�ำการ
ตอบแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายใน
ตามแบบการประเมิ น ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อประเมินระบบ

การเป็นรายการปกติทางธุรกิจ สามารถเปรียบเทียบราคาได้
มีความเป็นธรรม ให้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเป็นไปตาม
กฎระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่ ง พบว่ า การท� ำ รายการระหว่ า งกั น ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ในปี 2563 เป็นไปตามหลักการที่วางไว้ทั้งหมด
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและอนุ มั ติ โดยได้เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
แผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี รวมทั้งการให้ความเห็น
ต่อรายงานการตรวจสอบภายใน ก�ำกับดูแลให้ผตู้ รวจสอบภายใน 6. การก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบอย่ า งอิ ส ระและเป็ น ไปตามมาตรฐาน การปฏิบตั งิ านตามนโยบายการบริหารจัดการเพือ่ การก�ำกับดูแล
การตรวจสอบภายใน โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การประเมิ น กิ จ การที่ ดี ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก CG Code ของส� ำ นั ก งาน
และปรั บ ปรุ ง ระบบควบคุ ม ภายในให้ ส อดคล้ อ งกั บ ขั้ น ตอน คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
การปฏิบตั งิ านรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พบว่า กรรมการและพนักงาน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้าย อัตราก�ำลัง บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และนโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดไว้
ของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด ตามคู ่ มื อ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
3. การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก�ำกับการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมาย 7. การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ความเสีย่ งและคณะท�ำงานบริหารความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล
ทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ผี ลบังคับใช้กบั ธุรกิจของบริษทั ฯ พบว่า ในปี 2563 ความเสี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่งมีขอบเขตการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน การประเมิน ทบทวน จัดการ และติดตามความเสีย่ งของโครงการ
ลงทุน รวมทัง้ กระบวนการท�ำงานของทุกหน่วยงานภายในบริษทั ฯ
และมีประสิทธิภาพ
อย่างสม�่ำเสมอ โดยคณะท�ำงานความเสี่ยงได้จัดท�ำรายงาน
4. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี คณะกรรมการ ความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงน�ำเสนอขออนุมัติต่อ
ตรวจสอบได้ ท� ำ หน้ า ที่ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณา มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และ
จากผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ ่ า นมา ความรู ้ ค วามสามารถ ควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ประสบการณ์ ใ นการตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิ บั ติ ง าน
ปริ ม าณงาน คุ ณ ภาพและมาตรฐานการท� ำ งานของบริ ษั ท โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ และ
สอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระตามหลักจรรยาบรรณของ บริษัทย่อย ได้จัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการ
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ละตามข้ อ ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งาน เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ การสอบบัญชี มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีและแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด โดยมีนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชี มี ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ้ ส อบบั ญ ชี เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 5155 นางสาวมาริ ษ า ธราธรบรรพกุ ล ทีก่ ำ� หนดไว้ มีการสอบทานการเข้าท�ำรายการระหว่างกันทีอ่ าจมี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ยังให้ความส�ำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 เป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา
รายงานทางการเงินประจ�ำปี 2563
การควบคุมภายในด้านการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล รวมถึ ง ระบบการ
ติดตามงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบควบคุมภายใน
ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. การสอบทานรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและให้
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการระหว่ า งกั น ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ โดยยึดหลักการ
รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ประจำ�ปี 2563

พลเรือเอก
นิพนธ์ จักษุดุลย์
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหา ก� ำ หนดค่ า ตอบแทน และก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีพลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ นายชายน้อย เผือ่ นโกสุม (กรรมการอิสระ)
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการอิสระ) และนายสุรศักดิ์
ใจเย็น เป็นกรรมการสรรหาฯ และมีนางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร
หั ว หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารบริ ษั ท และก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีขอบเขต
และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบภายใต้กรอบกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุมทั้งสิ้นจ�ำนวน
6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตาม
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึง่ กรรมการสรรหาฯ ทุกท่าน
ได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สรุปได้ดังนี้
ด้านการพิจารณาสรรหา
• คัดเลือกและเห็นชอบเสนอชื่อ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเชีย่ วชาญ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ แทน ว่าที่
เรือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล ทีล่ าออกจากต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ
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รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

• เห็นชอบการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ได้แก่ นายพร้อมพงษ์
ชัยศรีสวัสดิ์สุข นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย และนายสมพัฒน์
คงส� ำ ราญ ไปเป็ น กรรมการในบริ ษั ท ย่ อ ย และน� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• เห็นชอบเสนอชือ่ กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน
3 ท่าน ได้แก่ นายบวร วงศ์สนิ อุดม นายชายน้อย เผือ่ นโกสุม และ
นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
น�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เพื่อพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง
• เห็นชอบเสนอชื่อกรรมการชุดย่อยที่พ้นจากต�ำแหน่งตาม
วาระให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง กลั บ เข้ า ด� ำ รง
ต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1. นายบวร วงศ์สนิ อุดม กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายณัฏฐ์กรณ์ ส�ำราญ นายวิรทิ ธิพ์ ล จุไรสินธุ์ และนายหวัง เหว่ย
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร

• เห็นชอบเสนอชือ่ นางสาวสุธาสินี หมืน่ ละม้าย ให้คณะกรรมการ ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารแทน นายสมพัฒน์ • เห็นชอบการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ที่ออกโดยส�ำนักงาน
คงส�ำราญ ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้
โดยเห็ น ว่ า ภาพรวมของบริ ษั ท ฯ มี น โยบายและแนวปฏิ บั ติ
ด้านการก�ำหนดค่าตอบแทน
• เห็นชอบการจ่ายโบนัสกรรมการประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน ทีส่ อดคล้องกับหลักปฏิบตั ขิ อง CG Code 2017 แล้ว นอกจากนี้
7,475,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการจ�ำนวน ยังมีความเห็นให้มีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1,950,000 บาท รองประธานกรรมการจ�ำนวน 1,625,000 บาท ของบริษัทฯ เพิ่มเติมด้วย
และกรรมการอิสระ 3 ท่าน จ�ำนวน 3,900,000 บาท (ท่านละ
1,300,000 บาท) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา • ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
อนุมัติ
• เห็ น ชอบการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท และ
กรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม และค่าตอบแทน
พิเศษ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 พิจารณาอนุมัติ ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโดยค�ำนึงถึงขนาดธุรกิจ
ผลประกอบการของบริษทั ฯ จ�ำนวนกรรมการ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงค่าตอบแทน
ดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�ำ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน
• เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) ประจ�ำปี 2562 รวมทัง้ ก�ำหนดอัตราการขึน้ เงินเดือน
และโบนัสประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) เพือ่ เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

• เห็นชอบการก�ำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2562 รวมถึงเป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือปฏิบัติ และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2562
ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยการ
บริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติ
หน้าทีด่ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ในปี 2563
บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว เป็นปีที่สอง
ต่อเนื่องกัน (2562 – 2563) จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2563 (CGR 2563)
โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• เห็นชอบหลักเกณฑ์และตัวชีว้ ดั การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจ�ำปี 2563 เพื่อเสนอ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
หน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายของตนเองแล้ว เห็นว่าโครงสร้างและ
• เห็นชอบการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อย องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มี ค วามเหมาะสม
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างครบถ้วน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และมีความต่อเนื่อง

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

11

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำ�ปี 2563

นายสุรพล มีเสถียร
ประธานคณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ จะท�ำให้
ธุรกิจด�ำเนินไปได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงส�ำคัญ รวมถึงน�ำเสนอแนวทาง
แก้ไขที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความเข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจ จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสุรพล มีเสถียร (กรรมการ) ประธานคณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (กรรมการ) กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ (กรรมการ) กรรมการบริหารความเสี่ยง

การปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทั้งที่เป็นทางการโดยค�ำนึงการจัดการกับระยะห่าง
ทางกายภาพกับบุคคลอื่น (Social Distancing) โดยการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 7 ครั้ง เพื่อให้การประชุมสามารถด�ำเนิน
การพิจารณาได้อย่างราบรืน่ สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร และก่อให้เกิด
ความรวดเร็ ว ของการประชุ ม ทั น ต่ อ สถานการณ์ ต ่ า ง ๆ โดยในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครัง้ รวมถึงสามารถสรุป
สาระส�ำคัญในการปฎิบัติหน้าที่ ได้ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั ฯ เป็นอย่างยิง่ ภายใต้สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว
และรุนแรงของปัจจัยมหภาคทีอ่ าจส่งผลให้เกิดโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค
(Threat) ต่อธุรกิจ โดยก�ำหนดให้มีการติดตาม ทบทวน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ เน้ น การบริ ห ารจั ด การที่ ยื ด หยุ ่ น และปรั บ ตั ว ได้ ร วดเร็ ว
(Resilience) สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เกิดความคล่องตัว (Agility) ด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็ว (Economy of speed) โดยก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั
ความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) ครอบคลุมการติดตามความเคลื่อนไหวของ
ความเสีย่ งต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ท�ำให้ธรุ กิจสามารถด�ำเนินไปได้และเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ครอบคลุมถึงยึดมั่นในการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลัก 3 ประการคือ การก�ำกับ
และบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล การวางนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ทัง้ องค์กร และการด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งเพือ่ สร้างหลักประกันในการประกอบ
ธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้กำ� หนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจัดรูปแบบของการบริหารความเสี่ยงใน 4 ประการ
คือ การบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Governance Risk) ด้านการกลยุทธ์
และแผนการด�ำเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ด้านการด�ำเนินงานและ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Operation & Infrastructure Risk) และด้านรายงาน
ทางการเงิน (Financial Reporting Risk) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ COSO ERM 2017 อย่างต่อเนื่อง

1. พิจารณาและอนุมตั คิ วามเสีย่ งของโครงการ โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งด้าน
กลยุทธ์และแผนการด�ำเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ทัง้ ในส่วนการลงทุน
ซือ้ เรือมือสองทีอ่ ายุนอ้ ยมาทดแทนเรือทีอ่ ายุมาก รวมถึงพิจารณาการบริหารจัดการ
พอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) โดยการขยายการลงทุนด้วยวิธีการ
ควบรวม ร่วมทุน (Mergers and Acquisitions : M&A) เพื่อขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ
อาทิ การซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด (Big Sea Company
Limited) และการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด
(Thai oil Marine Company Limited) ซึ่งมุ่งเน้นการท�ำสัญญา รับขนส่งสินค้า
รับจัดเก็บสินค้า ระยะยาว เพื่อการสร้างความมั่นคงอย่างสม�่ำเสมอของรายได้และ
ก�ำไรแก่กลุม่ บริษทั ฯ รวมทัง้ พิจารณาการลงทุนโครงการซึง่ เป็นการกระจายการเติบโต
ของธุรกิจ (Diversification) อาทิ โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1
งานก่อสร้างทางทะเล โดยพิจารณาถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการ
ธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ และค�ำนึงถึงข้อมูลอย่างรอบด้าน
ที่เพียงพอเพื่อพิจารณาความเสี่ยงกลยุทธ์หรือตัดสินใจต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
ของกลุม่ บริษทั ฯ และค�ำนึงถึงการไม่พงึ่ พาธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ จนมากเกินไป เพือ่ การ
ด�ำเนินกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
(COVID19) ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยมี
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2. พิ จ ารณาและรั บ ทราบผลการควบคุ ม ติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การ
ความเสีย่ งขององค์กร (Enterprise Risk Management - Treatment Plan) ปี 2563
อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในด้านธรรมาภิบาล
(Governance Risk) ด้านการด�ำเนินงานและระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Operation
& Infrastructure Risk) และด้านรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Risk)

โดยท� ำ การควบคุ ม ติ ด ตามวิ ธี จั ด การความเสี่ ย งให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ยอมรับได้หรือ
ลดโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็นไปตามมาตรการป้องกัน มาตรการลดผลกระทบ และมาตรการ
แก้ไขที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ อาทิ การบริหาร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของคนประจ�ำเรือ ซึ่งอาจส่งผลต่อการท�ำให้เกิด
อุบัติเหตุแก่กองเรือของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา
การจ�ำแนกระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ รับทราบการรายงาน
ผลที ม ตอบโต้ ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น (Emergency Response Team : ERT)
การวิเคราะห์สาเหตุ การจัดการเหตุการณ์และอุบตั เิ หตุตา่ ง ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ข้อเสนอแนะการท�ำงานร่วมกันของกองเรือและ
ส�ำนักงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดความสูญเสีย เสียหาย และบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาว ก�ำหนดกลไกการควบคุม ติดตามที่ดีและเหมาะสมแก่ผู้เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาและรับทราบการรับมือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID19)
ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีการควบคุม ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบ และแนวทางการจัดการ
อย่างรอบด้าน อาทิ การบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดให้มีการติดตามการขนส่ง
น�้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (JET A-1) และน�้ำมันภาคพื้น ตามผลการด�ำเนินการ
ด้านเศรษฐกิจ มาตรการต่าง ๆ ของประเทศไทย ความต้องการใช้นำ�้ มันอย่างต่อเนือ่ ง
รวมทั้งสถานการณ์ของพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า คู่ค้าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
การวางแผนและปรับแผนการด�ำเนินการได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการบริหาร
ความเสีย่ งทางด้านการเงินจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ และ
การบริหารจัดการสภาพคล่องกระแสเงินสดของกลุม่ บริษทั ฯ ให้เพียงพอและสามารถ
ส�ำรองในกรณีฉกุ เฉิน ครอบคลุมถึงการลดความเสีย่ งด้านปฏิบตั งิ านและด้านเทคนิค
โดยมีการติดตามการจัดส่งชิน้ ส่วนอะไหล่ให้ครบถ้วนเพียงพอสอดคล้องกับการบ�ำรุง
รักษาตามก�ำหนด (Preventive Maintenance System : PMS) การเข้าอู่แห้ง
(Dry Dock) และความเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์ป้องกัน
หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เป็นต้น รวมทั้งพิจารณา
และรับทราบแผนการปฏิบตั งิ านของคนประจ�ำเรือเพือ่ เข้าปฏิบตั งิ านบนเรือ การลาพัก
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ โดยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และพิจารณา
มาตรการความปลอดภั ย ของพนั ก งานประจ� ำ ส� ำ นั ก งานให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน
จากที่พัก (Work From Home) ได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการเตรียมความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และแผนรองรับ
การบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี
4. พิจารณาและรับทราบการจัดอบรมสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งขององค์กร (Enterprise Risk Management) โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งให้ความส�ำคัญการจัดจ้างวิทยากรภายนอก ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และ
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร
ของกลุ่มบริษัทฯ มีความรู้พื้นฐานและเป็นการสร้างความตระหนักเรื่องการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานและระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Operation &
Infrastructure Risk) นัน้ มีความส�ำคัญทีต่ อ้ งด�ำเนินการควบคูร่ ว่ มกันกับการบริหาร
จัดการความเสีย่ งด้านกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk)
ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และค�ำนึงถึงรูปแบบความปลอดภัยด้านสุขภาพและการป้องกัน
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าของโรงแรมที่จัดอบรมสัมมนา ตลอดจนคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งให้ขอ้ เสนอแนะจดหมายข่าวสารประจ�ำเดือน (Risk Management
Newsletter) โดยให้ทีมบริหารความเสี่ยงพิจารณากรณีศึกษาจากสถานการณ์ด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล และมีการสื่อสารแก่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ และมีความรู้พื้นฐานและเป็นการ
สร้างวัฒนธรรมความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่กลุ่มบริษัทฯ
(Risk Awareness Culture) อย่างสม�่ำเสมอ อาทิ กรณีศึกษาจากนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ (International Trade Policy) ซึง่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรือบรรทุกน�ำ้ มัน
ทั่วโลก และมุ่งเน้นให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจได้ง่ายและทันต่อสถานการณ์
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ติ ด ตามที่ ดี ต ่ อ
กลุม่ บริษทั ฯ อาทิ การให้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดมาตรการคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจและ
จัดท�ำเอกสารอย่างตามข้อเท็จจริงให้มีความถูกต้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการ
เพิ่ ม ความเข้ ม งวดในการจั ด ท� ำ กระบวนการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของลู ก ค้ า
(Know Your Customer : KYC) ก่อนทีจ่ ะเข้าท�ำสัญญากับลูกค้ารายใด เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินการประการใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มที่ถูกคว�่ำบาตร

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือชื่อเสียงภาพลักษณ์
5. พิจารณาและรับทราบผลการติดตามการปรับเปลีย่ นใช้นำ�้ มันทีม่ คี า่ ก�ำมะถันต�ำ 
่
(Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) ของกลุ่มบริษัทฯ ตามข้อก�ำหนดที่องค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ที่ประกาศ
ให้วันที่ 1 มกราคม 2563 (ปี ค.ศ. 2020) (“IMO2020”) เป็นวันแรกที่เริ่มบังคับใช้
มาตรการ ที่ก�ำหนดให้เรือเดินระหว่างประเทศทุกล�ำในโลกต้องเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่มี
ค่าก�ำมะถัน (Sulphur) ไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน�้ำหนัก จากปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 3.5 โดยน�ำ้ หนักของก�ำมะถันในเชือ้ เพลิงเรือ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดมลพิษ
ทางอากาศ และลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas : GHG)
อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งด้ า นการด� ำ เนิ น งานและระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (Operation &
Infrastructure Risk) ของกองเรือกลุม่ บริษทั ฯ อย่างเหมาะสม และติดตาม ควบคุม ดูแล
ประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรใหญ่ เครือ่ งไฟฟ้าในเรือทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นการใช้นำ�้ มัน
ที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ (Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) ของกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าว
ครอบคลุมการติดตามอย่างต่อเนือ่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับใช้
ของหน่วยงานก�ำกับทัง้ ภายในและภายนอกทีถ่ กู ต้อง อาทิ อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน�้ำอับเฉาเรือและตะกอนที่ได้ก�ำหนดให้เรือ
ทั้งหลายติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉา (Ballast Water Management System :
BWMS) โดยน�้ำอับเฉาต้องได้รับการบ�ำบัดตามมาตรฐานเฉพาะก่อนที่จะระบายน�้ำ
ออกสูท่ ะเล รวมถึงแนวทางการจัดการความเสีย่ งไซเบอร์ทางทะเล (Guidelines on
Maritime Cyber Risk Management ซึ่งให้กองเรือของกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบตั งิ านของกลุม่ บริษทั ฯ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16)
เรื่องสัญญาเช่า (Financial Lease)
6. พิจารณาและรับทราบแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง ส�ำหรับ
ปี 2564 - 2566 ให้มคี วามสอดคล้องกับแผนการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ ให้
มัน่ ใจว่ากลุม่ บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านกลยุทธ์และแผนการด�ำเนิน
ธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ครอบคลุมถึงแนวทางการปฏิบตั งิ านร่วมกันของ
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ เพื่ อ การตั ด สิ น ใจด้ า นการปฏิ บั ติ ง านบนพื้ น ฐานของความเสี่ ย ง
(Risk-based Decision Making) ให้องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
การเติบโตที่ดี อย่างมั่นคงและยั่งยืน
7. รายงานผลการบริหารความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของกลุม่ บริษทั ฯ ให้คณะกรรมการ
บริษทั รับทราบและมีขอ้ มูลส�ำหรับการตัดสินใจอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ
มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งครอบคลุ ม ในทุ ก ด้ า น ทั้ ง ด้ า นกลยุ ท ธ์ แ ละแผน
การด�ำเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ส�ำหรับการลงทุนโครงการและ
การด�ำเนินการธุรกิจที่ปรับตัวได้รวดเร็ว และคล่องตัวทันต่อสถานการณ์การลงทุน
โครงการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านรายงานทางการเงิน
(Financial Reporting Risk) เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
มี ค วามเพี ย งพอทั้ ง ในยามปกติ ครอบคลุ ม ถึ ง กรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น
ต่ อ กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง รายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน
(Operational) ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความส�ำคัญกับการท�ำงาน
ร่วมกันของกองเรือและส�ำนักงานเพื่อการจัดการเหตุการณ์อุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนแผนรองรับการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan :
BCP) และแผนการรับมือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID19) ของกลุ่มบริษัทฯ
โดยแสดงให้เห็นถึงการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Governance Risk)
ขององค์กรที่ดีและยั่งยืน
จากการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า
บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญระดับองค์กรที่เหมาะสม และ
ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงสอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติ
ในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ การบริหารความเสีย่ งอย่างยัง่ ยืนและมีประสิทธิภาพ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และกลยุทธ์
ในการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

วิสัยทัศน์
“กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองค์กรชั้นน�ำด้านธุรกิจการขนส่งทางทะเลและสนับสนุนกิจการ
ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีความ
เป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานและให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้ากลางทะเลอย่างเป็นที่
ไว้วางใจ เป็นธรรมต่อมีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า”

พันธกิจ
• กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองค์กรชั้นน�ำในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านพาณิชย์นาวีและ
โลจิสติกส์ ตลอดจนสนับสนุนงานกิจการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล
• กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ จะขยายตลาดให้ ค รอบคลุ ม ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ค ในการขนส่ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ คมี ปิ โ ตรเลี ย ม ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว และโลจิ ส ติ ก ส์ ตลอดจน
สนับสนุนงานกิจการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลให้ครบวงจร
• กลุ่มบริษัทฯ จะขยายการลงทุนในรูปแบบการร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจผู้มีความช�ำนาญ
ในแต่ละสาขา เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน
• กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ส่งเสริมการท�ำงาน
เป็นทีม ด้วยบรรยากาศการท�ำงานที่เป็นสุข บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกัน
• กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองค์กรที่สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรม ตอบสนองกับแผนการ
ลงทุนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน และดูแล
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
• กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรืออย่างครบวงจรของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างผลก�ำไรอย่างยั่งยืนทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรมให้เกิดแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกราย และมีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าทีจ่ ะเป็น “ผูน้ ำ� การขนส่งพลังงานไทย สูค่ วามส�ำเร็จ
อย่างยั่งยืน” กลุ่มบริษัทฯ จึงตั้งมั่นและทุ่มเทใจในการเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อร่วมช่วยผลักดันให้ส่วนรวม ชุมชน
สังคม ตลอดจนประเทศชาติเจริญก้าวหน้า อันเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมต่อไป
กลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

เพือ่ การด�ำเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอันจะสร้างผลสัมฤทธิท์ คี่ มุ้ ค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกรายกลุม่ บริษทั ฯ
ได้ก�ำหนดทิศทางและนโยบายการด�ำเนินงานเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นส�ำคัญ อันได้แก่ กลยุทธ์ด้านการให้บริการ และ
กลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กลยุทธ์ด้านการให้บริการ

กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อครอบคลุมความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
ทั้งทางด้านคุณภาพด้านการปฏิบัติงานและด้านการให้บริการ โดยมีองค์ประกอบของกลยุทธ์ดังกล่าวดังนี้
(1) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร (One-stop Service) โดยมีองค์ประกอบการให้บริการ ดังนี้
		 • มุ่งเน้นการให้บริการด้วยกองเรือที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
		 • มุ่งเน้นการบริหารเรือด้วยความเชี่ยวชาญ บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อก�ำหนด และกฎข้อบังคับต่าง ๆ
		 • มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของการให้บริการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงานบนเรือและสินค้า
			 และส่งสินค้าตรงตามก�ำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ
(2) กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ เน้นสร้างบุคลากรอันประกอบด้วย คณะผูบ้ ริหาร คณะบุคลากรสนับสนุนการด�ำเนินงาน และคนประจ�ำเรือ
		 ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในธุรกิจ กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(3) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาความเป็นผู้น�ำทางด้านการขนส่งในประเทศด้วยการรักษาการเติบโตของรายได้และปริมาณ
		 การขนส่งอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการและธุรกิจ คัดสรรพนักงานที่มีศักยภาพและประสบการณ์เพื่อรองรับ
		 การเติบโต รักษาพนักงานทีม่ ผี ลงานการท�ำงานทีด่ ี และหาโอกาสในการเพิม่ สัดส่วนการขนส่งกับบริษทั ผูค้ า้ น�ำ้ มัน้ ในประเทศ
(4) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในธุรกิจตลาดต่างประเทศด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็น
		 มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศ
(5) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลลูกค้าในแบบคู่ค้าธุรกิจระยะยาว (Long-Term Partnership) ด้วยการเตรียมความพร้อม
		 ทางด้านทรัพยากรบุคคลและเงินทุนที่จะสามารถเพิ่มความสามารถในการให้บริการและเพิ่มเส้นทางการเดินเรือในภูมิภาค
		 ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนดูแลและใส่ใจลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการให้บริการ
(6) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนในการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
		 การซ่อมบ�ำรุง รวมถึงมีการประเมินราคาและคุณภาพในการตัดสินใจเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาเปรียบเทียบคู่ค้ามากกว่า
		 2 รายขึ้นไป เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองราคา
2. กลยุทธ์ด้านการตลาด

กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดในการรักษาและขยายฐานลูกค้า เพื่อสร้างคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว และลด
ความเสี่ยงจากการแข่งขันตัดราคา ดังนี้
(1) กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ เน้นรักษาเครือข่ายนายหน้า (Broker) ทีม่ ศี กั ยภาพในการท�ำหน้าทีจ่ ดั หาเรือหรือสินค้าทัง้ ในและต่างประเทศ
		 ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการหาเรือ และหางานใหม่
		 ในตลาดจัดหาเรือขนส่ง เรือ FSU และเรือ Offshore
(2) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการในด้านการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เรือและศักยภาพในการแข่งขัน
(3) กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง เน้ น การส� ำ รวจความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารทั้ ง ก่ อ น ระหว่ า ง
		 และหลังการขนส่งสินค้า
รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 8 ท่าน ดังนี้

นายบวร วงศ์สินอุดม

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์

รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
สรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

นายสุรพล มีเสถียร

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

นายสุรศักดิ์ ใจเย็น

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการ / กรรมการสรรหา กำ�หนดค่า
ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการบริหาร

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการ

คณะผู้บริหาร
ผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์
ผู้อำ�นวยการสายงานการตลาด 1

นายอนันตชัย อุตตะมะ

ผู้อำ�นวยการสายงานธุรกิจบริหาร
จัดการเรือ

นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพาณิชย์และการลงทุน

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

ผู้อำ�นวยการสายงานการเงินและ
การบัญชี

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำ�บัญชี และเลขานุการบริษัท
นายบวร วงศ์สินอุดม
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ตนเอง
: ไม่มี
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : คู่สมรสถือหุ้นจ�ำนวน 1,500,000 หุ้น
			 (ร้อยละ 0.060 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
•
•

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 45/2562
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)
รุน่ ที่ 28/2561

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 209/2558
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 76/2551
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 17/2547

ประสบการณ์การท�ำงาน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
		
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน
่

2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
		
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จ�ำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอ�ำนวยการ
		
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		

2561 – 2563
		
2561 – 2563
		
2561 – 2563
		
		
2558 – 2562
		
2554 – 2562
		
2560 – 2561
		
2557 – 2561
		
2559 – 2560
		
2557 – 2559
		
		
2557 – 2559
		
		

รองประธาน-งานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการ
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการ
การประปานครหลวง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สุธากัญจน์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการ
สถาบันน�้ำเพื่อความยั่งยืน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธาน
คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์
รองประธานกรรมการ (กรรมการผูม
้ อ
ี ำ�นาจลงนามผูกพันบริษท
ั )/
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 69 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ตนเอง
: 500,000 หุ้น
			 (ร้อยละ 0.020 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด)
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ทร.) โรงเรียนนายเรือ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

• หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE)
•

รุน่ ที่ 12/2561
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 104/2551

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน
่

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท บทด จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
2556 – 2559 ประธานกรรมการ
		
บริษัท นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจิ จ�ำกัด

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 3) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์การท�ำงาน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
		
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 70 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ตนเอง
: 1,500,000 หุ้น
			 ร้อยละ 0.060 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด)
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน
่

• หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง
		
และอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ
		
บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)

• หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

Oversight 2560

รุ่นที่ 33/2557

• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
•

(FGP) รุ่นที่ 3/2554
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 63/2550

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

-ไม่มี-

ประสบการณ์การท�ำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		
และกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
		
และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
		
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
		
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
		
และกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
		
จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

2560 – 2562
		
		
2555 – 2562
		
		
		
		
2559 – 2561
		
		
2554 – 2561
		
		
2552 – 2561
		
2553 – 2559
		
		

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล และก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 		
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการอ�ำนวยการ
เงินทุนหมุนเวียน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กรรมการ
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
กระทรวงพลังงาน
กรรมการ
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 		
กระทรวงการคลัง

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 70 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ตนเอง
: ไม่มี
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : คู่สมรสถือหุ้นจ�ำนวน 800,000 หุ้น
			 (ร้อยละ 0.032 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน
่

แห่งเนติบัณฑิตยสภา

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี
		
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา
		
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�ำ (พศป.)
		
มหาเถรสมาคม

• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
		
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง รุ่นที่ 1
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

•
•
•
•

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 28/2555
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 76/2549
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 56/2549
หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial
Statement (UFS) รุน่ ที่ 3/2549

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 9
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 2
• หลักสูตรอัยการจังหวัด รุน่ ที่ 9/2530
ประสบการณ์การท�ำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
		
และกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
		
และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
		
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
		
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
		
บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		

2561 – 2563
		
2559 – 2561
		
2559 – 2561
		
2558 – 2561
		
		
2558 – 2561
		
2554 – 2561
		
2559 – 2559
		
		

ประธานกรรมการ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอคิว เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี เฮลท์แคร์ จ�ำกัด 		
(มหาชน)
ที่ปรึกษา
บริษัท เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด 		
(มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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นายสุรพล มีเสถียร

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท) / ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 67ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ตนเอง
: 600,000 หุ้น
			 (ร้อยละ 0.024 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด)
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : คู่สมรสถือหุ้นจ�ำนวน 100,000 หุ้น
			 (ร้อยละ 0.004 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ
• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 155/2555

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 92/2554

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

• หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�ำงาน

2563 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหา
			
ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
			
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน
่

2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
			
สมาคมเจ้าของเรือไทย
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด
2550 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
บริษัท นทลิน จ�ำกัด
ปัจจุบัน		
กรรมการ
			
บริษัท นทลิน จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		

2560 – 2563
			
2552 – 2563
			
2557 – 2561
			
2554 – 2560
			
2557 – 2559
			
2554 – 2559
			

กรรมการ
คณะกรรมการแรงงานทางทะเล กระทรวงแรงงาน
รองประธานกรรมการ
สมาคมเจ้าของเรือไทย
กรรมการ
Nathalin Shipping Pte. Ltd.
กรรมการ
บริษัท คุณนที จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท บทด จ�ำกัด

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท) /
ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 54 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ตนเอง
: 100 หุ้น
			 (ร้อยละ 0.000 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด)
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 97/2555

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

-ไม่มี-

ประสบการณ์การท�ำงาน

2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
และประธานคณะกรรมการบริหาร
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
		
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน
่

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท วินชัย จ�ำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท นทลิน จ�ำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
TATE Offshore Co., Ltd.
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Nathalin Shipping Pte. Ltd.

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		

2548 – 2563
		
2556 – 2562
		
2555 – 2559
		

กรรมการบริหาร
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
บริษัท นทลิน จ�ำกัด
กรรมการ
TOP-NTL Pte. Ltd.

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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นายสุรศักดิ์ ใจเย็น

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท) /
กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการบริหาร
อายุ 50 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ตนเอง
: 200,000 หุ้น
			 (ร้อยละ 0.008 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด)
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : สมรสถือหุ้นจ�ำนวน 200,000 หุ้น
			 (ร้อยละ 0.008 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
• รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

• หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE)
รุน่ ที่ 12/2561

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 246/2560
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุน่ ที่ 28/2558
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 20/2555
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

• Assessment Center Certificate/ 7 Habits/ Global
Organization Leadership Development (GOLD)

ประสบการณ์การท�ำงาน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
		
และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน
่

2563 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการบริษัท
			
บริษัท สะหวันพัฒนาพลังงาน จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการ
			
บริษัท เมืองโขง คลีน เอ็นเนอร์จี จ�ำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
			
และพัฒนาองค์กร
			
บริษัท นทลิน จ�ำกัด
ปัจจุบัน		
กรรมการ
			
บริษัท ลินพลัส รีเทลลิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
			
บริษัท เอ็น ดับเบิ้ลยู รีซอร์สเซส โฮลดิ้ง จ�ำกัด
			
บริษัท ริช รีเทลลิ่ง จ�ำกัด
			
บริษัท เอ็น.เอ.ที.มาร์ท จ�ำกัด
			
บริษัท ซับพุด เอ็นเนอร์ยี่ วัน จ�ำกัด
			
บริษัท ซับพุด เอ็นเนอร์ยี่ ทู จ�ำกัด
			
บริษัท แบล็ค ดอลฟิน จ�ำกัด
			
บริษัท โกลด์ ดอลฟิน จ�ำกัด
			
บริษัท ดอลฟิน กรุ๊ป จ�ำกัด
			
บริษัท ไบโอ เทค กรีน เอ็นเนอร์จี จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		

-ไม่มี-

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 39 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 1 กุมภาพันธ์ 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ตนเอง
: 5,761,000 หุ้น
			 (ร้อยละ 0.23 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด)
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ RMIT University, Melbourne,
Australia

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

• หลักสูตร Risk Management program for Corporate
•
•

Leader (RCL) รุ่นที่ 4/2559
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 170/2556
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 92/2554

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
•
•
•
•
•
•
•

และการลงทุน (วธอ.รุ่นที่ 2/2558)
หลักสูตร Masterclass in Private Equity
จากมหาวิทยาลัย London Business School ปี 2557 		
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ Modern Marketing
Management (MMM) รุ่นที่ 40 ภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Fundamentals of petroleum economics
จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หลักสูตร ด้านวิทยาการพลังงานส�ำหรับนักบริหารใหม่ รุ่นที่ 7
หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide
หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365
หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้
ในปี 2563

ประสบการณ์การท�ำงาน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
		
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน
่

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Amity Asset Management Inc.
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท โอไรออน ทเวนตี้ จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท เวก้า ทเวนตี้ จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ไททัน ทเวนตี้ จ�ำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Energon Pte. Ltd.
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Sea Oil Offshore Limited
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Sea Oil Energy Limited
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท นทลิน จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
2560 – 2563 กรรมการ
		
บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จ�ำกัด และบริษัทย่อย*

หมายเหตุ
* บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ซันนี่ โซล่า จ�ำกัด / บริษัท ซัน ลิงค์พาวเวอร์ จ�ำกัด / บริษัท โซล่าร์ ทาวน์ จ�ำกัด / บริษัท สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์ จ�ำกัด /
บริษัท สกาย โซล่าร์ รูฟ จ�ำกัด / บริษัท เอ็น ดับเบิลยูกรีน พาวเวอร์ จ�ำกัด / บริษัท เอ็น ดับเบิลยูโซล่าร์ จ�ำกัด / บริษัท เอ็น ดับเบิลยูเอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน /
กรรมการบริหาร
อายุ 37 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ตนเอง
: ไม่มี
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท สาขา Business Management (Merit), Oxford
Brookes University, Oxford, UK

• ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน
่

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Protea Investments Group Limited
2563
–
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
		
บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด
-ไม่ม-ี
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Amity Asset Management Inc.
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
2563
–
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการ
• Fundamentals of Petroleum Economics สถาบันปิโตรเลียม
		
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด
แห่งประเทศไทย
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
• Financial Management and Tax Planning
		
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ�ำกัด
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563
–
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการ
• LNG/Gas Contracts - Negotiation, Drafting and
		
Nathalin Shipping Pte. Ltd.
Administration by IBC Asia Singapore.
2561
–
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการ
• LNG Cargo Operations, Transportation and claims by
		
บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด
IBC Asia Singapore.
2561
–
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการ
• Tanker Chartering, Laytime and Demurrage by IBC Asia
		
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด
Singapore.
• Fundamental of Technical and Commercial of Tankers 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ท็อป นอคิตอล สตาร์ จ�ำกัด		
by NYK Line, Japan.
• Fundamental of Laytime and Demurrage by IBC Asia
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
Singapore.
2556
– 2561 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
• กลยุทธ์ทางธุรกิจ กฎหมาย และภาษีในการควบรวมและ
		
TOP-NTL Pte. Ltd.
ซื้อกิจการ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การท�ำงาน

2564 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์
		
และการลงทุน
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน รักษาการผู้อ�ำนวยการสายงานการลงทุนโครงการ
		
และประกันคุณภาพ
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
		
บริษัทพริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

26
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์ี
ผู้อำ�นวยการสายงานการตลาด 1
อายุ 44 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 กันยายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ตนเอง
: ไม่มี
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 		
มหาวิทยาลัยบูรพา

• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ (ทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

-ไม่มี-

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

• Marketing Knowledge for Ship Business Unit
ประสบการณ์การท�ำงาน

2558 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการ สายงานการตลาด 1
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน
่

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Protea Investments Group Limited
2564 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ
			
บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
			
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
			
บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
ปัจจุบัน		
กรรมการ
			
บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		

-ไม่มี-

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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นายอนันตชัย อุตตะมะ
ผู้อำ�นวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ
อายุ 53 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 3 สิงหาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ตนเอง
: ไม่มี
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• NIDA Executive Mini MBA - สถาบันบัณฑิต			
พัฒนบริหารศาสตร์

2563 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ปริญญาตรี สาขา Marine Mechanical Engineering
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

-ไม่ม-ี

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

• Enterprise Risk Management บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด
(มหาชน)

• Safety Officer at Management Level สมาคมส่งเสริม
ความปลอดภัย และอนามัยในการท�ำงาน (ประเทศไทย)

• Human Resource Management and Industrial Relations
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประสบการณ์การท�ำงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Certificate)
IMO Level 2 Oil Spill Response Training Course (OICMF)
Tanker Operations by IBC Maritime Training Academy at
Singapore
New Construction Project Management Corse by 		
Lloyd’s Register at Shanghai, China
Marine New Construction Course by Lloyd’s Register at
Shanghai, China
Material & Non-Destructive Examination course by 		
Lloyd’s Register at Shanghai, China
ISM & ISPS Code International Training Course by 		
American Bureau of Shipping, Bangkok
ILO (MLC 2006) Inspector Course by Lloyd’s Register at
Singapore
FQMP and Eliminating Substandard Shipping course by
Lloyd’s Register at Singapore
Vessel Resource Management Course by ST Education
& Training Pte Ltd, Singapore
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รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

-ไม่ม-ี

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน
่

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		

2562 – 2563
		
		
2559 – 2562
		
		

Technical advisor
Double A & NPS Group - บริษัท เอ็นพีเอส
โอเชี่ยนสตาร์ จ�ำกัด
Fleet Director
Double A & NPS Group - บริษัท เอ็นพีเอส
โอเชี่ยนสตาร์ จ�ำกัด

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์
ผู้อำ�นวยการสายงานการเงินและบัญชี (ผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน) / กรรมการบริหาร
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ตนเอง
: ไม่มี
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

-ไม่มี-

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

• Strategic CFO In Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2560
• Orientation Course CFO (Focus on Financial Reporting)
• TLCA CFO Professional Development Program
ประสบการณ์การท�ำงาน

2560 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี
		
และกรรมการบริหาร
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน
่

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Protea Investments Group Limited
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		

2560 – 2562
		
2535 – 2559
		

กรรมการ
บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการสายงานการเงิน
บริษัท นทลิน จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวกุสุมา หมู่วรรณ์

ผู้จัดการแผนกบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำ�บัญชี)
อายุ 39 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี : 1 กุมภาพันธ์ 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ตนเอง
: ไม่มี
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซ้าธ์อีสท์บางกอก
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี
โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

-ไม่ม-ี

• Tax Planning
• Update กฎหมายภาษีอากร พร้อมประเด็นการตรวจสอบภาษี
ย้อนหลัง

• การเปลี่ยนแปลงภาษีอากร และกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

จุดที่ต้องระมัดระวัง
เจาะลึกภาษีอากรที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี
หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องทราบ
การสัมมนาการรายงานทางการเงินประจ�ำปี
งบการเงินรวม PACK5 และปัญหาในการจัดท�ำงบการเงินรวม
Update TFRS 15 และ TFRS 16 พร้อมผลกระทบในการ
จัดท�ำภาษีและการค�ำนวณก�ำไรสุทธิ
การยื่นงบการเงินของผู้ท�ำบัญชีด้วยระบบการให้บริการ
รับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับบริษัทที่เตรียมตัว
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Dealing with disruption and adapting to survive and
thrive
เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
(TFRSs / TFRS for NPAEs)
การเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้บริหาร
TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน (หลักการน�ำไปใช้ และตัวอย่าง
ประกอบความเข้าใจ)
การจัดท�ำ Cash Budgeting เพื่อผู้บริหารระดับสูงในการวางแผน
และตัดสินใจส�ำหรับผู้บริหาร
Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อช่วยลดภาระภาษีของกิจการ

30

2559 – ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน
่

-ไม่มี-

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

•

ประสบการณ์การท�ำงาน

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		

-ไม่มี-

นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร
เลขานุการบริษัท

อายุ 45 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท : 2 กรกฎาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ตนเอง
: ไม่มี
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท Master of Business Systems,
Monash University, Australia

2561 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

• หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
•
•
•

ประสบการณ์การท�ำงาน

รุน่ ที่ 47/2561
หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุน่ ที่ 22/2561
หลักสูตร Effective Minutes Taking EMT รุน่ ที่ 13/2552
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ ที่ 30/2552

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for

-ไม่มี-

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน
่

-ไม่มี-

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
2560 – 2561 ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
		
และเลขานุการบริษัท
		
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)

Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2560
ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หมายเหตุ
* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง
(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว
และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
เหตุการณ์

ปี

2561

2562

32

• กลุ่มบริษัทฯ ได้รับมอบเรือต่อใหม่ ชื่อ “ศรีกาญจนดิษฐ์” ซึ่งเป็นเรือเล็กขนาด 3,000 DWT ส�ำหรับ

ธุรกิจเรือขนส่งฯ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของบริษัทค้าน�้ำมันรายใหญ่
ในประเทศในเดือนมกราคม
• กลุ่มบริษัทฯ ขายเรือ ชื่อ “Northern Star” ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจเรือขนส่งและ
จัด เก็บ FSU เพื่อปรับ แผนธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บสภาวะตลาดที่ มี ค วามผั น ผวน โดยมี ก ารจ� ำ หน่า ย
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
• กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ลงนามเข้ า ท� ำ รายการได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น โดยการเข้ า ซื้ อ หุ ้ น สามั ญ ทั้ ง หมดจ� ำ นวน
ทั้งสิ้น 360,000 หุ้นในบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจ�ำกัดประกอบธุรกิจบริการขนส่งน�้ำมันทางทะเล
ให้กับบริษัทน�้ำมันในประเทศไทย ทั้งนี้ ได้แบ่งการเข้าซื้อหุ้นสามัญในช่วงที่ 1 กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�ำการเข้าซื้อ
หุ้นสามัญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นสามัญทั้งหมด หรือคิดเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 252,000 หุ้น
รวมมูลค่า 1,540,000,000 บาท (โดยแบ่งออกเป็นช�ำระด้วยเงินสดจ�ำนวน 1,400 ล้านบาท และ
ภาระผูกพันที่ต้องช�ำระอีกจ�ำนวน 140 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
• กลุ่มบริษัทฯ ขายเรือ ชื่อ “Amity Star” ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU เพื่อ
ปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่มีความผันผวน โดยมีการจ�ำหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2561
• กลุ่มบริษัทฯ ได้ซื้อและรับมอบเรือมือสอง ชื่อ “สิริพิพัฒน์” ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กในธุรกิจเรือขนส่งฯ
ขนาด 3,500 DWT เพื่อรองรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเหลวตามความต้องการของบริษัทค้าน�้ำมัน
รายใหญ่ในประเทศในเดือนกรกฎาคม 2561
• บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ�ำนวน 250,000,000 บาท (จากเดิม
703,000,000 บาท เป็น 953,000,000 บาท) เพือ่ เตรียมพร้อมการลงทุนในเรือต่อใหม่จำ� นวน 4 ล�ำ
• บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ให้ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ นระดั บ “ดี ม าก” หรื อ
4 ดาว จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2561 (หรือ CGR 2018)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• กลุ่มบริษัทฯ ได้รับมอบเรือต่อใหม่ ขนาด 3,000 DWT จ�ำนวน 5 ล�ำ ได้แก่ เรือชื่อ ศรีสุราษฎร์

ศรีไชยา ศรีท่าเพชร ศรีพุนพิน และศรีพุมเรียง ตามล�ำดับ และขนาด 5,300 DWT จ�ำนวน 1 ล�ำ (BS106)
ซึ่งเป็นเรือในธุรกิจเรือขนส่งฯ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของบริษัทค้าน�้ำมัน
รายใหญ่ในประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2562
• กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ซื้ อ เรื อ ขนาด VLCC ในธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง และจั ด เก็ บ FSU จ� ำ นวน 3 ล� ำ ได้ แ ก่
เรือชื่อ Aquarius Star, Crystal Star และ Darin Star ตามล�ำดับ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
ในการกักเก็บน�้ำมันดิบก�ำมะถันต�่ำที่เพิ่มขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562
• บริษทั เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกจ�ำนวน 100,000,000 บาท (จากเดิม 953,000,000 บาท
เป็น 1,053,000,000 บาท) เพื่อลงทุนในเรือต่อใหม่ ตามแผนการลงทุนประจ�ำปี 2562
• บริษทั สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกจ�ำนวน 340,000,000 บาท (จากเดิม 622,000,000 บาท
เป็น 962,000,000 บาท) เพือ่ รองรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
• บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บทด จ�ำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 4,406,738 หุ้น หรือ
ร้อยละ 6.62 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายได้ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 43,359,552 บาท

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

ปี

2562

2563

เหตุการณ์

• กลุ่มบริษัทฯ ลงนามเข้าท�ำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด

ในช่วงที่ 2 เพิม่ เติมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 36,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุน้ ทีอ่ อกจ�ำหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั
บิ๊กซี จ�ำกัด ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ เข้าถือหุ้นสามัญในบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด รวม 288,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80
ของหุน้ ทีอ่ อกจ�ำหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั บิก๊ ซี จ�ำกัด รวมมูลค่า 1,687,953,608 บาท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2562
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว
จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2562 (หรือ CGR 2019) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (“โครงการ CAC”) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
• บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 และ
ได้จดทะเบียนเสร็จการช�ำระบัญชีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เนื่องจากไม่มีการประกอบธุรกิจภายใน
• บริษทั ศรีไทย แคปปิตอล จ�ำกัด ซึง่ เป็นกิจการร่วมค้า ได้จดทะเบียนเลิกบริษทั เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2562
และได้จดทะเบียนเสร็จการช�ำระบัญชีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เนื่องจากหมดระยะสัญญาโครงการ

• บริษทั เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกจ�ำนวน 147,000,000 บาท (จากเดิม 1,053,000,000
เป็น 1,200,000,000 บาท) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
• บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ�ำนวน 238,000,000 บาท (จากเดิม 962,000,000
บาท เป็น 1,200,000,000 บาท) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
• Nathalin Shipping Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยในสาธารณรัฐปานามา
ชื่อว่า “Amity Asset Management Inc.” ประกอบธุรกิจให้บริการเรือขนส่งน�้ำมันทางเรือ ด้วยทุน
จดทะเบียน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
• กลุ่มบริษัทฯ รับมอบเรือต่อใหม่ ขนาด 3,000 DWT จ�ำนวน 1 ล�ำ ชื่อ “ศรีล�ำพู” ซึ่งเป็นเรือในธุรกิจ
เรือขนส่งฯ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของบริษัทค้าน�้ำมันรายใหญ่ในประเทศ
• บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย ชื่อว่า “บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด” ประกอบธุรกิจให้บริการ
เรือขนส่งน�ำ้ มันทางเรือ ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 10,000 หุน้ มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว
เป็นปีที่สองต่อเนื่องกัน (2562 – 2563) จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ประจ�ำปี 2563 (CGR 2020) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าท�ำสัญญาซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษทั ไทยออยล์มารีน
จ�ำกัด จาก บริษทั ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวนทัง้ สิน้ 97,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
บริษัท นทลิน จำ�กัด
100.00%

Austin Asset Limited (2)

2.14%(1)

54.20%(1)

Kimberly Asset Limited (2)

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำ�กัด

99.99%

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำ�กัด

99.99%

บริษัท ภูริช มารีน จำ�กัด

99.99%

Protea Investments Group Limited

100.00%

TOP-NTL Pte. Ltd. (3)

50.00%

TOP-NTL Shipping Trust (4)

87.50%

3.28%(1)

Nathalin Shipping Pte. Ltd. (7)
100.00%
Amity Asset Management Inc. (8)

50.00%

51.00%

บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำ�กัด

70.00%

บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำ�กัด (9)

99.99%

บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จำ�กัด

99.99%

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

33.33%

บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จำ�กัด (10)

30.00%
บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จำ�กัด (5)
บริษัท บิ๊กซี จำ�กัด (6)
3.04%
6.08%

35.00%
80.00%

ธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU
ธุรกิจบริหารจัดการเรือ

12.70%
บริษัท บทด จำ�กัด

3.04%

หมายเหตุ
(1) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
(2) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
(3) บริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.00		
(4) บริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.00
(5) บริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 35.00		
(6) TWATT Limited ถือหุ้นร้อยละ 20.00
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ธุรกิจเรือขนส่งฯ
ธุรกิจเรือ Offshore

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

(7)
(8)
(9)
(10)

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ถือหุ้นร้อยละ 12.50
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐปานามา
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30.00
บริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 33.33 และ
นายนพดล แก้วสุวรรณ ถือหุ้นร้อยละ 33.33

49.00%

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท นทลิน จ�ำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 54.20
ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัท นทลิน จ�ำกัด ถือหุ้นผ่าน Austin Asset Limited ในสัดส่วน
ร้อยละ 2.14 ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท นทลิน จ�ำกัด และบริษัทในกลุ่ม (“กลุ่มนทลิน”)
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่
(1) กลุ่มธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมทางเรือ
(2) กลุ่มธุรกิจจัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิงให้เรือเดินทะเลและงานบริการในเรือ Offshore
(3) กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก
(4) กลุ่มธุรกิจการลงทุนเพื่ออนาคต
ทั้งนี้ กลุ่มนทลินมีการแบ่งแยกขอบเขตการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มอย่างชัดเจน โดยมีบริษัทฯ เป็นบริษัทหลัก
(Flagship Company) ของกลุ่มธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมทางเรือ
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น บริษัท นทลิน จ�ำกัด ได้มีจดหมายยืนยันการไม่ประกอบธุรกิจ
แข่งขัน (Non-Competition Letter) ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ถึงบริษัทฯ โดยบริษัท นทลิน จ�ำกัด ตกลงจะไม่เข้าลงทุน
ในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่ถือหุ้นในจ�ำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ใน
บริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งหรือด�ำเนินธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรืออาจแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ เว้นแต่การถือหุ้นในบริษัท และ/หรือ การด�ำเนินการตามสัญญาที่บริษัท นทลิน จ�ำกัด หรือบริษัทย่อย มีอยู่
ในปัจจุบัน
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โครงสร้างรายได้และจำ�นวนเรือ
ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลักในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดบัญชีวน
ั ที่
31 ธันวาคม 2561

กลุ่มธุรกิจ

รายได้
(ล้านบาท)

1.
2.
3.
4.

ธุรกิจเรือขนส่งฯ
ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
ธุรกิจเรือ Offshore
ธุรกิจบริหารเรือ
รวม

31 ธันวาคม 2562
รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

2,254.0
1,395.7
471.8
358.2
4,479.7

50.3
31.2
10.5
8.0
100.0

31 ธันวาคม 2563
รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

2,587.9
1,940.9
491.3
326.6
5,346.7

48.4
36.3
9.2
6.1
100

ร้อยละ

2,203.2
3,248.6
225.5
248.4
5,925.7

37.2
54.8
3.8
4.2
100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกองเรือส�ำหรับด�ำเนินธุรกิจ โดยแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
ในกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้
ประเภทเรือ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็น
เจ้าของ
จ�ำนวน
เรือ

DWT

กิจการร่วมค้า
เป็นเจ้าของ
จ�ำนวน
เรือ

กลุ่มบริษัทฯ จ้างมา*
จ�ำนวน
เรือ

DWT

รวม
จ�ำนวน
เรือ

DWT

DWT

1. เรือขนส่ง

1.1 เรือขนส่งฯ
เรือขนส่งขนาดเล็ก
(0 - 20,000 DWT)
เรือขนส่งขนาด Aframax
รวมเรือขนส่งฯ
1.2 เรือ FSU
เรือ FSU ขนาด VLCC
รวมเรือ FSU
รวมเรือขนส่งฯ และเรือ
FSU
2. เรืออื่นๆ
เรือ AWB

30
1
31

100,476.96
105,996.00
206,472.96

7 2,127,430.00
7 2,127,430.00
38 2,333,902.96
1

13,207.00

-

-

-

-

30
1
31

1 299,930.00
1 299,930.00
1 299,930.00

-

-

8 2,427,360.00
8 2,427,360.00
39 2,633,832.96

-

-

-

-

1

100,476.96
105,996.00
206,472.96

13,207.00

หมายเหตุ : * เรือที่กลุ่มบริษัทฯ จ้างมาเพื่อให้บริการขนส่งเอง หมายถึง เรือที่กลุ่มบริษัทฯ จ้างมาบริหารจัดการเอง และน�ำมาให้บริการแก่ลูกค้า
			 ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีลักษณะการท�ำสัญญาในรูปแบบสัญญาเช่าเหมาล�ำ Bareboat และ TC
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรือ ให้กับลูกค้า
ตามความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งทีใ่ ห้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
และการบริหารจัดการเรือ ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมน�้ำมันและปิโตรเคมี โดยธุรกิจหลักของ
กลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่

1

ธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันและ
ปิโตรเคมีเหลว
(“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)

เรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ
ขนาดบรรทุกรวม

2

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมัน
(“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”)

เรือ FSU
ขนาดบรรทุกรวม

105,996 DWT
1 ล�ำ

2,427,360 DWT
8 ล�ำ

ถังจัดเก็บจ�ำนวน
เรือขนส่งฯ ในประเทศ
ขนาดบรรทุกรวม

15-17 ถัง/ล�ำ

100,476.96 DWT
30 ล�ำ
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
ส�ำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว (“ผลิตภัณฑ์”) แก่ลูกค้า
ที่ท�ำธุรกิจโรงกลั่นน�้ำมันและผู้ค้าน�้ำมันรายใหญ่เพื่อขนส่ง
สินค้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ลูกค้าก�ำหนด โดยให้ความ
ส�ำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
การควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฯ ตามที่ ลู ก ค้ า ก� ำ หนด
โดยไม่ ใ ห้ มี ก ารปนเปื ้ อ น และไม่ ใ ห้ คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี
ของผลิตภัณฑ์ฯ ที่ขนส่งเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการขนส่ง
ที่ตรงต่อเวลาอีกด้วย โดยธุรกิจเรือขนส่งฯ แบ่งเป็นธุรกิจ
เรือขนส่งฯ ในประเทศ และธุรกิจเรือขนส่งฯ ระหว่าง
ประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบและ
น�้ำมันเตาแบบลอยน�้ำ (Floating Storage Unit, FSU)
โดยใช้เรือทีม่ ถี งั จัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่เป็นสถานทีจ่ ดั เก็บ
ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้าของลูกค้า
ให้ยงั คงคุณภาพ คุณสมบัติ และปริมาณตามทีล่ กู ค้าก�ำหนด
ในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ และยังให้บริการผสมน�้ำมัน
บนเรือตามชนิดน�้ำมันที่ลูกค้าต้องการเพื่อกระจายสินค้า
ต่ อ ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า รายอื่ น ในภู มิ ภ าค โดยเป็ น ไปตามกฎ
ข้อบังคับของกฎหมาย
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3

ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุน
งานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
กลางทะเล (“ธุรกิจเรือ Offshore”)

เรือขนส่งและที่พักอาศัยส�ำหรับ
พนักงานประจ�ำแท่นขุดเจาะน�ำ้ มัน

4

ธุรกิจบริหารจัดการเรือ
(“ธุรกิจบริหารเรือ”)

1 ล�ำ

ขนาดบรรทุกรวม

13,207 DWT

บริหารจัดการด้านคนประจ�ำเรือ
บริหารจัดการด้านเทคนิค

กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารเรื อ สนั บ สนุ น งานส� ำ รวจและ
ผลิตปิโตรเลียมทางกลางทะเลแก่ลูกค้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่
จะเป็นบริษัทส�ำรวจและผลิตน�้ำมันกลางทะเล โดยเรือ
ขนส่งที่ให้บริการ ได้แก่ เรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบ
ส�ำหรับแท่นขุดเจาะน�้ำมัน (Floating Storage and
Offloading Unit, FSO) และเรือขนส่งและที่พักอาศัย
ส�ำหรับพนักงานประจ�ำแท่นขุดเจาะน�้ำมัน (Accomodation Work Barge, AWB) เป็นต้น
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การบริหารจัดการเรือ เป็นส่วนส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ
หลักของกลุม่ บริษทั ฯ โดยมีขอบเขตงานหลักประกอบด้วย
การบังคับและการควบคุมการเดินเรือ การจัดหาคนประจ�ำเรือ
การจัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎระเบียบ
สากล และดู แ ลด้ า นสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของ
คนประจ�ำเรือ การบ�ำรุงรักษาตัวเรือ เครื่องยนต์ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ การด�ำเนินการด้านใบอนุญาตและเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1		

ธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)

1.1		

ลักษณะการให้บริการ

		

กลุม่ บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งน�ำ้ มันดิบ ผลิตภัณฑ์นำ้� มันส�ำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว แก่ลกู ค้าทีท่ ำ� ธุรกิจโรงกลัน่ น�ำ้ มัน และผูค้ า้
น�ำ้ มันรายใหญ่ เพือ่ ขนส่งสินค้าทางเรือจากสถานทีต่ า่ ง ๆ ไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางอีกทีห่ นึง่ โดยจัดหาเรือขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และคนประจ�ำเรือที่มีความช�ำนาญ ความรู้ความสามารถ เพื่อท�ำการขนส่งได้อย่าง
ปลอดภัยและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับลูกค้า
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ โดยแบ่งเส้นทางการเดินเรือหลักเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นทางการขนส่ง
ในประเทศ และ 2) เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เส้นทางการขนส่งในประเทศ
เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินค้าจากโรงกลั่นน�้ำมัน คลังน�้ำมัน หรือท่าเรือต้นทางไปส่งสินค้าที่คลังน�้ำมัน หรือท่าเรือ
ปลายทาง โดยใช้เรือขนส่งขนาดระวางบรรทุกไม่เกิน 10,000 DWT แบ่งการขนส่งออกเป็น 2 เส้นทางตามประเภทของเรือ
ที่ได้รับการจดทะเบียนเรือไทย ได้แก่ 1) เส้นทางส�ำหรับเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต (Local Trade Vessel) และ 2) เส้นทาง
ส�ำหรับเรือกลเดินทะเลใกล้ชายฝั่ง (Vessel Engaged on Near-Coastal Voyages)
1) เส้นทางส�ำหรับเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต (Local Trade Vessel) เรือบรรทุกน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลว
ของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินค้าจากโรงกลั่นน�้ำมัน คลังน�้ำมัน หรือท่าเรือต้นทางในประเทศไทย เช่น ศรีราชา ระยอง และ
กรุงเทพฯ (บางจาก) และไปส่งสินค้าที่คลังน�้ำมันหรือท่าเรือปลายทางในประเทศไทย เช่นเดียวกัน เช่น สุราษฎร์ธานี
สมุทรสาคร ภูเก็ต สงขลา และกรุงเทพฯ
2) เส้นทางส�ำหรับเรือกลเดินทะเลใกล้ชายฝัง่ (Vessel Engaged on Near-Coastal Voyages) เรือบรรทุก
น�้ำมันและปิโตรเคมีเหลวของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินค้าจากโรงกลั่นน�้ำมัน คลังน�้ำมัน หรือท่าเรือต้นทางในประเทศไทย
หรือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย
และประเทศเมียนมาร์ เป็นต้น และไปส่งสินค้าที่คลังน�้ำมันหรือท่าเรือปลายทางในประเทศไทยหรือระหว่างประเทศ
ซึ่งเป็นประเทศใกล้เคียงเช่นเดียวกัน
เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ
เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศสิงคโปร์ไปยังท่าเรือในประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นเส้นทาง
ระหว่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะใช้เรือขนส่งขนาดระวางบรรทุกมากกว่า 10,000 DWT ประเภท Aframax ซึ่งมีระวาง
บรรทุก 80,000 – 120,000 DWT
1.1.1

ผลิตภัณฑ์ฯ ที่กลุ่มบริษัทฯ ขนส่ง

น�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว เช่น น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันดีเซล น�้ำมันอากาศยานเจท เอ-1 แนฟทา
ไซโคลเฮกเซน เอทานอล พาราไซลีน มิกไซลีน และโทลูอีน เป็นต้น
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1.1.2

รูปแบบสัญญาการให้บริการขนส่ง

กลุ่มบริษัทฯ มีข้อตกลงทางธุรกิจในการบริการขนส่งทั้งหมด 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การขนส่งสินค้าเฉพาะเที่ยว (Voyage Charter) (“การขนส่งแบบ VOYAGE”) กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการ
เรือขนส่งแก่ลูกค้าเพื่อขนส่งสินค้าโดยก�ำหนดการเดินทางเป็นเที่ยวเรือ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการขนส่งสินค้าและ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญในการขนส่งสินค้า ได้แก่ 1) ค่าบริหารจัดการเรือ 2) เงินเดือนและค่าตอบแทนคนประจ�ำเรือ
3) ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับการเดินเรือขนส่ง 4) ค่าใช้จ่ายภาระการใช้ท่าเรือ (Port Due and Port Charge) ในการ
เข้าและออกท่าเรือ 5) ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาเรือ 6) ค่าน�้ำมันหล่อลื่น และ 7) ค่าประกันภัย
การขนส่งแบบ VOYAGE สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
การขนส่งสินค้าแบบรายเที่ยว (Spot Charter) (“การขนส่งแบบ SPOT”)
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งแบบ SPOT ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าจะก�ำหนดลักษณะเรือขนส่ง ประเภทและ
ปริมาณสินค้าที่จะขนส่ง ตารางเวลาขนส่ง และสถานที่รับส่งสินค้าให้แก่บริษัทฯ เพื่อตกลงอัตราค่าบริการขนส่งรายเที่ยว
และจัดท�ำใบจัดจ้าง เพื่อเสนอให้กับลูกค้าเป็นรายเที่ยว
การขนส่งสินค้าแบบท�ำสัญญาตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดเพือ่ ให้บริการขนส่งต่อเนือ่ ง (Contract of Affreightment)
(“การขนส่งแบบ COA”)
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งแบบ COA ส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้ามีสินค้าในปริมาณ
มาก โดยจะก�ำหนดเงื่อนไขที่ส�ำคัญ เช่น จ�ำนวนเที่ยวขั้นต�่ำต่อเดือน รายชื่อเรือขนส่ง อัตราค่าขนส่ง เส้นทางการขนส่ง
ที่แน่นอน ประเภทและปริมาณสินค้า และระยะเวลาที่ต้องแจ้งความต้องการใช้ล่วงหน้า เป็นต้น
(2) การขนส่งสินค้าแบบก�ำหนดระยะเวลาหนึ่ง (Time Charter) (“การขนส่งแบบ TC”) กลุม่ บริษทั ฯ ให้บริการ
ขนส่งแบบ TC ส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง และต้องการมีเรือขนส่งที่เฉพาะเจาะจง
ในการควบคุมและพร้อมใช้ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าสามารถบริหารกระบวนการผลิตสินค้า และสินค้าคงคลัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากลูกค้าสามารถระบายสินค้าในคลังออกได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ ซึ่งการขนส่ง
แบบ TC มีการก�ำหนดเงื่อนไขที่ส�ำคัญ ได้แก่ ชื่อเรือขนส่ง ประเภทและปริมาณสินค้าที่จะขนส่ง และอัตราค่าขนส่ง TC
เจ้าของเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1) ค่าบริหารจัดการเรือ 2) ค่าตอบแทนคนประจ�ำเรือ 3) ค่าบ�ำรุงรักษาเรือและ
เครื่องจักร 4) น�้ำมันหล่อลื่น และ 5) ค่าประกันภัย ส่วนผู้จ้างเรือขนส่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายผันแปร ได้แก่ 1) ค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิงในการเดินเรือ 2) ค่าใช้จ่ายภาระการใช้ท่าเรือ (Port Due and Port Charge) ในการเข้าและออกท่าเรือ และ
3) ค่าใช้จ่ายผันแปรอื่น ๆ เป็นต้น
(3) สัญญาจ้างเรือเปล่า (Bareboat) (“การขนส่งแบบ Bareboat”) กลุ่มบริษัทฯ จัดหาเรือเปล่าและอุปกรณ์
บนเรือให้แก่ลูกค้าที่ต้องการครอบครองและควบคุมเรือขนส่งเอง โดยกลุ่มบริษัทฯ ส่งมอบเพียงตัวเรือและอุปกรณ์บนเรือ
เท่านั้น และลูกค้ามีหน้าที่จัดหาคนประจ�ำเรือ ดูแลงานและช�ำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่าบ�ำรุงรักษา ค่าอาหาร
และค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
1.1.3

เรือขนส่งที่ใช้ในการให้บริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งฯ จ�ำนวน 31 ล�ำ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเรือขนส่งฯ
ในประเทศ ขนาดระวางบรรทุกน้อยกว่า 10,000 DWT จ�ำนวน 30 ล�ำ มีอายุกองเรือเฉลี่ยประมาณ 13.2 ปี และกลุ่มเรือ
ขนส่งฯ ระหว่างประเทศ ขนาดน�้ำหนักบรรทุกมากกว่า 10,000 DWT ประเภท Aframax ขนาดน�้ำหนักบรรทุก
ระหว่าง 80,000 – 120,000 DWT จ�ำนวน 1 ล�ำ มีอายุเรือ 15.0 ปี
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ทั้งนี้ ข้อมูลเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(1) เรือขนส่งในประเทศ
ชื่อเรือ

ประเทศที่จดทะเบียนเรือ

ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT)

อายุเรือ (ปี)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

4,999.42
4,999.00
4,999.00
3,138.83
2,975.00
3,022.00
4,988.00
3,020.76
2,911.00
3,497.15
3,000.00
2,998.20
3,066.00
2,998.80
2,998.90
2,998.90

35
28
28
8
8
4
3
3
3
20
2
2
2
2
2
2

ไทย

7,099.00

11

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

1,929.00
1,830.00
2,473.00
1,890.00
2,412.00
1,907.00
1,940.00
3,200.00
2,300.00
2,300.00
6,400.00
3,187.00
4,999.00
100,476.96

32
32
29
28
26
26
25
10
6
6
8
3
2

บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

เรือสิริธนา
เรือศรีนารา
เรือศรีภูเก็ต
เรือศรีบ้านดอน
เรือศรีท่าชนะ
เรือศรีตาปี
เรือศรีคีรีชาด
เรือศรีดอนสัก
เรือศรีกาญจนดิษฐ์
เรือสิริพิพัฒน์
เรือศรีสุราษฎร์
เรือศรีท่าเพชร
เรือศรีไชยา
เรือศรีพุมเรียง
เรือศรีพุนพิน
เรือศรีล�ำพู

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด

1) เรือภูรีมาศ
บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด

1) เรือบิ๊กซี 9
2) เรือบิ๊กซี 10
3) เรือบิ๊กซี 14
4) เรือบิ๊กซี 15
5) เรือบิ๊กซี 17
6) เรือบิ๊กซี 20
7) เรือบิ๊กซี 21
8) เรือบิ๊กซี 101
9) เรือบิ๊กซี 102
10) เรือบิ๊กซี 103
11) เรือบิ๊กซี 104
12) เรือบิ๊กซี 105
13) เรือบิ๊กซี 106
รวมระวางบรรทุก

(2) เรือขนส่งระหว่างประเทศ
ชื่อเรือ

ประเทศที่จดทะเบียนเรือ

ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT)

อายุเรือ (ปี)

บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด

1) เรือ เรเดียน สตาร์
รวมระวางบรรทุก

ไทย

105,996.00
105,996.00

15

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

41

1.2		

การตลาดและการแข่งขัน

1.2.1

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ คือกลุม่ บริษทั น�ำ้ มันขนาดใหญ่ โรงกลัน่ น�ำ้ มัน และผูค้ า้ น�ำ้ มันรายใหญ่ทงั้ ในและต่างประเทศ
เช่น บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) Mercuria
Energy Group Limited, SK Energy Company Limited, Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. และ China
International United Petroleum & Chemicals Co., Ltd. (UNIPEC) เป็นต้น
1.2.2

นโยบายราคา

กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดค่าบริการขนส่งโดยพิจารณาจากประเภทของสัญญาให้บริการ ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่น�ำมาพิจารณา
ในการคิดค่าบริการขนส่ง เช่น ลักษณะการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง ประเภทสินค้า เป็นต้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิดของสัญญาการให้บริการขนส่ง

การคิดค่าบริการขนส่ง

การขนส่งแบบ SPOT

บริษทั ฯ จะคิดอัตราค่าบริการขนส่งตามประเภทสินค้าทีข่ นส่ง ราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
และระยะทางทีข่ นส่งต่อเทีย่ ว โดยส่วนใหญ่ราคาค่าขนส่งจะแปรผันกับราคาน�ำ้ มัน
ดีเซลขายปลีกตามที่ตกลงกับบริษัทน�้ำมันขนาดใหญ่

การขนส่งแบบ COA

บริษทั ฯ จะคิดอัตราค่าบริการขนส่งตามประเภทสินค้าทีข่ นส่ง ราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
และระยะทางที่ขนส่งต่อเที่ยว โดยก�ำหนดจ�ำนวนเที่ยวหรือจ�ำนวนสินค้า และ
ก�ำหนดระยะเวลาการขนส่งแบบเที่ยวเดียวต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ราคาค่าขนส่ง
จะแปรผันกับราคาน�้ำมันดีเซลขายปลีกตามที่ตกลงกับบริษัทน�้ำมันขนาดใหญ่

การขนส่งแบบ TC

บริษัทฯ จะคิดค่าบริการขนส่งแบบเหมาล�ำ โดยค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ขนาดของเรือที่ให้บริการขนส่ง และค่าจ้างส�ำหรับผู้บริหารจัดการเรือ

การขนส่งแบบ Bareboat

บริษทั ฯ จะคิดค่าบริการขนส่งแบบเหมาล�ำ โดยค่าบริการขนส่งขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลา
และขนาดของเรือที่ให้บริการขนส่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดอัตราการให้บริการขนส่ง ดังนี้
1. นโยบายการก�ำหนดราคาด้วยต้นทุนบวกก�ำไร (Cost Plus Method) โดยเป็นต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการให้บริการขนส่ง
บวกด้วยก�ำไรตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด ทัง้ นี้ การก�ำหนดราคาดังกล่าวจะค�ำนึงถึงภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาดด้วย
2. นโยบายการก�ำหนดราคาโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง โดยค�ำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริงและโอกาสทางธุรกิจที่จะได้ฐานลูกค้า
ใหม่ ๆ เป็นปัจจัยหลัก
1.2.3

การแข่งขันในอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมเรือขนส่งฯ ในประเทศ มีผู้ประกอบการอยู่จ�ำนวนน้อยราย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่จ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุน
ที่สูงมากส�ำหรับการลงทุนในเรือและอุปกรณ์ทางเรือ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานที่สูงมาก เช่น ค่าใช้จ่ายน�้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติการขนส่งน�้ำมันทางเรือที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานก�ำกับในประเทศ
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ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศค่อนข้างมีความผันผวน แม้ว่ามีผู้ประกอบการอยู่จ�ำนวนมาก แต่การเข้ามา
เป็นผู้แข่งขันในตลาดต้องอาศัยเงินลงทุนที่สูง รวมถึงต้องอาศัยประสบการณ์ในการมองทิศทางตลาดเรือขนส่งฯ ระหว่าง
ประเทศ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นโอกาสการเติบโต
ในอุตสาหกรรมเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ เนื่องจากความต้องการในการบริโภคน�้ำมันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

2		
		

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมัน (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”)

2.1		

ลักษณะการให้บริการ

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบและน�้ำมันเตาแบบลอยน�้ำ (Floating Storage Unit, FSU) โดยให้เช่า
ถังจัดเก็บ และขนส่งสินค้าในเรือ FSU ซึ่งปรับปรุงจากเรือขนาด Very Large Crude Carrier (VLCC) หรือมีขนาดระวาง
บรรทุก 160,000 – 320,000 DWT ให้มีถังจัดเก็บสินค้ารูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่จ�ำนวน 15 – 17 ถังต่อล�ำ เป็นสถานที่จัดเก็บ
และผสมน�้ำมันตามความต้องการของลูกค้า แบ่งออกเป็นการให้เช่าถังจัดเก็บแบบเหมาล�ำ และการให้เช่าถังจัดเก็บแบบ
บางส่วน (บางถัง) ซึ่งมีบริการ 3 ประเภท ได้แก่ 1) บริการจัดเก็บอย่างเดียว 2) บริการผสมน�้ำมัน โดยวิธี Air Agitation และ
Internal Tank Transfer 3) ให้บริการอุ่นน�้ำมัน (Heating)
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถขนส่งและจัดเก็บสินค้าแบบ
ลอยน�้ำได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2563
เรื อ FSU ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ จอดอยู ่ บ ริ เวณ Tanjung
Pelapas ประเทศมาเลเซีย จ�ำนวน 6 ล�ำ ให้บริการจัดเก็บ
และผสมน�ำ้ มันเตาก�ำมะถันต�ำ่ ไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน�ำ้ หนัก
หรือ Low Sulphur Fuel Oil และจอดอยู่ที่บริเวณ Linggi
ประเทศมาเลเซี ย จ� ำ นวน 1 ล� ำ ให้ บ ริ ก ารจั ด เก็ บ และ
ผสมน�้ำมันดิบ นอกจากนี้ ยังมีเรือ FSU อีก 1 ล�ำ จอดอยู่
บริเวณหลังเกาะสีชงั อ�ำเภอเกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี ให้บริการ
จัดเก็บและผสมน�้ำมันดิบอีกด้วย
2.1.1

บริเวณปฏิบตั งิ านของเรือ FSU ณ ประเทศมาเลเซีย

ผลิตภัณฑ์ฯ ที่กลุ่มบริษัทฯ บริการขนส่งและจัดเก็บ

น�้ำมันดิบ และน�้ำมันเตา
2.1.2

รูปแบบสัญญาการให้บริการขนส่งและจัดเก็บ

รูปแบบสัญญาการให้บริการขนส่งและจัดเก็บส่วนใหญ่เป็นลักษณะสัญญาแบบก�ำหนดระยะเวลา (Time Charter)
มีระยะเวลา 1 – 2 ปี โดยในสัญญาจะก�ำหนดพืน้ ทีท่ จี่ ะท�ำการจอดเรือ ระยะเวลาการจัดเก็บและขนส่ง ค่าจัดเก็บและขนส่ง
เป็นต้น
2.1.3

เรือที่ใช้ในการขนส่งและจัดเก็บ

กลุ่มบริษัทฯ จะจัดหาเรือ FSU ที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า โดยค�ำนึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าที่จัดเก็บ
ปริมาณสินค้าที่ลูกค้าต้องการจะจัดเก็บ และระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการจะจัดเก็บสินค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริษัทฯ มีเรือ FSU ให้บริการทั้งหมด 8 ล�ำ และมีอายุเฉลี่ย 21.9 ปี
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ตารางแสดงข้อมูลเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อเรือ

ประเทศที่จดทะเบียนเรือ

ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT)

อายุเรือ (ปี)

บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

1)
2)
3)
4)

เรือเอ็นเนอจิ สตาร์
เรืออะแควเรียส สตาร์
เรือคริสตัล สตาร์
เรือดาริน สตาร์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

309,966.00
298,641.00
298,570.00
299,700.00

23
19
20
26

ไทย
ไทย

312,638.00
309,892.00

19
24

ไทย

299,930.00

23

ไทย

298,023.00
2,427,360.00

21

บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด

1) เรือเกรซ สตาร์
2) เรือจูบิลี สตาร์
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ�ำกัด

1) เรือบงกช สตาร์
Amity Asset Management Inc.

1) เรือฟอร์จูน สตาร์
รวมระวางบรรทุก
2.2		

การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มโรงกลั่นและบริษัทค้าน�้ำมันทั้งในและต่างประเทศ
2.2.2 นโยบายราคา
กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดอัตราค่าบริการขนส่งและจัดเก็บ (Storage Fee) ที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบและ
เงือ่ นไขของการให้บริการขนส่งและจัดเก็บ ทัง้ นี้ ปัจจัยส�ำคัญทีน่ ำ� มาพิจารณาการคิดค่าบริการขนส่งและจัดเก็บ ได้แก่ ประเภท
สินค้า ปริมาณการจัดเก็บ ขนาดของเรือ เส้นทางการขนส่งและจัดเก็บ และระยะเวลาให้บริการโดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย
การก�ำหนดราคา ดังนี้
ก� ำ หนดตามราคาต้นทุนบวกอัตราก�ำไรขั้นต้น
ที่เหมาะสม (Cost Plus Method) และเป็นไป
ตามภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาด โดยจะ
ก�ำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้

ก�ำหนดราคาเทียบกับคูแ่ ข่งและราคาตลาด โดยจะ
ค�ำนึงถึงต้นทุนทีแ่ ท้จริง ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ จะพิจารณา
การก�ำหนดราคาจากความต้องการของลูกค้า และ
ภาวะการแข่งขันของตลาดควบคู่กันไป

2.2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทน�้ำมันต่างประเทศซึ่งมีการ
ด�ำเนินงานอยู่ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าน�้ำมันของภูมิภาค โดยบริษัทน�้ำมันต่างประเทศ
เหล่านั้นจะกระจายสินค้าต่อไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก
การเข้าแข่งขันในอุตสาหกรรมนีจ้ ำ� เป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการต้องมีความช�ำนาญและประสบการณ์ในการ
ผสมและจัดเก็บน�้ำมันตามที่ลูกค้าต้องการโดยสินค้าไม่สูญหาย นอกจากนี้ ต�ำแหน่งที่ตั้งในการจอดเรือยังเป็นปัจจัยส�ำคัญ
อีกประการหนึ่งในการเข้าสู่ตลาด โดยผู้ประกอบการจะต้องได้รับใบอนุญาตในการจอดเรือ (Anchorage License)
จากรัฐบาล และต้องด�ำเนินการต่อใบอนุญาตในทุกปีอีกด้วย
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จ�ำนวนเรือ FSU ที่จอดที่ท่า Tunjung Pelapas ในประเทศมาเลเซีย จ�ำนวนทั้งหมด 11 ล�ำ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีเรือ FSU ที่
ประจ�ำที่ท่าดังกล่าวจ�ำนวน 6 ล�ำ และมีบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจเรือ FSU ในพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ บริษัท China Shipping และ
บริษัท Sentek Marine เป็นต้น

3		
		

ธุรกิจเรือขนส่งทีใ่ ห้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจเรือ Offshore”)

3.1		

ลักษณะการให้บริการ

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลแก่กลุ่มลูกค้าบริษัทส�ำรวจและ
ขุดเจาะน�้ำมันกลางทะเล โดยมีเรือที่ให้บริการ ได้แก่ เรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบส�ำหรับแท่นขุดเจาะน�้ำมัน (Floating
Storage and Offloading Unit, FSO) (“เรือ FSO”) และเรือขนส่งและที่พัก (Accomodation Work Barge, AWB)
3.1.1 เรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบส�ำหรับแท่นขุดเจาะน�้ำมัน (“ธุรกิจเรือ FSO”)
กลุม่ บริษทั ฯ ขนส่งและจัดเก็บน�ำ้ มันดิบโดยใช้เรือทีม่ ลี กั ษณะเป็นถังเก็บน�ำ้ มันดิบขนาดใหญ่และมีเครือ่ งมือในการสนับสนุน
การถ่ายเทน�ำ้ มันดิบจากแท่นขุดเจาะน�ำ้ มันกลางทะเลโดยตรง ซึง่ กลุม่ บริษทั ฯ มีหน้าทีใ่ นการรองรับและเก็บรักษาน�ำ้ มันดิบ
ของลูกค้าจากแท่นขุดเจาะน�้ำมันและรอการถ่ายน�้ำมันไปสู่เรือขนาดเล็กเพื่อขนส่งไปยังโรงกลั่นน�้ำมัน
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือ FSO ขนาด Aframax ส�ำหรับให้บริการลูกค้าจ�ำนวน 2 ล�ำ มีขนาดระวางบรรทุกสูงสุด
จ�ำนวน 191,754 DWT อายุเฉลี่ยประมาณ 25 ปี ตามตารางดังต่อไปนี้
ชื่อเรือ

ประเทศที่จดทะเบียนเรือ

ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT)

อายุเรือ (ปี)

บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

เรือศรีราชา อีเกิล

ไทย

94,999.00

24

ไทย

96,755.00
191,754.00

26

บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ�ำกัด

เรือเซ้าเทิร์น เพิร์ล
รวมระวางบรรทุก

สัญญาในการขนส่งและกักเก็บโดยใช้เรือ FSO จะเป็นสัญญาแบบ TC โดยปัจจุบันมีอายุสัญญาเฉลี่ย 5 ปี เนื่องจากลูกค้า
มีความจ�ำเป็นต้องควบคุมเรือ FSO ไว้ตลอดเวลาเพื่อรองรับการปฏิบัติงานขุดเจาะน�้ำมันอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้ขายเรือ FSO ทั้ง 2 ล�ำในไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2563 ตามล�ำดับ เนื่องจากเรือทั้ง 2 ล�ำมีอายุ
การใช้งานค่อนข้างมาก และถึงรอบการซ่อมบ�ำรุงซึ่งไม่คุ้มค่าใช้จ่าย ท�ำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีเรือ
FSO ให้บริการ
3.1.2 เรือขนส่งและทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับพนักงานประจ�ำแท่นขุดเจาะน�ำ้ มันปิโตรเลียม (Accomodation Work Barge)
กลุม่ บริษทั ฯ มีเรือขนส่งและทีพ่ กั อาศัยเพือ่ ให้พนักงานประจ�ำบนแท่นขุดเจาะของบริษทั ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม พักอาศัย
ระหว่างปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน�้ำมัน โดยเรือที่พักจะจอดเรืออยู่บริเวณใกล้แท่นขุดเจาะน�้ำมันของลูกค้า เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่พนักงานประจ�ำบนแท่นขุดเจาะน�้ำมัน ทั้งด้านที่พักอาศัย ด้านเสบียง และด้านการพยาบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีเรือที่พักให้บริการจ�ำนวน 1 ล�ำ ที่สามารถรองรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจ�ำ
แท่นขุดเจาะน�้ำมันกลางทะเลได้จ�ำนวน 300 คน โดยประกอบไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นในชีวิต
ประจ�ำวัน เช่น ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องสันทนาการ เป็นต้น
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ชื่อเรือ

ประเทศที่จดทะเบียนเรือ

ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT)

อายุเรือ (ปี)

ไทย

13,207

10
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เรือ นวธานี

โดยสัญญาในการให้บริการธุรกิจเรือที่พัก จะเป็นสัญญาเช่าแบบ TC โดยปัจจุบันมีอายุสัญญา 7 เดือน เนื่องจากเรือ
ต้องประจ�ำที่บริเวณแท่นขุดเจาะน�้ำมันตลอดเวลาส�ำหรับเป็นที่พักอาศัยของพนักงานประจ�ำแท่นขุดเจาะน�้ำมัน
3.2		

การตลาดและการแข่งขัน

3.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของกลุม่ บริษทั ฯ ในธุรกิจเรือ Offshore คือ กลุม่ บริษทั ส�ำรวจและผลิตน�ำ้ มันดิบในทะเล ซึง่ มีการปฏิบตั งิ าน
การส�ำรวจและผลิตน�้ำมันดิบกลางทะเลภายในประเทศไทย
3.2.2 นโยบายก�ำหนดราคา
กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเงื่อนไขของบริการ
ทั้งนี้ ปัจจัยส�ำคัญที่น�ำมาพิจารณาการคิดค่าบริการได้แก่ ประเภทสินค้า ขนาดของเรือ ประเภทของเรือ เส้นทางการขนส่ง
และจัดเก็บ และระยะเวลาการให้บริการ
กลุ่มบริษัทฯ จะคิดค่าบริการแบ่งตามประเภทการให้บริการ ดังนี้
ประเภทการให้บริการ

การให้บริการเรือ Offshore

การคิดค่าบริการ

คิดค่าบริการแบบเหมาล�ำตามระยะเวลา (Time Charter)

บริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดราคา ดังนี้
ก�ำหนดตามราคาต้นทุนบวกอัตราก�ำไรขั้นต้นที่
เหมาะสม (Cost Plus Method) และเป็นไปตาม
ภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาด โดยจะก�ำหนด
ให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้

ก�ำหนดราคาเทียบกับคูแ่ ข่งและราคาตลาด โดยจะ
ค�ำนึงถึงต้นทุนทีแ่ ท้จริง ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ จะพิจารณา
การก�ำหนดราคาจากความต้องการของลูกค้า และ
ภาวะการแข่งขันของตลาดควบคู่กันไป

3.2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ในอุตสาหกรรมเรือ Offshore มีผู้ประกอบการอยู่จ�ำนวนน้อยรายเนื่องจากเป็นธุรกิจที่จ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมากใน
การด�ำเนินการ ได้แก่ การลงทุนในตัวเรือและอุปกรณ์ทางเรือ ค่าใช้จ่ายประกันภัย เป็นต้น และต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญให้การบริหารจัดการเรืออีกด้วย

4		
		

ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (“ธุรกิจบริหารเรือ”)

4.1 ลักษณะการให้บริการ

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการเรือโดยมีขอบเขตงานหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการด้านเทคนิค (Technical
Management) การบริหารจัดการด้านคนประจ�ำเรือ (Crew Management) และการบริหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานแก่คนประจ�ำเรือ สินค้า และตัวเรือ โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
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4.1.1 การให้บริการบริหารจัดการด้านเทคนิค (Technical Management)  
กลุม่ บริษทั ฯ ในฐานะผูบ้ ริหารเรือจะก�ำกับและดูแลเรือให้มคี ณ
ุ สมบัตติ รงตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับพาณิชย์นาวี โดยด�ำเนินงานหลัก ๆ ดังนี้
			 กลุ่มบริษัทฯ จะก�ำหนดให้คนประจ�ำเรือแผนกห้องเครื่องหรือช่างกล ด�ำเนินการก�ำกับและดูแลเกี่ยวกับ
			 การบ�ำรุงรักษา การซ่อมแซม สภาพทั่วไปของเรือและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรือ
			 ก�ำกับดูแลงานเข้าอู่ของเรือ
			 ก�ำกับดูแลงานด้านการปฏิบัติงานสินค้าอย่างปลอดภัย (Safe Cargo Operation)
			 ก�ำกับดูแลงานด้านการตรวจเรือ (Ship Inspections and Surveys) ให้พร้อมส�ำหรับการปฏิบตั งิ านในท่าเรือ
			 ของผูว้ า่ จ้างเรือ
			 ด�ำเนินการเกีย่ วกับเอกสารส�ำคัญต่าง ๆ ประจ�ำเรือของหน่วยงานทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร และ
			 ส�ำนักงาน กสทช.
			 ก�ำกับดูแลให้เรือปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อคนประจ�ำเรือ ตัวเรือ สินทรัพย์และสิ่งแวดล้อม
			 ตามระบบ (International Safety Management, ISM)
4.1.2 การบริหารจัดการด้านคนประจ�ำเรือ (Crew Management)
กลุม่ บริษทั ฯ บริหารจัดการดูแลคนประจ�ำเรือให้มคี ณ
ุ สมบัตติ รงตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมเจ้าท่า และ/หรือ อนุสญั ญาว่าด้วย
มาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามส�ำหรับคนประจ�ำเรือ (Standard of Training, Certification
and Watchkeeping for Seafarers, STCW/ Maritime Labour Law Convention, MLC) โดยด�ำเนินงานหลัก ๆ ดังนี้
			 คัดสรรบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับต�ำแหน่งงาน ขนาดเรือ และเขตการเดินเรือ โดยให้มเี อกสารหนังสือ
			 รับรองของคนประจ�ำเรือตามที่กรมเจ้าท่าก�ำหนด
			 ก�ำกับดูแลให้คนประจ�ำเรือท�ำงานด้วยความปลอดภัย และปฏิบัติตามนโยบายเกีย่ วกับการใช้สารเสพติดและ
			 การดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด
			 บริหารจัดการเงินเดือน ค่าตอบแทนอืน่ ๆ และสวัสดิการ ส�ำหรับคนประจ�ำเรือตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด และ
			 ประสานงานการฝึกอบรมที่จ�ำเป็นให้แก่คนประจ�ำเรือ
			 พัฒนาคนประจ�ำเรือให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพียงพอกับการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
			 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของคนประจ�ำเรือ
บริษัทในกลุ่มที่ด�ำเนินธุรกิจบริหารเรือ ได้แก่ 1) บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด (“NMC”) 2) Nathalin Shipping Pte
Ltd. (“NSSG”) และ 3) บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด (“TIM”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัท

การด�ำเนินธุรกิจ

บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
(“NMC”)

ให้บริการบริหารเรือ ภายในประเทศ โดยครอบคลุมเรือขนาดเล็ก (ขนาดไม่เกิน
10,000 DWT) และเรือรับส่งพนักงาน (Crew Boat)

Nathalin Shipping Pte Ltd. (“NSSG”)

จัดตั้งที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อด�ำเนินธุรกิจขนส่งฯ บริหารเรือ และบริการจัดเก็บ
น�้ำมันดิบและน�้ำมันเตา แก่ลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด เป็นบริษทั ทีด่ ำ� เนินธุรกิจบริหารเรือ โดยครอบคลุมทัง้ เรือขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
(“TIM”)
รวมถึงเรือรับส่งพนักงาน (Crew Boat) ภายในประเทศและต่างประเทศ
รายงานประจำ�ปี 2563
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4.2		

การตลาดและการแข่งขัน

4.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจเรือขนส่งสินค้า และน�้ำมัน ธุรกิจเรือ FSU และธุรกิจเรือ Offshore
4.2.2 นโยบายราคา
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดราคาตามราคาต้นทุนบริการบวกอัตราก�ำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost Plus Method)
โดยพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเงื่อนไขของบริการ ทั้งนี้ ปัจจัยส�ำคัญที่น�ำมาพิจารณาในการก�ำหนดค่าบริการ
ในการบริหารเรือ เช่น ประเภทและขนาดเรือ ประเภทบริการ ขอบเขตการให้บริการ เส้นทางการเดินเรือ และประเทศ
ที่เรือปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยประเภทการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมถึง การบริหารจัดการเรือ และการบริหาร
จัดการคนประจ�ำเรือ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการแต่ละประเภทเป็นรายเดือน
4.2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ธุรกิจการบริหารจัดการเรือในประเทศมีลักษณะเฉพาะ และมีต้นทุนสูงในการบ่มเพาะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบตั งิ าน จึงท�ำให้ไม่มคี แู่ ข่งในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการเรือมากนัก ทัง้ นี้ ในปี 2563 กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ เน้นในการด�ำเนิน
ธุรกิจบริหารเรือให้แก่เรือของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับขยายกองเรือที่เพิ่มขึ้นตามแผนการลงทุนประจ�ำปี
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

การให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าทางทะเล กลุ่มบริษัทฯ จะต้องจัดหาวัตถุดิบและทรัพยากรที่ส�ำคัญ ได้แก่ (1) สัญญา
บริการขนส่ง (2) เรือ (3) น�้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ส�ำหรับเดินเรือ (4) การจัดหาคนประจ�ำเรือ และ (5) การซ่อมบ�ำรุงเรือ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การจัดหาสัญญาบริการขนส่ง

บริษัทฯ มีช่องทางการได้รับสัญญาขนส่งฯ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) การประมูลงาน และ 2) การรับการว่าจ้างโดยตรง
1.1 การประมูลงาน
กลุม่ บริษทั ฯ จะเข้าร่วมการประมูลงานด้วยตนเอง โดยก่อนทีจ่ ะเข้าร่วมการประมูลงาน กลุม่ บริษทั ฯ จะน�ำข้อก�ำหนดโครงการ
(Term of Reference; TOR) มาวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนของโครงการหากกลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสที่จะชนะ
การประมูลและสามารถสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม กลุม่ บริษทั ฯ จะอนุมตั กิ ารเข้าร่วมประมูลและจัดท�ำข้อเสนอโครงการ
ให้แก่ลูกค้าหรือองค์กร
1.2 การรับการว่าจ้างโดยตรง
กลุ่มบริษัทฯ จะรับงานโดยตรงจากลูกค้าโดยการจัดท�ำสัญญาการให้บริการ หรือใบสั่งจ้าง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ
จะพิจารณาจัดท�ำในรูปแบบสัญญาหรือใบสัง่ จ้างนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของการให้บริการขนส่ง หรือจัดเก็บทัง้ ในแบบ SPOT
หรือ แบบ COA หรือ แบบ TC
2. การจัดหาเรือ

กลุ่มบริษัทฯ จะจัดหาเรือที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยสามารถแบ่งออกเป็นการให้บริการขนส่ง และการให้
บริการจัดเก็บ ส�ำหรับบริการขนส่ง ลูกค้าจะส่งรายละเอียดที่ส�ำคัญ เช่น ประเภทสินค้าและปริมาณ ท่าเรือต้นทางและ
ปลายทาง วันและเวลาที่ลูกค้าต้องการให้ขนส่ง เป็นต้น และส�ำหรับบริการจัดเก็บ ลูกค้าจะส่งรายละเอียดที่ส�ำคัญ เช่น
ประเภทสินค้าและปริมาณ น่านน�ำ้ หรือบริเวณทีต่ อ้ งการจอดเรือ และระยะเวลาทีต่ อ้ งการใช้บริการ เป็นต้น โดยกลุม่ บริษทั ฯ
มีวิธีในการจัดหาเรือ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การซื้อเรือมือสอง 2) การต่อเรือใหม่ และ 3) การจ้างเรือจากภายนอกกลุ่มบริษัทฯ
(เฉพาะเรือขนส่ง)
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2.1 การซื้อเรือมือสอง
กลุม่ บริษทั ฯ จะติดต่อผ่านตัวแทน (Broker) ทัง้ ในและต่างประเทศในการจัดหาเรือและจะตรวจสอบสภาพเรือ โดยคัดกรอง
เรือจ�ำนวนมากจากตัวแทนเพื่อให้ได้เรือที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีคุณสมบัติทางเทคนิค (Specification) ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า และประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและบ�ำรุงรักษาเรือเพื่อจัดท�ำความเป็นไปได้ในการลงทุน
(Feasibility Study) หากพิจารณาแล้วว่าโครงการมีผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่า กลุม่ บริษทั ฯ จะขอนุมตั กิ ารซือ้ เรือจากคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ การซื้อเรือมือสองจะพิจารณาจากประเภท คุณสมบัติ และอายุของเรือที่มีความเหมาะสมตามความต้องการ
ของลูกค้า โดยใช้ระยะเวลา 3 - 6 เดือน ในการด�ำเนินการซื้อเรือมือสองให้แล้วเสร็จ
หลังจากด�ำเนินการซื้อเรือแล้ว อาจมีการปรับปรุงเรือเพิ่มเติมก่อนการน�ำเรือออกให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ การซ่อมแซมเรือ
การติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติม การจัดซือ้ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง การจัดจ้างผูบ้ ริหารเรือ โดยผูบ้ ริหารเรือจะด�ำเนินการจัดการคนประจ�ำเรือ
ขอใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตการใช้เรือ เป็นต้น รวมทั้งการจัดท�ำประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร
(Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and
Indemnity Insurance: P&I Insurance)
ทัง้ นี้ นายหน้าซือ้ ขายเรือมีจำ� นวนมากในอุตสาหกรรม จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องท�ำสัญญาการจัดหาเรือกับตัวแทนเฉพาะราย
เนื่องจากสามารถเปรียบเทียบ ราคา คุณสมบัติของเรือ และเงื่อนไขการช�ำระเงินเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุด
2.2 การต่อเรือใหม่
กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาต่อเรือใหม่ในกรณีที่ไม่สามารถหาเรือที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ หรือ
มีความคุม้ ค่ามากกว่าการซือ้ เรือมือสอง เช่น มีตน้ ทุนในการดูแลรักษาทีต่ ำ�่ กว่า ประหยัดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงมากกว่า และมีระบบ
ปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า และมีอายุการใช้งานที่มากกว่า เป็นต้น
ภายหลังที่กลุ่มบริษัทฯ รับทราบความต้องการของลูกค้า กลุ่มบริษัทฯ จะติดต่ออู่ต่อเรือเพื่อขอข้อเสนอเพื่อน�ำมา
เปรียบเทียบทางเทคนิคและราคาเพื่อน�ำมาประเมินถึงความเป็นไปได้ทางโครงการ (Feasibility Study) และขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้น อู่ต่อเรือจะจัดท�ำแบบการก่อสร้างของเรืออย่างละเอียดเพื่อด�ำเนินการต่อเรือ
โดยกลุม่ บริษทั ฯ จะควบคุมดูแลคุณภาพของเรือตลอดระยะเวลาการต่อเรือ โดยการต่อเรือใหม่ขนาดระวางบรรทุกน้อยกว่า
10,000 DWT จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 12 – 18 เดือน และเรือใหม่ขนาดระวางบรรทุกมากกว่า 10,000 DWT
จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 24 – 36 เดือน
เมือ่ เรือขนส่งใกล้กอ่ สร้างแล้วเสร็จ กลุม่ บริษทั ฯ จะจัดจ้างฝ่ายบริหารจัดการเรือเพือ่ จะเตรียมเรือให้พร้อมใช้ ซึง่ จะประกอบ
ด้วยขั้นตอนส�ำคัญ ได้แก่ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม การจัดซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิง การจัดหาพนักงานเรือ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ
เช่น ใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตการใช้เรือ เป็นต้น รวมทั้งการจัดท�ำประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery
Insurance: H&M Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance:
P&I Insurance)
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคา คุณสมบัติ คุณภาพในการต่อเรือ และเงื่อนไขการช�ำระเงินในหลายประเทศ เช่น
ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีและคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด
2.3 การจ้างเรือจากภายนอกกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจ้างเรือจากบุคคลภายนอก ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถหาเรือภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้ในวัน
และเวลาที่ลูกค้าต้องการได้ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะติดต่อกับเจ้าของเรือโดยตรงหรือผ่านตัวแทนเพื่อจ้างเรือ โดยมีการตรวจ
สอบรายละเอียดและคุณสมบัติ (Specification) ของเรือ ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าเรือที่จ้างมีมาตรฐาน
และคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าก�ำหนดและเหมาะสมกับสินค้าของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนการว่าจ้างทุกครั้ง
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3. น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเดินเรือ (Bunker)

กลุม่ บริษทั ฯ จัดหาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงจากบริษทั ผูค้ า้ น�ำ้ มันชัน้ น�ำทัง้ ในประเทศและนอกประเทศทีอ่ ยูใ่ นรายชือ่ ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ
แล้วของกลุ่มบริษัทฯ (Approved List) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ท�ำการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ
ค้าน�้ำมัน เพื่อให้มั่นใจว่าน�้ำมันเชื้อเพลิงที่จัดซื้อมีคุณภาพที่ดีส�ำหรับเครื่องยนต์เรือ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะติดต่อผู้ค้าน�้ำมัน
อย่ า งน้ อ ย 2 รายเพื่ อ สอบถามราคา โดยระบุ ป ริ ม าณ ประเภทน�้ำ มั น และสถานที่ จั ด ส่ ง เพื่ อ น� ำ มาเปรี ย บเที ย บ
ความสมเหตุสมผลของราคาเพื่อให้ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้น ฝ่ายขายจะติดต่อผู้ค้าน�้ำมันเพื่อแจ้งรายละเอียด
การจัดส่งต่อไป
อย่างไรก็ดี ตามทีอ่ งค์การทางทะเลระหว่างประเทศประกาศใช้ IMO2020 โดยเริม่ มีผลบังคับใช้ทวั่ โลก ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2563 เป็นต้นไป โดยให้เรือทุกล�ำปรับการใช้น้�ำมันเชื้อเพลิงก�ำมะถันสูง (High Sulphur Fuel Oil) เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิง
ก�ำมะถันต�่ำ (Low Sulphur Fuel Oil) หรือติดระบบก�ำจัดอากาศเสีย (Scrubber) เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและบรรเทา
ภาวะเรือนกระจกทีส่ ง่ ผลให้อณ
ุ หภูมโิ ลกสูงขึน้ นัน้ กลุม่ บริษทั ฯ ตัดสินใจปรับใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงก�ำมะถันต�ำ่ แทนการติดระบบ
ก�ำจัดอากาศเสีย เนื่องจากใช้เงินลงทุนที่ต�่ำกว่า โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ปรับการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงจากน�้ำมันเชื้อเพลิง
ก�ำมะถันสูงเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงมะถันต�่ำกับเรือทุกล�ำในทุกกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการในเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งนี้
กลุ่มบริษัทฯ จัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิงก�ำมะถันต�่ำ (Low Sulphur Fuel Oil) ผ่านผู้ค้าน�้ำมัน (Supplier) ในต่างประเทศ และ
มีการเติมน�้ำมันเชื้อเพลิงบริเวณท่าเรือขนส่งสินค้าปลายทาง
4. การจัดหาคนประจ�ำเรือ

การจัดหาคนประจ�ำเรือเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินเรือทีก่ ำ� หนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
เช่น องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) และหน่วยงานราชการทีก่ ำ� กับดูแล
การเดินเรือและท่าเรือ เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ จัดหาและคัดสรรบุคลากรและคนประจ�ำเรือผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
แจ้งข่าวสารการรับสมัครงานผ่านศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และโรงเรียนการเดินเรือต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเล
แห่งเอเชีย Maritime School เป็นต้น หรือแจ้งผ่านวารสารที่เกี่ยวกับการเดินเรือ และแจ้งผ่านพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ
เว็บไซต์และทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) และไลน์ (Line) เป็นต้น โดยมีเกณฑ์
การคัดเลือกที่ส�ำคัญ เช่น
			 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่อนุมัติโดยกรมเจ้าท่า หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎ
			 ข้อบังคับการเดินเรือสากลที่เกี่ยวข้อง
			 ได้รับใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			 ควรมีประสบการณ์ในการท�ำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี
			 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ส�ำหรับต�ำแหน่งนายเรือและนายประจ�ำเรือ)
			 ผ่านการทดสอบความรู้ และผ่านการสัมภาษณ์จากผู้บังคับบัญชา
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการอบรมที่จัดโดยบุคลากรภายในกลุ่มบริษัทฯ และวิทยากรจากภายนอก ซึ่งเป็นการ
อบรมเพื่อให้คนประจ�ำเรือเข้าใจระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานบนเรือ โดยการอบรมหลักแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) การอบรมด้านความปลอดภัย (Safety Training) คือ การอบรมเพื่อให้ลูกเรือสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
เช่น หลักสูตร Basic Fire Fighting หลักสูตร Personal Survival หลักสูตร Personal Safety และหลักสูตร Elementary
First Aids เป็นต้น
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2) การอบรมด้านการเดินเรือ (Navigation Training) คือ การอบรมเพื่อให้ลูกเรือสามารถน�ำเรือไปยังจุดหมาย
ปลายทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น หลักสูตร Radar Simulation หลักสูตร Bridge Team Management และ
หลักสูตร Ship Simulator เป็นต้น
3) การอบรมด้านห้องเครื่อง (Engine Room Training) คือ การอบรมเพื่อให้ลูกเรือคุ้นเคยกับกลไกและการท�ำงาน
ของระบบปฏิบตั กิ ารบนเรือและห้องเครือ่ ง เช่น หลักสูตร Engine Room Management หลักสูตร Engine Room Operation
และหลักสูตร High Voltage เป็นต้น
4) การอบรมเฉพาะเจาะจง (Specific Training) เนือ่ งจากสินค้าทีข่ นส่งหรือจัดเก็บแต่ละชนิดมีความต้องการในการ
ดูแลรักษา หรือจัดการที่แตกต่างกัน จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการอบรมเพิ่มเติม เช่น หลักสูตร Oil Tanker Training หลักสูตร
Gas Tanker Training และหลักสูตร Chemical Tanker Training เป็นต้น
5. การซ่อมบ�ำรุงเรือ

การวางแผนการซ่อมบ�ำรุงเรือของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็นการซ่อมบ�ำรุง 2 ประเภท คือ 1) การซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) และ 2) การเข้าอู่แห้ง (Dry Docking) โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 การซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
การซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน เป็นการซ่อมบ�ำรุงตัวเรือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจ�ำเรือ ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมต่าง ๆ
รวมถึงท่อต่าง ๆ ที่ติดตั้งในเรือ โดยท�ำการซ่อมบ�ำรุงตามระยะเวลา หรือระยะทาง หรือตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต โดยกลุ่ม
บริษทั ฯ มีทมี ซ่อมบ�ำรุงเป็นพนักงานของกลุม่ บริษทั ฯ เอง รวมทัง้ มีการว่าจ้างผูร้ บั เหมาทีอ่ ยูใ่ นรายชือ่ ผูจ้ ดั หาและผูใ้ ห้บริการ
ที่ได้รับอนุมัติ (Approved Vendor List) ของกลุ่มบริษัทฯ
ส�ำหรับเรือที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี การซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกันสามารถท�ำได้โดยการตรวจสอบสภาพตัวเรือใต้แนวน�้ำ (Under
water survey) แทนการเข้าอู่ในช่วง 30 เดือนแรก ซึ่งใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการ 5 – 7 วัน
5.2 การเข้าอู่แห้ง (Dry Docking)
โดยปกติเรือจะมีการเข้าอูแ่ ห้งหรือการซ่อมเรือครัง้ ใหญ่ทกุ 5 ปี ขึน้ อยูก่ บั อายุของเรือ ซึง่ มักสอดคล้องกับระยะเวลาโครงการ
ที่ตกลงกับลูกค้าเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเป็นการตรวจสอบโครงสร้างเหล็กของตัวเรือ และระบบ
ต่าง ๆ บนเรือ เช่น ระบบเครือ่ งยนต์ขบั เคลือ่ นเรือ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในเรือ ระบบการติดต่อสือ่ สาร ระบบควบคุม
การเดินเรือ ระบบท่อและเครื่องมือในการรับส่งสินค้าและถังบรรจุสินค้า และระบบความปลอดภัยในเรือ เป็นต้น ทั้งนี้
การขึ้นอู่แห้ง (Dry Dock) แต่ละครั้งใช้เวลาในการด�ำเนินการตั้งแต่น�ำเรือขึ้นจากทะเลจนน�ำเรือกลับลงสู่ทะเลประมาณ
3 – 8 สัปดาห์ขึ้นอยู่อายุและขนาดระวางบรรทุกของเรือ
ในการน�ำเรือขึน้ อูแ่ ห้ง (Dry Dock) แต่ละครัง้ กลุม่ บริษทั ฯ จะมีการวางแผนล่วงหน้าเพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ
ขนส่งและจัดเก็บสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ อู่เรือที่ใช้บริการเป็นประจ�ำมีประมาณ 4 – 5 ราย ซึ่งเป็นอู่เรือที่มีมาตรฐาน
ในการให้บริการและมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถรองรับการขึ้นอู่แห้ง (Dry Dock) พร้อมกันได้หลายล�ำ
จึงท�ำให้ไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ภาวะอุตสาหกรรมน�้ำมัน และการขนส่งและจัดเก็บน�้ำมัน

ภาพรวมการใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปในประเทศไทย
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ปริมาณการใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปในประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 เนื่องจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดของรัฐบาลที่มีการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด
ตลอดจนการจ�ำกัดการเดินทางโดยอากาศยานบางเส้นทาง ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งผลให้ความต้องการบริโภค
น�้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน�้ำมันอากาศยาน (JET A1) ลดลงอย่างมาก
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ในขณะที่ช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ความต้องการใช้น�้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมา
ฟื้นตัว ภายหลังจากการเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน�้ำมัน Gasoline เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามปริมาณความต้องการใช้น�้ำมันอากาศยานยังคง
อยู่ระดับต�่ำ ในขณะที่ปริมาณการใช้น�้ำมันโดยรวมยังคงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
ระลอกใหม่
ปริมาณการใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปในประเทศ ตั้งแต่ ม.ค. - ต.ค. 2563
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ที่มา : ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ราคาน�้ำมันดิบ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทุกมิติในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากการจ�ำกัดการเดินทางระหว่าง
ประเทศเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ส่งผลให้ปริมาณความต้องการบริโภคน�้ำมันลดลงทั่วโลก จึงเกิดภาวะอุปทานส่วนเกิน
ส่งผลให้ราคาซื้อ-ขายน�้ำมันดิบในตลาดปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน
การปรับตัวลดลงของราคาน�้ำมันดิบยังเป็นโอกาสให้บริษัทค้าน�้ำมันเพื่อเก็งก�ำไรกักเก็บน�้ำมันไว้ขายต่อในอนาคต ซึ่งท�ำให้
ความต้องการใช้เรือ FSU ในการกักเก็บน�้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนท�ำให้ค่าบริการเรือ FSU ในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย เช่น
กัน นอกจากนี้ ราคาน�ำ้ มันทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ ยังส่งผลเชิงบวกต่อต้นทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในส่วนการปฏิบตั งิ านของธุรกิจเรือ FSU
อีกด้วย
ราคาน�้ำมันเตาที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง และราคาน�้ำมันดิบ Brent และ WTI ปี 2563

Price: us $ per Metric Tonne
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5 มิ.ย. 2563

14 ส.ค. 2563

23 ต.ค. 2563

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ มีใบอนุญาตส�ำหรับประกอบธุรกิจภายในประเทศ และต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
1. ใบอนุญาตส�ำหรับประกอบธุรกิจภายในประเทศ
ใบอนุญาต

ผู้ออกใบอนุญาต

วันที่ออก

บริษัทที่ได้รับ

ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12

กรมธุรกิจพลังงาน
กรมทะเบียนการค้า
กรมทะเบียนการค้า
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน

4 ต.ค. 2560
28 พ.ค. 2544
11 พ.ย. 2551
13 ธ.ค. 2556
8 มิ.ย. 2558

บริษัทฯ
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด
บริษทั ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด
บริษทั ท็อป นอติคอล สตาร์ จ�ำกัด
บริษทั สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด

ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลังงาน

27 มิ.ย. 2560 บริษทั บงกช มารีน เซอร์วสิ จ�ำกัด

2. ใบอนุญาตส�ำหรับประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ในประเทศมาเลเซียมี 2 ประเภท ได้แก่
1) ใบอนุญาต Domestic Shipping License (“DSL”)
ใบอนุญาต DSL เป็นใบอนุญาตส�ำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศมาเลเซีย โดยเรือที่ไม่ใช่เรือธงมาเลเซีย
ต้องยื่นขออนุญาตต่อสมาคมเจ้าของเรือแห่งประเทศมาเลเซีย (Malaysia Shipowners’ Association, “MASA”) และ
Domestic Shipping Licensing Board เพือ่ ได้รบั ใบอนุญาต DSL ซึง่ มีระยะเวลา 3 เดือนและสามารถต่ออายุโดยไม่มจี ำ� กัด
จ�ำนวนครั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีใบอนุญาต DSL ส�ำหรับด�ำเนินการเรือ FSU ทุกล�ำ
2) ใบอนุญาตการส่ง-รับสินค้ากลางทะเล (Ship to Ship Approval, “STS Approval”)
ใบอนุญาต STS Approval เป็นใบอนุญาตส�ำหรับการด�ำเนินการส่ง-รับสินค้ากลางทะเลในประเทศมาเลเซีย โดยใบอนุญาต
STS Approval ของกลุ่มบริษัทฯ มีก�ำหนดเวลาระหว่าง 6 เดือน ถึง 5 ปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 การด�ำเนินการ
ส่ง-รับสินค้ากลางทะเลส�ำหรับเรือ FSU ทุกล�ำของกลุ่มบริษัทฯ มีใบอนุญาต STS Approval
สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน 3 ประเภทกิจการ ได้แก่ (1) ประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่
(2) กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (3) กิจการขนส่งทางเรือ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of
Investment of Thailand “BOI”) โดยได้รับสิทธิประโยชน์หลักที่ส�ำคัญคือ
ตามมาตรา 25 ได้รับสิทธิในการน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรส และบุคคลที่อยู่ในอุปการะ
ของบุคคลดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามจ�ำนวนและก�ำหนดระยะเวลาให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเท่าทีค่ ณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร
ตามมาตรา 26 ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 25
ได้รบั อนุญาตท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักร
รายงานประจำ�ปี 2563
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ตามมาตรา 28 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ตามมาตรา 34 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามมาตรา 31 ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
บริษัทที่ได้รับบัตรส่งเสริม
การลงทุน

บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด

บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด

บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ�ำกัด
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ชื่อเรือ

เลขที่บัตรส่งเสริม

วันที่อนุมัติ
บัตรส่งเสริม

ระยะเวลาที่
ได้รับยกเว้น
ภาษี (ปี)

เรือเอ็นเนอร์จิ สตาร์
เรืออะแควเรียส สตาร์
เรือคริสัตล สตาร์
เรือดาริน สตาร์
เรือศรีนารา
เรือศรีภูเก็ต
เรือศรีตาปี
เรือศรีกาญจนดิษฐ์
เรือศรีสุราษฎร์
เรือศรีดอนสัก
เรือศรีคีรีชาด
เรือสิริพิพัฒน์
เรือศรีไชยา
เรือศรีท่าเพชร
เรือศรีพุมเรียง
เรือรีพุนพิน
เรือศรีล�ำพู
เรือจูบิลี สตาร์
เรือเรเดียน สตาร์
เรือเกรซ สตาร์

59-1108-0-00-1-2
62-0209-1-00-1-0
62-0547-1-00-1-0
62-0784-1-00-1-0
2139(2)/2556
1966(2)/2557
1264(2)/2558
1265(2)/2558
1266(2)/2558
1267(2)/2558
60-0241-1-00-1-0
61-0952-1-00-1-0
62-0104-1-00-1-0
62-0170-1-00-1-0
62-0521-1-00-1-0
62-0522-1-00-1-0
63-0595-1-00-1-0
1151(2)/2558
59-0519-1-00-1-0
59-1463-1-00-1-0

26 ส.ค. 2559
28 ก.พ. 2562
30 พ.ค. 2562
22 ก.ค. 2562
14 ส.ค. 2556
8 ส.ค. 2557
10 มี.ค. 2558
10 มี.ค. 2558
10 มี.ค. 2558
10 มี.ค. 2558
23 ก.พ. 2560
8 ส.ค. 2561
4 ก.พ. 2562
15 ก.พ. 2562
23 พ.ค. 2562
23 พ.ค. 2562
5 มิ.ย. 2563
3 ก.พ. 2558
19 เม.ย. 2559
9 พ.ย. 2559

5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

เรือบงกช สตาร์

60-0038-1-00-1-0

12 ม.ค. 2560

8

รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ

กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ เน้นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้าและเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
และการจัดหาลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และ
ได้รับรางวัลจากทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย ในระยะ 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้
ปี

2561

2562

2563

รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ

รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย (IESG Safety Awards) ประจ�ำปี 2561 ได้แก่ เรือศรีบ้านดอน และเรือศรีท่าทอง
รางวัลจากท่า SPRC เรือวิ่งครบ 500 เที่ยว โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เรือศรีท่าชนะ
รางวัลจากท่า PTTGC เรือวิ่งครบ 400 เที่ยว โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เรือศรีท่าทอง
รางวัล Ship Owner of the Year โดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รางวัล Best Performance โดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รางวัล Best Vessel โดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รางวัล Ship Owner of the Year โดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รางวัล Best HSSEQ โดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รางวัล Best Vessel/ Barge โดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รางวัล Best Performance โดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รางวัล PI โดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
CEO SSHE Excellence Award: Single Star Trophy from PTTEP: โดย บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จ�ำกัด (มหาชน)
รางวัลจากท่า PTTGC: Contribution to Environment, Health and Safety@Heart Program ณ ท่าเรือ GC
(GC Marine Terminal) ระหว่างปี 2562
รางวัลจากท่า PTTGC เรือวิ่งครบ 100 เที่ยว โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เรือศรีภูเก็ต
รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย (IESG Safety Awards) ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 5 รางวัล ได้แก่ เรือศรีไชยา ศรีนารา
ศรีตาปี ศรีท่าทอง และ Southern Pearl จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ำมัน
รางวัลจากท่า SPRC เรือวิ่งครบ 50 เที่ยว โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เรือศรีภูเก็ต เรือศรีไชยา เรือศรีท่าเพชร
รางวัลจากท่า SPRC เรือวิ่งครบ 300 เที่ยว โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เรือศรีตาปี เรือศรีกระบี่
รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย (IESG Safety Awards) จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม
น�้ำมัน ประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 3 รางวัล ได้แก่ เรือศรีท่าทอง เรือศรีกระบี่ และเรือศรีตาปี
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ปัจจัยความเสี่ยง
1
ความเสี่ยง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

5

ความเสี่ยงจากโรคระบาด
ภัยคุกคาม ภัยธรรรมชาติ
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 2

การบริหาร
ความเสี่ยง
อย่างยั่งยืน

ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับ

ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
และแผน
ด�ำเนินธุรกิจ

3
ความเสี่ยง
ทางด้านการเงิน

4

1. ความเสีย
่ งจากโรคระบาด ภัยคุกคาม ภัยธรรรมชาติทไี่ ม่สามารถควบคุมได้
1.1		

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ตัง้ แต่ชว่ งเดือนพฤศจิกายนปี 2562 เป็นต้นมานัน้ ได้สง่ ผลกระทบ
ต่ อ ภาพรวมของเศรษฐกิ จ โลก รวมถึ ง ประเทศไทย ซึ่ ง เกิ ด
การชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มาตรการ
ควบคุมการสัญจรทั้งทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศทั้งในและ
ต่ า งประเทศส่ ง ผลต่ อ การหยุ ด ชะงั ก ของธุ ร กิ จ สายการบิ น
การยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ ปิดสถานศึกษาเป็นการ
ชั่วคราว ไปจนถึงการกักตัวเองภายในที่พัก (Lockdown) ส่งผล
ให้ความต้องการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็น
ผลกระทบทางลบต่อหลายธุรกิจรวมถึงกลุม่ ธุรกิจเรือขนส่งน�ำ้ มัน
และปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”) และธุรกิจเรือขนส่ง
ที่ให้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
(“ธุรกิจเรือ OFFSHORE”) ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุปสงค์ที่ลดลงจากการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่สูงขึ้น
อย่างมีนยั ส�ำคัญ อันเนือ่ งจากการใช้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า
ที่เข้มงวดของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในส่วนของธุรกิจเรือ
ขนส่งและจัดเก็บน�้ำมัน (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”)
ถึงแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ก็ส่งผลท�ำให้เกิดความ
ซั บ ซ้ อ นในการบริ ห ารจั ด การและค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ
ความปลอดภัยของคนประจ�ำเรือ และแผนรองรับการบริหารธุรกิจ
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อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของลูกค้า
ที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำการรับมือสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า (COVID19) โดยพิจารณาความเสีย่ ง และผลกระทบ
อย่างรอบด้าน ครอบคลุมถึงแนวทางการจัดการของกลุม่ บริษทั ฯ
และการควบคุม ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563
และ 2564 อาทิ ความเสี่ ย งด้ า นการตลาดให้ มีก ารติ ด ตาม
การขนส่งน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงอากาศยาน (JET A-1) และน�ำ้ มันภาคพืน้
ตามผลการด�ำเนินการด้านเศรษฐกิจ มาตรการต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย ความต้ อ งการใช้ น�้ ำ มั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง
ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารลดความเสีย่ งด้านปฏิบตั งิ านและด้านเทคนิค
มี ก ารติ ด ตามการจั ด ส่ ง ชิ้ น ส่ ว นอะไหล่ ใ ห้ ค รบถ้ ว นเพี ย งพอ
สอดคล้ อ งกั บ การบ� ำ รุ ง รั ก ษาตามก� ำ หนด (Preventive
Maintenance System : PMS) การเข้าอู่แห้ง (Dry Dock) และ
ความเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์ป้องกัน
หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ลา้ งมือ เครือ่ งมือวัดอุณหภูมิ เป็นต้น
รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานของคนประจ�ำเรือเพื่อเข้าปฏิบัติ
งานบนเรือ การลาพัก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องขึ้นปฏิบัติ
งานบนเรือ โดยให้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน
ก�ำกับตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย
ของพนักงานประจ�ำส�ำนักงานจึงได้มีการก�ำหนดให้พนักงาน
สามารถปฏิบตั งิ านจากทีพ่ กั (Work From Home) ได้อย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และแผนรองรับการบริหารธุรกิจ
1.2		

อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ส่งผลให้
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี
รวมทัง้ มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่รุนแรง

ในการด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งฯ กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงาน
ในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(Climate Change) และภัยธรรมชาติที่รุนแรง อาทิ พายุไต้ฝุ่น
พายุดีเปรสชั่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องรวมถึงอาจส่งผลให้การบริการขนส่งสินค้า
ไปยั ง จุ ด หมายล่ า ช้ า ส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อาทิ รายได้ที่ลดลง ค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้
ก�ำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานและการวางแผนการเดินเรือ
โดยต้องวางแผนการเดินเรือไว้อย่างรัดกุม เช่น ติดตามข่าว
สภาพอากาศ ระดับน�้ำสูงสุด – ต�่ำสุด ร่องน�้ำที่เรือจะวิ่งผ่าน
ตลอดจนเส้นทางการเดินเรือ เพื่อหลีกเลี่ยงภัยจากสภาพอากาศ
ที่แปรปรวนหรือภัยธรรมชาติร้ายแรง โดยในปี 2563 ทางกลุ่ม
บริษัทฯ ได้มีการส�ำรวจร่องน�้ำด้วยการใช้เครื่องมือหยั่งน�้ำระบบ
เสียงสะท้อน (Echo sounding) บริเวณร่องน�้ำที่ใช้สัญจรประจ�ำ
และน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาบูรณาการส�ำหรับการปฏิบตั งิ านของเรือและ
ความปลอดภัยร่วมกันของธุรกิจบริหารจัดการเรือ

Organization : IMO) ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ต ามกฎข้ อ บั ง คั บ
The Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
เพือ่ ใช้ในการติดตามสภาพอากาศ การเตือนภัย และข่าวสารอืน่ ๆ
ทั้งก่อนออกเดินทางและระหว่างเดินทางเพื่อปรับปรุงแผนการ
เดินเรือให้มีความปลอดภัยสูงสุดอีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์
อันเกิดจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติทรี่ นุ แรงโดยจัดท�ำแผน
ฉุกเฉินและซ้อมแผนฉุกเฉินประจ�ำปีอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้า
เทียบท่าเมื่อสภาพอากาศรุนแรง หรือเหตุการณ์ความเสียหาย
ที่ตัวเรือจากสภาพอากาศที่รุนแรง เป็นต้น ด้วยประสบการณ์
การขนส่งทางเรือของกลุ่มบริษัทฯ ที่ยาวนานมากกว่า 30 ปี
กลุ่มบริษัทฯ สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการท�ำประกันภัยตัว
เรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance : H&M
Insurance) และประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ บุ ค คลอื่ น
(Protection and Indemnity Insurance : P&I Insurance)
ซึ่งครอบคลุมถึงความเสียหายต่อบุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบ
ส�ำหรับเรือขนส่งฯของกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการติดตั้งวิทยุสื่อสาร สินค้า และสิ่งแวดล้อม หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอันเป็นผล
ตามมาตรฐานความปลอดภัยของเรือตามข้อบังคับขององค์การ มาจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่รุนแรง
ทางทะเลระหว่ า งประเทศ (International Maritime

2. ความเสีย
่ งด้านกลยุทธ์และแผนด�ำเนินธุรกิจ (Strategy and Planning Risk)
ความเสี่ยงจากการพัฒนากลยุทธ์และแผนการด�ำเนินการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มี
ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง และจ�ำเป็นต้องพิจารณาทั้งด้านกลยุทธ์การด�ำเนินการธุรกิจควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อกลุ่มบริษัทฯ อย่างรอบด้าน ดังนี้
2.1		
		

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงของอุปสงค์อุปทานตลาดน�้ำมัน
และการขนส่ง

การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรง
กับอุปสงค์และอุปทานของการบริการขนส่งและการจัดเก็บน�ำ้ มัน
ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเหลว ทางทะเล ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยในปี 2563 ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกลดลง
เป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งเป็นผลท�ำให้ในหลายประเทศ

ทัง้ กลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและก�ำลังพัฒนาเข้าสูส่ ภาวะถดถอย
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การบริโภค การลงทุน การผลิตและการส่งออก
จึงท�ำให้ความต้องการใช้นำ�้ มันของโลกลดลง นอกจากนี้ สงคราม
ราคาน�้ ำ มั น (Price War) ในกลุ ่ ม ประเทศผู ้ ส ่ ง ออกน�้ ำ มั น
(Organization of the Petroleum Exporting Countries
:OPEC) และชาติพันธมิตร (OPEC+) ส่งผลให้ราคาน�้ำมันดิบ
รายงานประจำ�ปี 2563
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เกิดความผันผวนอย่างรวดเร็วและรุนแรง ท�ำให้ผู้ประกอบการ
ในธุ ร กิ จ น�้ ำ มั น และผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ ง คาดการณ์ ส ถานการณ์
ได้อย่างยากล�ำบาก ประกอบกับสถานการณ์มาตรการคว�ำ่ บาตร
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีต่อประเทศเวเนซูเอล่าและประเทศ
อิหร่าน สถานการณ์ความไม่สงบในอ่าวเปอร์เซีย อาทิ กองก�ำลัง
ป้องกันชายฝั่งอิหร่านเข้ายึดเรือบรรทุกน�้ำมันของเกาหลีใต้
ส่งผลต่อการทวีความรุนแรงและความตึงเครียดโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาคมระหว่าง
ประเทศกดดันการคว�่ำบาตรประเทศอิหร่านในเรื่องการคุกคาม
สิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งทิศทางสงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา
และจีน ในรูปแบบการขึน้ ภาษีนำ� เข้าอาจผ่อนคลายสถานการณ์ลง
ภายหลังจากนายโจ ไบเดน (Joe Biden) ได้เข้ารับด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีคนที่ 46 ของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็น
ทางการ
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
โดยรวมและธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง ฯ ในประเทศของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
แต่ความผันผวนของราคาน�้ำมันดิบกลับส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจ
เรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ท�ำให้อัตราค่าบริการมีการปรับตัว
สู ง ขึ้ น เป็ น อย่ า งมากประกอบกั บ ราคาเชื้ อ เพลิ ง ที่ ล ดลง
เป็นอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
กลยุทธ์ในการจัดซือ้ เชือ้ เพลิงล่วงหน้าบางส่วนเพือ่ ใช้ในกลุม่ ธุรกิจ
เรื อ ขนส่ ง และจั ด เก็ บ FSU ส่ ง ผลให้ ผ ลการด� ำ เนิ น งานของ
2.2		
		

กลุม่ บริษทั ฯ ได้ตระหนักว่าการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วและรุนแรง
ของปัจจัยมหภาคดังกล่าวส่งผลให้เกิดโอกาส (Opportunity)
และอุปสรรค (Threat) อยู่เสมอ จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่กลยุทธ์
และแผนด�ำเนินธุรกิจที่วางไว้อาจเกิดความล้าสมัย กลุ่มบริษัทฯ
จึงได้ก�ำหนดให้มีการติดตาม ทบทวน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ เน้ น การบริ ห ารจั ด การที่ ยื ด หยุ ่ น และ
ปรับตัวได้รวดเร็ว (Resilience) สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เกิด
ความคล่ อ งตั ว (Agility) ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ด้วยความรวดเร็ว (Economy of speed) โดยก�ำหนดดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) คอยติดตามความ
เคลื่อนไหวของความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทย และระดับภูมิภาคที่อาจ
กระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

ขอบเขตการท�ำงานของกลุม่ บริษทั ฯ นัน้ อยูใ่ นเขตเอเซียตะวันออก
เฉี ย งใต้ สภาพเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคนี้ ย ่ อ มส่ ง ผลกระทบถึ ง
การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) อย่างต่อเนื่องในปี 2563 และการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ในปี 2564 ซึง่ ส่งผลกระทบเป็นอย่างยิง่ ในด้านเศษฐกิจ
ของภูมิภาครวมทั้งประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลในแต่ละ
ประเทศได้ใช้ความพยายามในมาตรการป้องกันต่าง ๆ ช่วยเหลือ
กระตุ้น และเยียวยา ทั้งในภาคธุรกิจและประชาชน ถึงแม้จะเริ่ม
มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ในบางประเทศแล้ว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยและ
ภูมิภาคทั้งภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุน ยังไม่มี
ความชัดเจนมากนัก ตลอดจนโรงกลั่นชั้นน�ำในประเทศ ในปี
2563 ได้รับผลกระทบจากสงครามราคาน�้ำมันที่รุนแรงประกอบ
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด ส่ ง ผลต่ อ ความผั น ผวนอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของ
น�ำ้ มันโลก โรงกลัน่ ชัน้ น�ำในประเทศส่วนใหญ่เป็นได้รบั ผลจากการ
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กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง และจั ด เก็ บ FSU อยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ดี ม าก
ตลอดทัง้ ปี ในส่วนของสถานการณ์ความเคลือ่ นไหวของค่าระวางเรือ
Aframax ที่ยังคงมีความผันผวน กลุ่มบริษัทฯ จึงยังคงเน้น
การใช้กลยุทธ์การท�ำสัญญารับจ้างขนส่งแบบมีระยะเวลา (Time
Charter) ให้ยาวขึ้นเช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อลดความเสี่ยง
จากการว่างงานของเรือ และความผันผวนของต้นทุนเชื้อเพลิง
จากการรับจ้างขนส่งเป็นรายเที่ยว (Spot Charter) ในส่วนของ
กลุม่ เรือขนส่งขนาดเล็กในประเทศนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ มีนโยบายในการ
ก�ำหนดราคาด้วยต้นทุนบวกก�ำไร (Cost Plus Pricing Method)
โดยเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งบวกด้วยก�ำไร
ตามที่กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนด ซึ่งจะแปรผันกับราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
ขายปลีกหน้าสถานีน�้ำมันในกรุงเทพฯ ในทิศทางเดียวกัน
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ขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ รวมถึงการลดลงอย่างมากของค่าการกลัน่
เพื่อการผลิตน�้ำมันดิบ อย่างไรก็ตามโรงกลั่นชั้นน�ำในประเทศได้
มีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2564 คาดว่าฟื้นตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปจากทีห่ ดตัวเมือ่ ปีทผี่ า่ นมา โดยมีความต้องการใช้
น�ำ้ มันทีเ่ พิม่ มากขึน้ และท�ำให้เชือ่ มัน่ ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟืน้ ตัวได้
กลุ่มบริษัทฯ มีแผนในการบริหารปัจจัยความเสี่ยงจากแนวโน้ม
เศรษฐกิจที่เกิดการชะลอตัวการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่ม
ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มบริษัทฯ
ได้ก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือความเสี่ยง
ดังกล่าวโดยมีการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัย
มหภาคเหล่านี้ทั้งภายในองค์กรและวางแผนการขนส่งร่วมกับ
ลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งยังมีการก�ำหนดกลยุทธ์ในการขยาย
ธุรกิจในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (Cambodia,
Laos, Myanmar and Vietnam : CLMV) ครอบคลุมประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศจีน อย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของ
ธุรกิจและลดการกระจุกตัวของการให้บริการในประเทศอีกด้วย

2.3		

ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนที่ไม่สมดุล

กลยุทธ์หรือตัดสินใจต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง คงค� ำ นึ ง ถึ ง การไม่ พึ่ ง พาธุ ร กิ จ ใดธุ ร กิ จ หนึ่ ง
จนมากเกินไป ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการพอร์ต
การลงทุน (Portfolio Management) โดยการขยายการลงทุน
ด้วยวิธีการควบรวม ร่วมทุน (Mergers and Acquisitions :
M&A) เพื่อขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ อาทิ การซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือ
ทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด (Big Sea Company Limited)
และการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท ไทยออยล์มารีน
จ�ำกัด (Thaioil Marine Company Limited) ตลอดจนมุ่งเน้น
การท� ำ สั ญ ญาการขนส่ ง สั ญ ญาการจั ด เก็ บ สิ น ค้ า ระยะยาว
อย่างไรก็ตามการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ นั้นไม่ได้ เพื่อการสร้างความมั่นคงอย่างสม�่ำเสมอของรายได้และก�ำไร
ยึดเพียงจากประสบการณ์ความส�ำเร็จในอดีตทีผ่ า่ นมาเพือ่ ก�ำหนด แก่กลุ่มบริษัทฯ
ในการด�ำเนินการธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ นัน้ มีรายได้มาจากธุรกิจ
เรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เป็นหลักเมื่อเทียบกับรายได้จากกลุ่ม
ธุรกิจเรือขนส่งฯ ธุรกิจเรือ OFFSHORE และอืน่ ๆ โดยในปี 2562
นั้นพบว่ารายได้ของกลุ่มบริษัทฯ มาจากธุรกิจเรือขนส่งและ
จัดเก็บ FSU คิดเป็นสัดส่วน 36.30% และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปี
2563 คิดเป็นสัดส่วนโดยประมาณ 53.64% ของรายได้กลุ่ม
บริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาการด�ำเนินธุรกิจ
จากกลุ่มเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยง
จากการพึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไปของกลุ่มบริษัทฯ ได้

3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
3.1		

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่เกิดความผันผวนเป็นอย่างมาก
โดยหลายสถาบั น การเงิ น รายงานถึ ง สถานการณ์ ค ่ า เงิ น บาท
บาทต่อดอลลาร์ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 การด�ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
เงินสกุลดอลล่าสหรัฐอเมริกาและเงินบาท ซึ่งค่าเงินบาทนั้น
ได้ มี ก ารแข็ ง ค่ า ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และคาดการณ์ แ นวโน้ ม
ในปี 2564 จะมี ก ารแข็ ง ค่ า ของเงิ น บาทมากกว่ า ปี 2563
จากสั ญ ญาณการผ่ อ นคลายนโยบายการเงิ น แบบไม่ จ� ำ กั ด
ของธนาคารกลางประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ยังระบาด
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และทิ ศ ทางทางการเมื อ งของประธานาธิ บ ดี
3.2		

ประเทศสหรัฐอเมริกา นายโจ ไบเดน (Joe Biden)
โดยทางกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต รา
แลกเปลีย่ นผ่านเครือ่ งมือการบริหารรายได้ และรายจ่ายสกุลเงิน
ตราต่ า งประเทศให้ อ ยู ่ ใ นสกุ ล เดี ย วกั น (Natural Hedge)
ซึ่งเป็นการบริหารกระแสเงินสด ทั้งด้านรายรับและด้านรายจ่าย
ให้สมดุลกัน เครื่องมืออีกอย่างหนึ่ง คือ การท�ำสัญญาซื้อขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพือ่ ป้องกันความ
ผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย น (Hedging) โดยกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เท่านัน้ มิได้แสวงหาก�ำไรจากการใช้ตราสารอนุพนั ธ์แต่ประการใด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ภายหลังจากที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผย
รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ถึงการด�ำเนิน
นโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 โดยทาง ธปท. มีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี
ส�ำหรับในปี 2564 และ 2565 ซึง่ มีการคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยจะฟืน้ ตัวต่อเนือ่ ง แม้วา่ การประมาณการอัตราขยาย
ตั ว ทางเศรษฐกิ จ จะต�่ ำ กว่ า ที่ ป ระเมิ น ไว้ จ ากหลายปั จ จั ย
โดยเฉพาะความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในระยะสัน้ ทีม่ คี วามรุนแรง รวมถึง
สถานการณ์การกระจายวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ในประเทศไทยที่อาจเป็นไปอย่างจ�ำกัด และใช้ระยะเวลาในการ
กระจายวัคซีนเป็นเวลานาน ดังนั้นทาง ธปท. เห็นว่าเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยนั้นยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย
ตามนโยบายของธปท.ที่อยู่ในระดับต�่ำอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มบริษัทฯ ในด้านการบริหารอัตราดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินนัน้ ได้มกี ารติดตามสถานการณ์อตั รา
ดอกเบี้ ย ทั้ ง ด้ า นเงิ น ฝากและเงิ น กู ้ ยื ม ของสถาบั น การเงิ น
อย่างต่อเนื่อง และให้ความส�ำคัญกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของ
กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost)
ที่ส�ำคัญ โดยทางกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการขอสินเชื่อเงินกู้
โดยใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) และมีการเจรจากับ
ทางสถาบันการเงิน ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธี
การจัดท�ำธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
SWAP : IRS) ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
แบบลอยตัว (Floating Rate) ให้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแบบ
คงที่ (Fixed Rate) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ในอนาคตด้วย
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3.3		

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกระแสเงินสด

จากอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ ต้ น ทุ น ทางการเงิ น
(Finance Costs) และอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)
งบก�ำไรขาดทุน และผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ มีการก�ำหนด
วิธีการป้องกัน รักษาสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ โดยพิจารณา
กรอบการใช้ เ งิ น อย่ า งรอบด้ า นทั้ ง ในด้ า นการบริ ห ารกระแส
เงิ น สดรั บ และกระแสเงิ น สดจ่ า ยของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพเกิดความสมดุลระหว่างกัน รวมถึงก�ำหนดการ
ติดตามสถานะการช�ำระเงินของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ความเสี่ ย งจากการที่ ลู ก หนี้ ค ้ า งช� ำ ระเงิ น เป็ น ระยะเวลานาน
ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อสภาพคล่องของกระแส ตลอดจนทางกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการน�ำเงินไปการลงทุน
เงินสด (Cash Flow Liquidity) โดยมีการวางแผนและพิจารณา ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (High-Risk Investments) เพือ่ เป็นการป้องกัน
การเบิกเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ โดยค�ำนึงถึงการ ความเสีย่ งการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ของกลุม่ บริษทั ฯ
รั ก ษาสภาพคล่ อ งของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ครอบคลุ ม ถึ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ย
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การใช้
นโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบ โดยมีการควบคุมปัจจัยภายใน
การวางแผนกําหนดงบประมาณประจ�ำปี และติดตามค่าใช้จ่าย
ตามแผนงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับผลตอบแทน
ที่เหมาะสม รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ ยังมีการพิจารณาถึงปัจจัย
ภายนอกเพิ่ ม เติ ม การบริ ห ารความเสี่ ย งทางด้ า นการเงิ น
(Financial Risk Management) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
4.1		
		

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล

บริ ษั ท ฯ เป็ น บริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ภ ายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึง่ เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลและออกประกาศ
หรือข้อบังคับต่าง ๆ ในการก�ำกับดูแลตลาดทุนของประเทศไทย
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการไม่ปฏิบตั ติ ามหรือปฏิบตั ติ าม
ไม่ครบถ้วนอย่างเคร่งครัด
หน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของกลุม่ บริษทั ฯ จึงท�ำหน้าที่
ในการศึกษา ติดตาม ประสานงาน สื่อสาร ให้ค�ำปรึกษา และ
ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของกลุม่ บริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
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ทีห่ น่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด อีกทัง้ ยังมีการก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ
ของกลุ่มบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการด�ำเนินงาน
ของกลุม่ บริษทั ฯ จะเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือ
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่หน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด และเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) เชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลัก
ธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง โปร่งใส ร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมถึง
ในด้ า นการฝึ ก อบรม พั ฒ นาความรู ้ และการปฏิ บั ติ ง านให้
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับ
ในประเทศไทย ทางฝ่ า ยเลขานุ ก ารบริ ษั ท และก� ำ กั บ ดู แ ล
การปฏิบตั งิ าน ได้มกี ารประสานงานให้กบั พนักงาน ผูบ้ ริหารของ
กลุ่มบริษัทฯ รับทราบหลักสูตรการฝึกอบรม การลงทะเบียน
เข้าร่วมการฝึกอบรมประจ�ำปี และมีการวัดผลอย่างสม�่ำเสมอ
รวมถึงติดตามผลการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ
หรือระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างเป็นระบบได้
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์ในธุรกิจจ�ำเพาะที่มี
การบังคับใช้ทั่วโลก

ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ นัน้ ต้องเกีย่ วข้องและปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ กลุม่ บริษทั ฯ ได้ตระหนักและปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
และกฎหมายอย่างเคร่งครัดมาตลอด อาทิเช่น อนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน�้ำอับเฉาเรือและ
ตะกอนทีป่ ระกาศใช้เมือ่ 8 กันยายน 2547 โดยองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization :
IMO) ได้ก�ำหนดให้เรือทั้งหลายติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉา
(Ballast Water Management System : BWMS) โดยน�ำ้ อับเฉา
ต้องได้รับการบ�ำบัดตามมาตรฐานเฉพาะก่อนที่จะระบายน�้ำ
ออกสูท่ ะเล ทัง้ นี้ ภายใต้อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศดังกล่าวนีม้ กี าร
ก�ำหนดให้กลุ่มเรือต่อใหม่ (New Ships) ซึ่งต่อเรือภายหลังวันที่
8 กันยายน 2560 (ปี ค.ศ. 2017) นั้น ให้มีติดตั้งระบบบัดน�้ำ
อับเฉามาจากอู่ต่อเรือตั้งแต่ต้น และในกลุ่มเรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(Existing ships) ซึ่ ง ต่ อ เรื อ ก่ อ นวั น ที่ 8 กั น ยายน 2560
(ปี ค.ศ. 2017) นั้น ให้ด�ำเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ฉบั บ นี้ โ ดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 8 กั น ยายน 2567
(ปี ค.ศ. 2024) ส่งผลให้เรือทุกล�ำที่มีการสัญจรระหว่างประเทศ
จะต้องมีการติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ อับเฉา และจะต้องให้เรือทุกล�ำ
ด� ำ เนิ น การตามแผนการจั ด การน�้ ำ อั บ เฉาเฉพาะของเรื อ
ในแต่ ล ะล� ำ ครอบคลุ ม ถึ ง การให้ เรื อ ทุ ก ล� ำต้ อ งมี ส มุ ด บั น ทึ ก
น�้ำอับเฉาและได้รับใบรับรองการจัดการน�้ำอับเฉาตามมาตรฐาน
สากล
ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีการวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ปฏิบตั งิ านได้ตามอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
และสามารถติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีเ่ ป็นตามมาตรฐาน MEPC
(IMO’s Marine Environment Protection Committee) และ
USCG/IMO (United State Coast Guard) ส�ำหรับเรือที่ขนส่ง
ในน่านน�้ำสากล โดยพิจารณาการติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉา
ร่วมกันอย่างรอบด้านของเรือแต่ละล�ำ อาทิ รอบระยะเวลา
การส�ำรวจเพื่อต่ออายุเรือ (Renewal Survey) ตามเอกสาร
ใบสําคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจาก
น�้ำมัน (International Oil Pollution Prevention Certificate
: IOPP) และตามรอบระยะเวลาการซ่อมบ�ำรุงและการน�ำเรือเข้าอู่
ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้วย

อี ก ทั้ ง ปั จ จุ บั น เรื อ ขนส่ ง และบรรทุ ก สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ
เป็นแหล่งก�ำเนิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) แหล่งใหญ่
อันเนือ่ งมาจากการใช้เชือ้ เพลิงทีม่ กี ำ� มะถัน ซึง่ ก๊าซนีเ้ ป็นอันตราย
ทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของฝนกรด
และโรคทางเดิ น หายใจ เพื่ อ ลดมลภาวะทางทะเลมลพิ ษ
ทางอากาศ และลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green
House Gas : GHG) อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ ซึ่งองค์การ
ทางทะเลระหว่ า งประเทศ (International Maritime
Organization : IMO) จึ ง มี ข ้ อ ก� ำ หนดในการใช้ เชื้ อ เพลิ ง
ที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
(ปี ค.ศ. 2020) (“IMO2020”) โดยผู้ขนส่งจะต้องใช้เชื้อเพลิงที่มี
ค่าก�ำมะถันต�่ำ คือไม่สูงกว่า ร้อยละ 0.5 โดยน�้ำหนักจากเดิม
ร้อยละ 3.5 โดยน�้ำหนักในเชื้อเพลิงเรือ ซึ่งราคาสูงกว่าเชื้อเพลิง
ทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั หรือติดตัง้ เครือ่ งดักจับเขม่าควัน (Exhaust Gas
Cleaning Scrubber) ซึ่งราคาสูงและอาจไม่เหมาะส�ำหรับ
กองเรือที่อายุการใช้งานเหลือน้อย ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีการ
ด�ำเนินการรองรับสถานการณ์ตามมาตรการ IMO2020 ซึ่ง
กลุ่มบริษัทฯ เลือกวิธีการเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ
(Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) ไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน�ำ้ หนัก
ของก�ำมะถันในเชื้อเพลิงเรือ ส�ำหรับกลุ่มเรือที่ให้บริการหรือ
มีความจ�ำเป็นต้องขนส่งในเส้นทางนอกเขตน่านน�ำ้ ไทย ให้เป็นไป
ตามองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime
Organization : IMO) ทุกประการ รวมถึงการควบคุมติดตาม
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิง
ที่ มี ค ่ า ก� ำ มะถั น ต�่ ำ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ไม่ พ บผลกระทบประการใด
ต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของเรือ ครอบคลุมทั้งมีการก�ำหนด
กลยุทธ์และวางแผนค่าใช้จ่ายการใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ
(Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) อย่างต่อเนื่องตามมาตรการ
IMO2020 โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งาน
ของกลุ่มบริษัทฯ น้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและยึดถือในการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน่วยงานก�ำกับทั้งภายในและ
ภายนอกอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ที่ดีและยั่งยืน

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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4.3		

ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ นั้ น ต้ อ งมี ก ารน� ำ ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ง านเพื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ในยุ ค ปั จ จุ บั น ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ไ ด้
24 ชัว่ โมง ครอบคลุมถึงการพิจารณาในเรือ่ งความมัน่ คงปลอดภัย
ด้ า นไซเบอร์ (Cyber security) ทั้ ง ในส่ ว นของส� ำ นั ก งาน
และกองเรือ ซึง่ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization : IMO) จึงมีการก�ำหนดแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงไซเบอร์ทางทะเล (Guidelines on Maritime
Cyber Risk Management : MSC-FAL.1 / Circ.3) เพื่อให้เป็น
มาตรการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ อ าจถู ก คุ ก คาม บุ ก รุ ก การสู ญ หายของข้ อ มู ล
หรือระบบงานเกิดความเสียหายจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์
ทีอ่ าจเกิดขึน้ อันส่งผลกระทบให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบตั งิ าน
และการรักษาความปลอดภัย (Safety Management System)
ของการเดินเรือทะเล โดยก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของประมวล
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ
(International Safety Management Code : ISM Code)
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการด�ำเนินงานของเรือเดินทะเล
โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 (ปี ค.ศ. 2021)
ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการด�ำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติ
งานการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของกองเรือ
ให้เป็นไปตาม ISM Code และสื่อสารให้กับกองเรือทราบและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมถึงการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ที่ให้
ความส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ทั้ ง การรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบ
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลและบริหารจัดการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง วางกลยุ ท ธ์ แ ละแผนธุ ร กิ จ
โดยพิจารณาการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมมาใช้งาน
กับกลุม่ บริษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวมทัง้ ค�ำนึงถึงการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยอย่างเพียงพอ และให้ความส�ำคัญกับการสร้างความ
ตระหนักในด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้แก่
บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งปฏิบัติตาม
ข้อกฎหมาย ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับทัง้ ภายในและภายนอก

ความเสี่ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยมี
ผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แต่อย่างไร
ก็ตาม ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลื่อนการบังคับใช้ออก
ไปจนถึ ง วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่ ง กฎหมายดั ง กล่ า ว
มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ ในฐานะผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนการมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การมีระบบ
ตรวจสอบเพื่อลบหรือท�ำลายข้อมูลส่วนบุคคล การด�ำเนินการ
เมื่อมีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และการด�ำเนินการตามสิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
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เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศให้มีความเพียงพอเหมาะสม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO/IEC
27001) อาทิ การน�ำระบบ Enterprise Resource Planning
(ERP) เพื่ อ การวางแผนทรั พ ยากรทางธุ ร กิ จ โดยรวมของ
กลุม่ บริษทั ฯ ทัง้ การปฏิบตั งิ านบนธุรกิจเรือขนส่งฯ และธุรกิจเรือ
ขนส่งและจัดเก็บ FSU ครอบคลุมถึงการท�ำงานที่ส�ำนักงาน
รวมทั้ ง การใช้ เ ทคโนโลยี Cloud เพื่ อ การจั ด เก็ บ และแชร์
ไฟล์ข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Private Cloud Computing)
และเป็นแผนรองรับการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan : BCP) ของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง การติ ด ตั้ ง
ระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน (Endpoint
Security) และระบบการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของส�ำนักงาน
และกองเรือ
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ในการนีก้ ลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดย
มีหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ท�ำหน้าที่
ศึกษาและท�ำความเข้าใจรายละเอียดและบริบทของกฎหมาย
จัดฝึกอบรมพนักงาน ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในองค์กร
ตามกระบวนการไหลข้องข้อมูล (Data Flows) แยกแยะข้อมูล
ตามความเสี่ ย งและความร้ า ยแรงที่ อ าจกระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพของบุคคล ระบุฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด จั ด ท� ำ นโยบายการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั จัดท�ำหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ส�ำหรับการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Privacy Notice) การขอความยิ น ยอม
(Consent Form) การขอใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูล ตลอดจนการ

ก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและมี
การเตรียมการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำและประกาศใช้นโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการ และการ
4.5		

บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล รวมถึ ง เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ
ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ
ยึดถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเมิด กระทบสิทธิ หรือน�ำข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้ทางที่มิชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายเศรษฐกิจ
ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจการค้าในประเทศไทยเป็นอย่างมาก
ทั้ ง ในด้ า นของการสร้ า งความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม่ ๆ
เกิดขึ้นในตลาด รวมทั้งผู้บริโภคที่จะได้ประโยชน์จากการแข่งขัน
ป้องกันการผูกขาด (Anti-Monopoly Act) โดยมุ่งหวังให้
เปิดตลาดโดยปราศจากการครอบง�ำของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

มารีน จ�ำกัด แม้ว่ามีการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
แข่ ง ขั น ทางการค้ า พ.ศ. 2560 อย่ า งเคร่ ง ครั ด แต่ ยั ง คงมี
ความเสี่ยงต่อโครงการฯ ที่อาจเกิดความล่าช้า หรือไม่สามารถ
ท�ำให้การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (Closing) ได้ภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนดเนื่องจากต้องรอการพิจารณาอนุญาตจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการแข่ ง ขั น ทางการค้ า (Office of Trade
Competition Commission.: OTCC) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามในการขยายธุรกิจการลงทุนด้วยวิธีการควบรวม
ร่วมทุน (Mergers and Acquisitions : M&A) ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในกลยุ ท ธ์ ห ลั ก ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
การด�ำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท ไทยออยล์

ส�ำหรับโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ นั้นได้มีการก�ำหนด
ให้ พรบ.การแข่งขันทางการค้าเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญในการพิจารณา
โครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานความระมัดระวัง
ก่อนการควบรวม ร่วมทุน (Mergers and Acquisitions : M&A)
อีกด้วย

4.6		
		

ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น ฉ บั บ ที่ 1 6
เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (Thai Financial
Reporting Standard 16 : TFRS 16) เรือ่ งสัญญาเช่า (Financial
Lease) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมานั้น
ในด้ า นสั ญ ญาเช่ า การเงิ น ภายใต้ ห ลั ก การตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าว ส่งผลกระทบกับตัวเลขใน
งบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ และท�ำให้การประเมินเกิดความ
ซับซ้อนมากขึ้น โดยสัญญาเช่าระยะยาวซึ่งมีอายุเกิน 12 เดือน
จ� ำ เป็ น ต้ อ งตั้ ง รั บ รู ้ สิ ท ธิ ใ นการใช้ ท รั พ ย์ สิ น และรั บ รู ้ ห นี้ สิ น
ผลกระทบทีม่ ตี อ่ งบการเงินนัน้ จะส่งผลถึงการค�ำนวณอัตราส่วน
ทางการเงินแล้ว ยังส่งผลต่อการจัดท�ำสัญญาทางด้านการตลาด

ซึ่งอาจมีผลต่อการจัดท�ำสัญญากับผู้เช่าซึ่งเป็นสัญญาระยะสั้น
ทีอ่ าจส่งผลต่อความไม่มนั่ คงปลอดภัยด้านการตลาดอย่างมีสาระ
ส�ำคัญ
อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้มีการตระหนักและให้ความส�ำคัญ
กับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
โดยพิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านบัญชีการเงิน
การตลาด ร่ ว มกั น ตลอดจนมี ก ารน� ำ เสนอต่ อ ผู ้ บ ริ ห าร
คณะกรรมการต่าง ๆ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ตัดสินใจที่เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

63

4.7		

ความเสี่ยงจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Policy)

ภายหลั ง จากส� ำ นั ก งานควบคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ในต่ า งประเทศ
(The Office of Foreign Assets Control : OFAC)
สังกัดกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการก�ำหนด
ให้กลุ่มประเทศพันธมิตรระงับการน�ำเข้าน�้ำมันจากประเทศ
ที่ ถู ก คว�่ ำ บาตรทางเศรษฐกิ จ จากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(USSanction) อาทิ ประเทศอิหร่าน หรือเวเนซุเอล่า รวมทั้ง
ประกาศรายชื่อเรือ รายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีรายชื่อปรากฎ
อยูใ่ นบัญชีประเทศห้ามส่งออกทีถ่ กู จับตามองเป็นพิเศษ (Specially
Designated nationals List : SDN List) อันส่งผลต่อธุรกิจ
เรือบรรทุกน�้ำมันได้รับผลกระทบต่อการค้าทางทะเลทั่วโลก
ซึ่ ง หากมี ก ารขนส่ ง กั บ กลุ ่ ม ประเทศที่ ถู ก คว�่ ำ บาตรเศรษฐกิ จ
จะท�ำให้เรือขนส่งอาจถูกระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตใช้เรือได้
และยังส่งผลต่อความยุ่งยากในการด�ำเนินการในกลุ่มธุรกิจเรือ
บรรทุ ก น�้ ำ มั น ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งชี้ แ จงเอกสารการขนส่ ง สิ น ค้ า

ครอบคลุมถึงการท�ำหรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่ง
สินค้าทางทะเล ให้อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความ
โปร่งใส
อย่างไรก็ตามทางกลุม่ บริษทั ฯ มีการติดตามสถานการณ์มาตรการ
คว�่ำบาตรของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องที่อาจส่งผล
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เรื อ บรรทุ ก น�้ ำ มั น และให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนด
มาตรการคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจและจัดท�ำเอกสารตามข้อเท็จ
จริงให้มีความถูกต้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนบริษัทฯ มีการเพิ่ม
ความเข้มงวดในการจัดท�ำกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
ของลูกค้า (Know Your Customer : KYC) ก่อนที่จะเข้าท�ำ
สัญญากับลูกค้ารายใด เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินการ
ประการใดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กลุ่มที่ถูกคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือชื่อเสียงภาพลักษณ์

5 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment : SSHE)
จากการปฏิบตั งิ านของคนประจ�ำเรือของกลุม่ บริษทั ฯ นัน้ มีโอกาสเกิดขึน้ ได้เสมอ ซึง่ กลุม่ บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญ โดยมีการก�ำหนด
นโยบายบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality, Safety, Security, Health, and
Environmental Management : QSSHE) ครอบคลุมการก�ำกับ ดูแล ติดตามให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยในการท�ำงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ดังนี้
5.1		

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการท�ำงาน

เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าซึ่งมี
มูลค่าสูงและเป็นสินค้าไวไฟ ซึ่งหากเรือเกิดอุบัติเหตุ อาจท�ำให้
คนประจ�ำเรือและบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย์สิน
ได้รับความเสียหาย ตลอดจนความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทฯ
รวมถึงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบ
ต่อธุรกิจ ผลการด�ำเนินงาน และฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทั้ ง นี้ กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ จั ด การความเสี่ ย งของอุ บั ติ เ หตุ ที่ อ าจจะ
เกิ ด ขึ้ น โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามกฎข้ อ บั ง คั บ
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยกับสินค้า
การเดินเรือ การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น และเมื่อเรือ
ครบก�ำหนดตามแผนบ�ำรุงรักษา เช่น การบ�ำรุงรักษาตามก�ำหนด
(Preventive Maintenance System : PMS) การเข้าอู่แห้ง
(Dry Dock) เป็ น ต้ น กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารด� ำ เนิ น การ
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ตามแผนดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคงทนทะเล
(Sea Worthiness) และความปลอดภัยในการท�ำงาน ท�ำให้มนั่ ใจ
ได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดการความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารหยุดชะงักของการด�ำเนินงานและความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน และลดการปล่อยมลพิษได้
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการน�ำกรณีศึกษาจากเหตุการณ์
ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บัติ เ หตุ จ ากการท� ำ งานภายในกลุ ่ มบริ ษั ท ฯ
มาสือ่ สารภายในกองเรือของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ สร้างความตระหนัก
และให้เกิดความระมัดระวัง เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันไม่ได้
เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งมีการฝึกสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม บริ ษั ท น�้ ำ มั น ชั้ น น� ำ ของประเทศไทยและ
ต่างชาติอย่างสม�ำ่ เสมอ และกลุม่ บริษทั ฯ มีการเตรียมพร้อมรับมือ
สถานการณ์อนั เกิดจากการท�ำงานโดยจัดท�ำแผนฉุกเฉิน ซ้อมแผน
ฉุกเฉินประจ�ำปี และการฝึกซ้อมแผนเรื่องความมั่นคงปลอดภัย

ของเรือ (International Ship and Port Facility Security :
ISPS) เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักและคุ้นเคย ซึ่งจะช่วยให้
สามารถรับมือแก้ไขปัญหาและควบคุมสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว โดยมีการจ�ำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้
ระหว่างเรือท�ำสินค้าอยู่ที่ท่าเรือ การขัดข้องของระบบไฟฟ้าหลัก
และเข็มทิศไม่สามารถใช้งานได้ การติดตืน้ หรือการโดนกันของเรือ
การเกิดเหตุการณ์ท่อรับส่งสินค้าเกิดแตก ฉีกขาด ส่งผลท�ำให้
น�้ำมันรั่วไหล (Oil Spill) ฝึกซ้อมการรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
จากการรั่ ว ไหลของน�้ ำ มั น ฝึ ก ซ้ อ มปฏิ บั ติ ก ารติ ด ตั้ ง ทุ ่ น ล้ อ ม
กักน�้ำมัน เพื่อไม่ให้น�้ำมันหลุดรอดออกไปภายนอก หากเกิดการ
รั่วไหล และยังให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการจัดการสภาพ
แวดล้อมภายหลังการเกิดน�ำ้ มันรัว่ ไหล ครอบคลุมถึงการฝึกอบรม
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการบริหารจัดการความเสีย่ ง
จากการท�ำงานของกลุ่มบริษัทฯ เช่น การอบรมวิธีการใช้งาน
ระบบเรดาร์ วิธีการตั้งค่า Guard Zone อย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับการแจ้งเตือนป้องกันเรือโดนกันบนจอเรดาร์ เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยเหลือในการเดินเรือ รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับการ
ท� ำ งานร่ ว มกั น ของกองเรื อ และส� ำ นั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในด้านการจ�ำแนกระดับความรุนแรงการเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ
5.2

ทีมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Team:
ERT) ตลอด 24 ชัว่ โมง การวิเคราะห์สาเหตุ การจัดการเหตุการณ์
และอุบัติเหตุต่าง ๆ เพื่อลดความสูญเสีย เสียหาย และบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีการรายงานตรง
ต่อผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการต่าง ๆ เพือ่ รับทราบสถานการณ์
และร่วมตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการท�ำประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร
(Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และ
ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and
Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสียหายต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง
ประกันภัยสูญเสียรายได้จากการที่เรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง (Loss of Hire Insurance) โดยการท�ำประกันภัย
ดังกล่าวนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ มีการพิจารณาความเสีย่ งปัจจัยด้านต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน รวมถึงมีการสื่อสาร สร้างความ
ตระหนักการท�ำประกันภัยอย่างครบถ้วนให้แก่ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทุกฝ่ายรับทราบอย่างสม�่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากเหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมจากโจรสลัดทางเรือ

กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ขนส่ ง และจั ด เก็ บ สิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า สู ง และมี
เส้นทางการเดินเรือในทะเล ซึง่ อาจต้องผ่านบริเวณทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการโจรกรรมทางทะเล เช่น ช่องแคบสิงคโปร์ ช่องแคบ
มะละกา บริเวณตะวันออกของมาเลเซีย และเขตตะวันออกกลาง
เป็นต้น ในการปฏิบตั งิ านของกองเรือของกลุม่ บริษทั ฯ ก่อนทีเ่ รือ
ออกเดิ น ทางและผ่ า นบริ เวณที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การโจรกรรม
ทางทะเล กลุ่มบริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติงานภายในกลุ่มบริษัทฯ
ซึง่ ระบุถงึ แนวทาง มาตรการรักษาความปลอดภัยบนเรือ การเข้า
เวรยาม และวิธีการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ซึ่งเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของเรือ สินค้า และพนักงานประจ�ำเรือ รวมถึงเหตุ
โจรกรรมและปล้นสะดมของโจรสลัด มีการจัดท�ำประกันภัย
ให้เพียงพอและครอบคลุมต่อความเสีย่ งทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ประเมินไว้
และก�ำหนดให้มีการแจ้งศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึ่งเป็น
หน่วยงานในประเทศไทยโดยที่ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมายทางทะเลต่าง ๆ
รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำอันเป็นโจรสลัด
ตลอดจนเฝ้าติดตามและรายงานเป็นระยะตลอดเส้นทางจนถึง
จุ ด หมายปลายทาง และยั ง มี ก ารประสานงานกั บ หน่ ว ยงาน
ความมั่นคงทางทะเลของประเทศต่าง ๆ ในบริเวณที่เรือท�ำการ
ขนส่ง อาทิ UKMTO (The United Kingdom Marine Trade
Operation) อีกด้วย

นอกจากหน่วยงานดังกล่าวกลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งของกรมเจ้ า ท่ า ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ถึงมาตรฐานความปลอดภัยของเรือตามข้อบังคับของ IMO ในส่วน
อนุสัญญา SOLAS การน�ำแนวทางปฏิบัติตามหลักสากล BMP4
(Best Management Practice Version 4) มาใช้กบั เรือเดินทะเล
ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องวิ่งไปรับสินค้าในเส้นทางที่มีความเสี่ยง
ของการปล้นสะดมจากโจรสลัดในบริเวณตะวันออกกลาง และ
กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยให้กับคนเรือ ตัวเรือ ทรัพย์สิน และสินค้าที่อยู่บนเรือ
อาทิ การติดตั้งระบบการเฝ้าติดตามและพิสูจน์ต�ำแหน่งเรือจาก
ระยะไกล (Long Range Identification and Tracking : LRIT)
โดยตั ว รั บ ส่ ง สั ญ ญาณดั ง กล่ า วจะถู ก ติ ด ตั้ ง ในบริ เวณที่ ไ ม่ มี
สิ่งกีดขวาง เพื่อจะได้มีการส่งสัญญาณได้ตลอดเวลา สามารถ
ส่งต�ำแหน่งของเรือกลับมาแจ้งที่ส�ำนักงานทุก ๆ 2-6 ชั่วโมง
โดยความถี่ของการส่งสัญญาณ และการแจ้งต�ำแหน่งเรือนั้น
สามารถเปลี่ ย นได้ ต ลอดเวลาตามสถานการณ์ ต� ำ แหน่ ง เรื อ
ดังกล่าว จะมีการร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทาง
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบ
ทุกเที่ยวเรือ รวมทั้งระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ
(Ship Security Alert System : SSAS) ซึ่งเป็นระบบการกดปุ่ม
เมือ่ มีกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินขึน้ โดยจะมีการส่งข้อความขอความช่วย
เหลื อ มายั ง บุ ค คลที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ประจ� ำ บริ ษั ท ฯ
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(Company Security Officer : CSO) และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจ�ำท่าเรือ (Port Facility Security Officer : PFSO)
ในการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เรือได้รับ
การช่วยเหลืออย่างทันถ่วงที โดยข้อความขอความช่วยเหลือ
จะส่งมาในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการ
ส่งข้อความสั้น (Short Message Service : SMS) รวมถึงการจัด
5.3

ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์เฉพาะทาง

การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ต้ อ งพึ่ ง พาบุ ค ลากรและ
คนประจ�ำเรือที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ บนเรือ โดยหากกลุ่มบริษัทฯ
มีบุคลากรที่ไม่เพียงพอหรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจได้
ตามมาตรฐานที่ลูกค้าก�ำหนด
จากที่กล่าวข้างต้นการจัดหาคนประจ�ำเรือในต�ำแหน่งส�ำคัญของ
กลุ่มบริษัทฯ นั้นมีการด�ำเนินการผ่านตัวแทนบริษัทจัดหาคน
ประจ�ำเรือ (Manning Agent) และพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็น
บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ของสายการเดิ น เรื อ ระดั บ โลกที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น
การประสานงาน แลกเปลี่ ย นความรู ้ ทั ก ษะ การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี และการพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการก�ำหนด
คนประจ�ำเรือของกลุม่ บริษทั ฯ นัน้ ต้องได้รบั การคัดสรรคุณสมบัติ
ที่ตรงตามกฎระเบียบและข้อบังคับของกรมเจ้าท่า โดยมีเกณฑ์
การคั ด เลื อ กที่ ส� ำ คั ญ เช่ น ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รที่ รั บ รอง
โดยกรมเจ้าท่า หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่กรมเจ้าท่ารับรอง เป็นต้น
ในปี 2563 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ดังกล่าวโดยได้จดั ตัง้ แผนกฝึกอบรมและพัฒนากองเรือ (Training
and Fleet Management Division) เพื่อฝึกอบรมและพัฒนา
บุ ค ลากรไทยที่ มี ศั ก ยภาพเข้ า สู ่ อุ ต สาหกรรมการเดิ น เรื อ
ทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน
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ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางกายภาพบนเรือ เช่น รั้วลวดหนามโดย
รอบตัวเรือ การติดตัง้ ประตูเหล็ก กลอนบริเวณประตู สะพานเรือ
เป็นต้น และจัดเตรียมอุปกรณ์โทรศัพท์ดาวเทียม (ASIA Cellular
Satellite : ACeS) ส�ำรองเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณี
ฉุกเฉิน หรือเมื่อเวลาอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เกิดความเสียหาย
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ในปี 2563 นี้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization : IMO) ได้มีการพิจารณารายงานการ
ตรวจประเมิ น ของประเทศไทยตามข้ อ บั ง คั บ ของอนุ สั ญ ญา
ระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยมาตรฐานการฝึ ก อบรม การออก
ประกาศนี ย บั ต รและการเข้ า ยามส� ำ หรั บ คนประจ� ำ เรื อ
(International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers : STCW)
และยอมรั บ ประเทศไทยอยู ่ ใ นกลุ ่ ม ประเทศของระบบ
ประกาศนียบัตร (“White List”) ซึ่งส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
ผู้ท�ำการในเรือที่ได้รับประกาศนียบัตรนั้นมีความรู้ความสามารถ
เป็นไปตามเนื้อหา และมาตรฐานของอนุสัญญา STCW ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
นอกจากการฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ การรั ก ษาบุ ค ลากรโดยก� ำ หนดผลตอบแทนและ
สวัสดิการทีเ่ หมาะสมแก่บคุ ลากร อาทิ การพิจารณาการเลือ่ นขัน้
ในสายงานของบุคลากรตามผลงานและประสบการณ์ ซึ่งจะช่วย
ในการจูงใจให้บุคลากรท�ำงานกับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว
การจัดให้มปี ระกันสุขภาพ รวมไปถึงการจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
แก่บคุ ลากรและพนักงานประจ�ำเรือของกลุม่ บริษทั ฯ ครอบคลุมถึง
ส่งเสริม สนับสนุนการอบรม สัมมนาแก่บุคลากรให้มีทักษะ
ความรู้ เช่น ภาษาอังกฤษ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง เป็นต้น

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการบริหารจัดการ บริษทั พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา กำ�หนด
ค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและ
กำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพาณิชย์และการลงทุน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ฝ่ายการตลาด 1

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายธุรกิจบริหาร
จัดการเรือ

ฝ่ายการตลาด 2

ฝ่ายการบัญชี

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายการลงทุนโครงการ
และประกันคุณภาพ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายเทคนิคและปฏิบัติการ

ฝ่ายการจัดการสำ�นักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(Outsource)

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยจ�ำนวน 4 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. คณะกรรมการบริหาร
รายงานประจำ�ปี 2563
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1		

คณะกรรมการบริษัท

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ก�ำหนดให้บริษทั ฯ มีคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ ด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน
อย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีสญ
ั ชาติไทยและมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย และ
คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)

1. นายบวร วงศ์สินอุดม
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ (2)

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหาร
กรรมการ

22 มกราคม 2559
22 มกราคม 2559

3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
5. นายสุรพล มีเสถียร
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ (3)
7. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม (4)

22 มกราคม 2559
22 มกราคม 2559
22 มกราคม 2559
22 มกราคม 2559
22 มกราคม 2559
1 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ
(1) วันที่ได้รับแต่งตั้ง หมายถึง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ครั้งแรก
(2) พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
(3) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร แทนว่าทีเ่ รือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล ทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งเนือ่ งจาก
ครบก�ำหนดการด�ำรงต�ำแหน่งตามสัญญาจ้าง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
(4) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ แทนว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
(5) นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เป็นต้นไป
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1.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท กรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะ
			 อุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
			 ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
			 ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
(3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนหรือ
			 กรรมการในนิตบิ คุ คลอืน่ ซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะท�ำ
			 เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(4)
			
			
			

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศแก้ไขเพิม่ เติมซึง่ อาจมีในอนาคต และต้องเป็นบุคคลซึง่ สามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพือ่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยังต้องสามารถ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
			 รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ รายนัน้ ๆ ด้วย
(ข)
			
			
			
			

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริ ษั ท ฯ เว้ น แต่ จ ะได้ พ ้ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า สองปี ก ่ อ นได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ทั้ ง นี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
			 พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคล
			 ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง)
			
			
			
			

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ใดในท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณ
มูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โดยอนุโลม ส�ำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(จ)
			
			
			

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ฉ)
			
			
			

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
			 ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ)
			
			
			

ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
1.3 อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1)
			
			
			
			

ปฏิบัติหน้าที่และก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ
และบริษทั ย่อยปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมทัง้
กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอรัปชัน

(2)
			
			
			

ก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร
จัดการ และอ�ำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการน�ำเสนอ รวมถึงก�ำกับดูแลการบริหารงานและ
ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม�ำ่ เสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตาม
			 แผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม
		(4) ด�ำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงาน
			 ทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ
			 เหมาะสม และระบบจัดเก็บเอกสารที่ท�ำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
(5) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(6) พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ�ำเป็นต้องได้รับการพิจารณา
			 โดยทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด�ำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ
			 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

70

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

(7) พิจารณาอนุมตั แิ ละให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (ในกรณีทขี่ นาดของรายการไม่จำ� เป็นต้องพิจารณาโดยทีป่ ระชุม
			 ผู้ถอื หุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(8) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(9) พิจารณาก�ำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และก�ำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการ
			 ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
			 อย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน
(10) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่
			 กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ท�ำกับบริษัทฯ หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
			 เพิม่ ขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า
(11) ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และ
			 จัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
(12) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย
			 อื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
(13) พิจารณาอนุมัติการจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
			 ผู้ดำ� รงต�ำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(14) พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก�ำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบ�ำเหน็จรางวัล
			 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(15) พิจารณาอนุมตั หิ ลักเกณฑ์และผลประเมินการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
			 ผู้ดำ� รงต�ำแหน่งสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
(16) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
			 เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(17) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจ�ำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
(18) จัดท�ำรายงานประจ�ำปี และรับผิดชอบต่อการจัดท�ำและเปิดเผยงบการเงินเพือ่ แสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
			 ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(19) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
(20) พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
(21) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท
ในการมอบหมายอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือ
มอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
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1.4 อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

(1) ประธานกรรมการหรือผูท้ ปี่ ระธานกรรมการมอบหมายมีหน้าทีเ่ รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และสนับสนุนให้กรรมการ
			 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
(2) มีบทบาทในการก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(3)
			
			
			

ท�ำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับ
บริษัท และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะน�ำเสนอข้อมูลสนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็น
การอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม

(4) ท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับบริษัท
			 และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ
			 แสดงความคิดเห็นอย่างอย่างเท่าเทียม และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
(5) ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(6) สื่อสารข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
(7) ก� ำ กั บ ดู แ ลและติ ด ตามให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
			 คณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นไปตามกฎหมาย และ
			 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
1.5 กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ นายสุรพล มีเสถียร
นายพร้ อ มพงษ์ ชั ย ศรี ส วั ส ดิ์ สุ ข นายสุ ร ศั ก ดิ์ ใจเย็ น นางสาวนี ร ชา ปานบุ ญ ห้ อ ม สองคนในห้ า คนนี้ ล งลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น
และประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
1.6 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสาม ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งได้
ทัง้ นี้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
1.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยก�ำหนดวันประชุม
ไว้ลว่ งหน้าตลอดทัง้ ปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิม่ ตามความจ�ำเป็น โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธาน
กรรมการหรือบุคคลซึง่ ได้รบั มอบหมายมีหน้าทีส่ ง่ หนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ
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ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ในระหว่างปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 15 ครั้ง และมีการประชุมกันเองระหว่างกรรมการอิสระจ�ำนวน 1 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่านเป็นดังนี้
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
รายชื่อ

1. นายบวร วงศ์สินอุดม
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
5. นายสุรพล มีเสถียร
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
7. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม (1)
9. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ (2)

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท

การประชุม
กรรมการอิสระ

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
13/14
1/1

1/1
1/1
1/1
1/1

หมายเหตุ
(1)
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ แทนว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
(2)
นายโกสิทธิ์ เฟือ่ งสวัสดิ์ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

2		

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ�ำนวน
5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

1. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (1)
2. นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย (2)
3. นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์
4. นายอนันตชัย อุตตะมะ (3)
5. นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

ต�ำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
ผูอ้ ำ� นวยการสายงานการตลาด 1
ผู้อ�ำนวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ
ผู้อ�ำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี

หมายเหตุ
นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล ที่พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจาก
ครบก�ำหนดการด�ำรงต�ำแหน่งตามสัญญาจ้าง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
(2)
นางสาวสุธาสินี หมืน่ ละม้าย ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
(3)
อนันตชัย อุตตะมะ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
4)
นายสมพัฒน์ คงส�ำราญ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสายงานการตลาด 2 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
(1)
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ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(1) ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล การบริหาร และการปฏิบัติงานประจ�ำวันตามปกติธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย
ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารก�ำหนด
(2) น�ำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหาร
เพื่อประโยชน์ในการจัดท�ำเรื่องดังกล่าวเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
กับคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
(3) เจรจา และเข้าท�ำสัญญา หรือ ธุรกรรมใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ภายในอ�ำนาจและวงเงินตามทีก่ ำ� หนดไว้
ในอ�ำนาจอนุมัติ (Deligation of Authority)
(4) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ภายในอ�ำนาจและวงเงินตามที่ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจ
อนุมัติ (Deligation of Authority)
(5) มีอ�ำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในต�ำแหน่งที่ต�่ำกว่าระดับ Function Director
(6) มีอ�ำนาจก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ�ำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนส�ำหรับพนักงานบริษัทในต�ำแหน่ง
ระดับ Function Director และพนักงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับต�่ำกว่า Function Director ยกเว้นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�ำหนดไว้
(7) ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และฝ่ายจัดการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจทีว่ างไว้ เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ
และรายงานผลการด�ำเนินงานและความคืบหน้าในการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
(8) ออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
(9) พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการด�ำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์
ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์รวมตลอดจนตารางอ�ำนาจอนุมตั ิ (Delegation of Authority) ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอ�ำนาจด�ำเนินการใด ๆ
ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
(11) มอบอ�ำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจ
ช่วงทีท่ ำ� ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน)
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ของบริษทั ฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทที่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ไิ ว้
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การแบ่งแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถูกแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ (Check and balance) โดยนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการบริษัท มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ
เป็นผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานประจ�ำวัน (Day to Day
operation) ตามขอบเขตอ�ำนาจ แผนธุรกิจและงบประมาณ วิสัยทัศน์ ตลอดจน พันธกิจ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

3		

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทัง้ นี้ เลขานุการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินการในนามของบริษทั ฯ หรือคณะกรรมการ
บริษัท ดังต่อไปนี้
(1) จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษทั
			 และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสีย ทีร่ ายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร จัดส่งส�ำเนารายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
			 และผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ
			 รายงานนัน้
(3) ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ
			 ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ
(4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
(5) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
			 ผู้ถอื หุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเหตุการณ์ส�ำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
			 บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ และข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
(7) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
(8) ควบคุมและจัดเก็บทะเบียนส�ำคัญของบริษัทฯ รวมถึงใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการแสดง
			 สถานะของบริษัทฯ
(9) ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และการด�ำเนินการใดให้เป็นไปตาม
			 ทีก่ ฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
(10) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
ทั้งนี้ นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานเลขานุการบริษัท
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รวมถึงมีคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (รายละเอียดประวัติการศึกษา การฝึกอบรม
และประสบการณ์ท�ำงาน ของเลขานุการบริษัทปรากฏตามหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท”)

4		

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค�ำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผลตอบแทนของผู้บริหารและโบนัสประจ�ำปีของกรรมการบริษัทพิจารณาจาก
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันต้องไม่เป็นจ�ำนวน
ทีส่ งู ผิดปกติเมือ่ เทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารโดยเฉลีย่ ของบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
4.1		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริษทั มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั ฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนเสียง
ทั้ ง หมดของผู ้ ถื อหุ ้ นซึ่งมาประชุม โดยอาจก�ำหนดค่า ตอบแทนกรรมการเป็ น จ� ำ นวนแน่ น อนหรื อ วางเป็ น หลั ก เกณฑ์ เ ฉพาะ
และจะก�ำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 นั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติ
อนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม
ซึ่งจ่ายตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดนโยบาย และ
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมดังนี้
ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

64,000
34,000

35,000
29,000

-

35,000
29,000

-

35,000
29,000

-

35,000
29,000

-

35,000
29,000

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ (5) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
18,604,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

ค่า
รายชื่อ

ตอบแทน
กรรมการ
บริษัท

1. นายบวร วงศ์สินอุดม
1,293,000
(1)
843,000
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
843,000
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
843,000
5. นายสุรพล มีเสถียร
843,000
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
843,000
7. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
843,000
(2)
751,000
8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
(3)
63,000
9. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์
10. Mr. Wang Wei
(4)
10. นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย
11. นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์
(5)
12. นายณัฏฐ์กรณ์ ส�ำราญ
รวมทั้งสิ้น
7,165,000

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
บริหาร (6)

174,000
210,000
174,000
558,000

210,000
174,000
174,000
174,000
732,000

203,000
245,000
203,000
651,000

280,000
232,000
232,000
174,000
232,000
58,000
1,208,000

โบนัส

ค่าตอบแทน
รวม

2,816,000 4,283,000
2,093,000 3,349,000
1,690,500 2,917,500
1,690,500 2,881,500
1,088,000
1,326,000
1,249,000
751,000
63,000
232,000
174,000
232,000
58,000
8,290,000 18,604,000

หมายเหตุ
(1)
พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
(2)
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ แทนว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
(3)
นายโกสิทธิ์ เฟือ่ งสวัสดิ์ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
(4)
นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
(5)
นายณัฏฐ์กรณ์ ส�ำราญ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
(6)
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริหาร ประจ�ำปี
2563 โดยเริ่มจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร*
ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร จ�ำนวน 7 ท่าน รวมเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 29.27 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
เงินเดือนและโบนัส ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์
หมายเหตุ
* ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามค�ำนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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4.2 ค่าตอบแทนอื่น

(1) เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร* จ�ำนวน
7 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.19 ล้านบาท
หมายเหตุ
* ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามค�ำนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5

บุคลากร

5.1 จ�ำนวนบุคลากร

จ�ำนวนบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร*) แบ่งตามฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีรายละเอียดดังนี้
หมายเหตุ
* ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามค�ำนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฝ่าย/แผนก

การตลาด / การตลาดและปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล (เรือ)
การจัดการส�ำนักงาน
การลงทุนโครงการและประกันคุณภาพ
ก�ำกับดูแลปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท
งานเทคนิคเรือ
การเดินเรือ
คนประจ�ำเรือ
บริการทั่วไป
จัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักงานผู้บริหาร
บัญชีและการเงิน
นักลงทุนสัมพันธ์
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
รวม
หมายเหตุ
(1)
แบ่งออกเป็นพนักงานประจ�ำ 51 คน และพนักงานสัญญาจ้าง 199 คน
(2)
แบ่งออกเป็นพนักงานประจ�ำ 3 คน และพนักงานสัญญาจ้าง 280 คน
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
บริษัทฯ

BSC

NMC

NSSG

รวม

12
3
11
3
13
9
3
1
4
28
3
90

9
1
10

2
1
8
5
250 (1)
1
1
4
272

3
1
3
283 (2)
3
1
3
4
3
304

15
12
4
11
3
24
5
533
1
12
3
2
9
32
3
7
676

5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2563 รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,062.28 ล้านบาท
ซึ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ
5.3 นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและคุณค่าของบุคลากรเสมอมา โดยเชื่อมั่นว่าบุคลากรของบริษัทฯ เป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยผลักดัน
การด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจอีกด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เป็นคนดีและเก่ง พร้อมทั้งสร้างให้ทุกคนเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีความรักและผูกพันกับองค์กร
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังสร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ส่งเสริมการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม รวมถึงการ
พิจารณาผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสรรหา ดูแล
และรักษาบุคลากรของบริษัทเป็นอย่างดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ทั้งยังน�ำมาตรการต่อต้านการทุจริตมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลกรด้วย ดังนี้
(1) การจัดโครงสร้างองค์กรและอัตราก�ำลัง
บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กร ต�ำแหน่ง และระดับต�ำแหน่งงาน รวมทั้งก�ำหนดอัตราก�ำลัง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ก�ำหนดขึ้นแต่ละปี และทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ตอบสนองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
(2) การสรรหาและคัดเลือก
บริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งสรรหาพนักงานที่เป็น “คนเก่ง” “คนดี” “มีคุณภาพสูง”
และ “ซื่อสัตย์สุจริต” โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถของตัวบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของต�ำแหน่งงานเป็นหลัก รวมทั้งพิจารณาศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพได้ต่อไปในอนาคตด้วย
โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจะท�ำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครตามขั้นตอน ใช้การทดสอบและเครื่องมือด้านการประเมิน
อื่น ๆ มาประกอบด้วย รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครว่าเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดใด ๆ หรือ
สารเสพติดหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติการทุจริตคอร์รัปชัน
(3) การบรรจุ แต่งตั้ง และโยกย้าย
บริษัทฯ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการบรรจุ แต่งตั้งและโยกย้าย ผ่านการประเมินผลอย่างยุติธรรม โดยพิจารณาบนพื้นฐาน
ของคุ ณ ธรรม ความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่นและผลส� ำ เร็ จ ของงานที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ ต ่ อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ คคลใด
อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส หรือความบกพร่องทางกายภาพ
(4) การบริหารผลการปฏิบัติงาน
บริษทั ฯ น�ำระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ านมาใช้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านของทุกต�ำแหน่งและทุกฝ่าย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของบริษัทฯ ท�ำให้พนักงานเห็นถึงคุณค่าในงานของตนเองที่มีต่อการสร้างความส�ำเร็จของบริษัทฯ เป็นการเปิดโอกาส
ให้เกิดการสื่อสารเรื่องผลการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีการให้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชา
ที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน ชี้แนะถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษัทฯ และการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อความเติบโตก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
ทัง้ นี้ การปฏิบตั งิ านโดยซือ่ สัตย์สจุ ริต เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้ผลตอบแทน และการเลือ่ นต�ำแหน่ง
ของพนักงาน
รายงานประจำ�ปี 2563
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(5) การฝึกอบรมและการพัฒนา
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการท�ำงาน โดยมีกระบวนการตั้งแต่พนักงาน
เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ จนถึงพนักงานเกษียณอายุ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอนงาน การฝึกอบรมตามแผนประจ�ำปี
และตามสายงานอาชีพ การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ แผนการพัฒนาส�ำหรับพนักงานที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น
หรือพนักงานที่ยังไม่ได้ตามมาตรฐาน แผนการพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้างานและผู้บริหาร การวางแผนเกษียณอายุ เป็นต้น
ซึ่งบริษัทฯ ด�ำเนินการด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ส�ำหรับพนักงานและบริษัทฯ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ระหว่างพนักงาน และการเรียนรู้จากผู้บริหาร
เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ให้เกิดขึ้นด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ
จึงบรรจุเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การต่อต้านการคอร์รัปชันแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมส�ำหรับพนักงานในแต่ละฝ่าย ซึ่งครอบคลุมทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน
ทักษะด้านการบริหารจัดการ และความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ โดยจัดอบรมทั้งหลักสูตรภายในและหลักสูตรภายนอก ดังนี้
หลักสูตรภายใน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4D Supervisory Skill
Effective Leadership skills
IT Security Awareness
English with AI
HR for non HR
Internal Audit Procedures
Internal Quality Audit Preparation for IQA
Internal Quality Audit Preparation for IQA
ISO9001:2015 Internal Quality Audit
Lead Auditor

11. Master Plan 2020 / Budget 2020 / 		
Department Job
12. Microsoft Excel - Intermediate Excel
13. Nathalin Happy Retirement
14. Prima Marine Mission 2021 (Team
building & Seminar)
15. เรียนพูด-ฟังภาษาอังกฤษผ่าน Skype
16. การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล 		
(HRMS-People Plus)

17. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการจ�ำลอง
สถานการณ์ช่วยชีวิตด้วยการใช้เครื่อง AED
18. ความรู้เกี่ยวกับ 5ส และมาตรฐาน 5ส
19. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่(Orientation)
20. ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
21. มาตรฐานการบัญชีไทยที่ส�ำคัญ
22. รอบรู้เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
23. ระบบ Document Control บนโปรแกรม
BASSnet

14.
15.
16.
17.
18.

28. Convincing จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการ
โน้มน้าวใจ
29. COSO ERM 2017
30. E-withholding tax ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
อิเล็กทรอนิกส์
31. Financial Risk and crisis management
32. Guideline for ISO 9001:2015
Documentation Preparation
33. Lean Accounting
34. Tax mapping เทคนิคการจัดท�ำแผนที่
ภาษีอากร
35. Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
36. TFRS ใหม่ที่ต้องรู้
37. TFRS9 Workshop การบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง
38. TFRS9 เครือ่ งมือทางการเงิน

หลักสูตรภายนอก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

กฎเกณฑ์ด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
Excel for Accounting
Update กฎหมายภาษีอากรใหม่
Update มาตรฐานบัญชีใหม่
ความรู้ทางด้านภาษี
ความรู้ทางด้านบัญชี
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel
หลักการท�ำสัญญาและภาษีที่เกี่ยวข้อง
การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต
โครงการอบรม CIA Review Part 1
100 เทคนิค 100 กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ
การแก้ไขปัญหารายจ่ายต้องห้าม
12. การทุจริตในองค์กรจากการตรวจสอบภายใน
พร้อมแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต
13. การสื่อสารองค์กร
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ISM/ISPS Internal Auditor
Root cause analysis
Building Inspection Knowledge
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
กลยุทธ์การร่างสัญญาและเจรจาต่อรอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
Turn the technic man to manager
Modern Presentation Design
การวิเคราะห์โครงการเกีย่ วกับการลงทุนด้านการเงิน
หลักการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
Lead Auditor
Risk Management
เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการทดสอบ
วุฒิภาวะทางอารมณ์
5 Strategic thinking Enhancements
CFO Refresher

หลักสูตรภายนอก (ต่อ)

39. TLCA CFO Professional Development 		
Program
40. Transfer Pricing ผลกระทบทางการบันทึกบัญชี
41. Transformative accounting
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล
42. เคล็ดลับการสื่อสารประสานงาน
43. เจาะลึกปัญหาและแนวทางปฏิบัติบัญชี
ทรัพย์สินและการหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา
44. เจาะลึกปัญหาภาษี การจ่ายเงินไปต่างประเทศ
ภ.ง.ด.54, ภ.พ.36 และอนุสัญญาภาษีซ้อน
45. เทคนิคการสร้างผลงานที่โดดเด่นด้วย EXCEL
ระดับสูง
46. โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา
47. การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กร
สมัยใหม่
48. การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก
ยุค 4.0

49. การจัดท�ำ Cash budgeting
50. การจัดท�ำบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
51. การจัดท�ำบัญชีส�ำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข
52. การจัดท�ำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
53. การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน
ISO 9001:2015
54. การตรวจสอบความถูกต้องในการปิดบัญชี
และการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
55. การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017
56. การบัญชีธรุ กิจรับเหมาก่อสร้าง พร้อมแนวปฏิบตั ิ
ในการจัดท�ำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
57. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผน
การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร
58. งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินส�ำหรับ
นักบัญชีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการ
59. ประเด็น ปัญหาและปฎิบัติการบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีที่ต้องระมัดระวัง

60. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 3 ฉบับส�ำคัญ
61. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
62. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ
63. ภาษีทั้งระบบจากรายได้รายจ่ายของกิจการ
64. ภาษีส�ำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ
65. มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS for PAEs
66. รวมประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ
กับการท�ำงานขององค์การมหาชน
67. หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบก�ำกับภาษี		
อิเล็กทรอนิกส์
68. Ship Shore Operation Safety
69. QMS Auditor/Lead Auditor
(ISO 9001:2015)
70. ISO 9001:2015 Internal Auditor

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 35.94 ชั่วโมงต่อคน
ปี

จ�ำนวนชั่วโมงอบรมต่อปี

2563

2562

2561

35.94

52.80

47.74

(6) การจัดสวัสดิการและการจ่ายผลตอบแทน
บริษัทฯ บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานให้เป็นไปอย่างยุตธิ รรม โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าที่
ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ สถานการณ์ความจ�ำเป็นของบริษัทฯ และความเหมาะสม
ของธุรกิจ โดยมุง่ เน้นให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงานร่วมกัน มีความรักและผูกพันกับบริษทั ฯ รวมถึงรูส้ กึ มัน่ คงในการรวมงานกับ
บริษัทฯ
(7) การพัฒนาสายงานอาชีพ
บริษัทฯ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนาสายงานอาชีพ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการรักษาบุคลากรของ
บริษัทฯ ด้วยการจัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็นแรงจูงใจและให้พนักงานเห็นความก้าวหน้า
ในอาชีพ รูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าและได้รบั การยอมรับจากบริษทั ฯ นอกจากนี้ การวางเส้นทางสายอาชีพสามารถน�ำไปจัดกลุม่ งานและ
หน้าที่ที่พนักงานรับผิดชอบได้อย่างสมดุล เป็นการด�ำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใสและยุติธรรม ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
บุคลากร
(8) การบริหารและพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯ น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท�ำงาน ลดต้นทุน ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ระบบ
สมัครงานออนไลน์ การวางแผนและอนุมัติฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ระบบการเบิกจ่ายและอนุมัติค่าตอบแทน (E-Pay slip)
เพื่อน�ำไปสู่การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้ประสบความส�ำเร็จและยั่งยืนต่อไป
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(9) การดูแลและรักษาบุคลากร
บริษัทฯ ได้วางแผนการรักษา จูงใจ ดึงดูดและสร้างความรักองค์กรให้เกิดขึ้น โดยมีการพัฒนาเรื่องแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการท�ำงาน ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีความรัก ความสามัคคี เพื่อสร้างความเข้มแข็งขึ้นภายใน
บริษัทฯ มีการวางแผนการสื่อสารภายในอย่างเหมาะสมและการจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการ
ของพนักงาน โดยมีการปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งเสริม
การเติบโตภายในให้พนักงานพัฒนาความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ (Career Development) แต่ละสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง
(10) การวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการสืบทอดต�ำแหน่ง
บริษัทฯ มีการวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการสืบทอดต�ำแหน่งอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อดูแลให้มีการวางแผนสรรหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโปร่งใส เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ
ที่จะเติบโตทั้งในสายอาชีพและสายงานด้านบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นในกลุ่มต�ำแหน่งที่มีความส�ำคัญและเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลือ่ นองค์กร ซึง่ เป็นต�ำแหน่งงานในระดับรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารขึน้ ไป การวางแผนสรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารเพือ่ รองรับ
การสืบทอดต�ำแหน่งดังกล่าว นอกจากจะเป็นการลดความเสี่ยงในด้านความต่อเนื่องของการบริหารจัดการองค์กรแล้ว ยังเป็น
การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้กับบริษัทฯ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป
(11) วัฒนธรรมองค์กร
บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ด้วยการส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน ปลูกฝังค่านิยม
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของบริษัทฯ
(12) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีน�้ำใจ มีคุณธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้อภัย แบ่งปันความรู้ ประโยชน์และความสุขแก่ผู้อื่น
จึงเปิดโอกาสให้มีการจัดท�ำโครงการอาสาเพื่อร่วมท�ำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งที่บริษัทฯ จัดท�ำขึ้นเอง และ/หรือ
พนักงานริเริ่มเอง พร้อมที่จะให้และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า
การดูแลสังคมและชุมชนเป็นหน้าที่ของทุกคน เมื่อสังคมเป็นสุข บริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ ก็จะมีความสุขอย่างยั่งยืน
ด้วยเช่นกัน
5.4 การเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี 5.5 ข้อพิพาทแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีพนักงานบริษัทคนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และพนักงานไม่เคยยื่นข้อเรียกร้อง
ให้มีการก�ำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสหภาพการจ้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยส�ำคัญ
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การกำ�กับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักและเข้าใจถึงความส�ำคัญของหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
โดยเชื่อมั่นว่าหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างความส�ำเร็จสูงสุดในการด�ำเนินธุรกิจและจะช่วย
ส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการด�ำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate
Governance Code: CG Code) ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังน�ำแนวทาง
ที่ก�ำหนดขึ้นโดยหน่วยงานราชการ ตลอดจนหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลบริษัทฯ มาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างครบถ้วน
การจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559
ตามแนวทางทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและท�ำให้
เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาทบทวนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป็ น ประจ� ำ
โดยครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เพื่อยกระดับการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
ของส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณทีค่ ณะกรรมการ ผูบ้ ริหารพนักงาน และผูถ้ อื หุน้
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละน�ำไปปฏิบตั ติ อ่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการบริษทั จึงได้พจิ ารณาก�ำหนด
และมีมติอนุมัติ “ข้อก�ำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณ” ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ โดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้
1. จริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
2. จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
2.1 แนวทางปฏิบัติต่อบริษัท คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น
2.2 แนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน
2.3 แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า
2.4 แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
2.5 แนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
2.6 แนวทางปฏิบัติต่อสังคมโดยส่วนรวม
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ถือหุ้น
5. การต่อต้านการคอร์รัปชัน
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจ�ำ
โดยครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงจรรณยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เพื่อระบุเกี่ยวกับ
การต่อต้านการคอร์รัปชัน
การสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งได้จัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้ใช้ศกึ ษาและท�ำความเข้าใจในนโยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ และปฏิบตั ติ าม
อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี ตลอดจนประกาศให้พนักงานรับทราบทุกครัง้ ทีม่ กี ารปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
ผลการประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
		
		

บริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563
ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

		
		
		

บริษัทฯ ได้คะแนนด้านการก�ำกับดูแลกิจารที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “ห้าดาว”
ต่อเนื่องกันเป็นปีที่สอง (2562 – 2563) จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี
2563 (CGR 2020) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวน 4 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (3) คณะกรรมการบริหาร และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้ และให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบมีก�ำหนดระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ ให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบอีกได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อ

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
3. นายบวร วงศ์สินอุดม

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทัง้ นี้ นายชายน้อย เผือ่ นโกสุม เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือ
ของงบการเงินได้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลาการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงิน โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้า
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563”)
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าและพนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับ หลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย และการปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
พร้อมทัง้ เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
(6) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของ
			 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลใช้บงั คับกับบริษทั ฯ และ/หรือธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่และ
			 ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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(7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
(8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ�ำนาจในการว่าจ้าง
หรือน�ำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน
(9) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
			 แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ
			 หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบ
			 รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามข้างต้นต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
			 และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(10) สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีการควบคุม
ภายในอย่างเพียงพอ รวมทั้งสอบทานความถูกต้องของแบบประเมินและเอกสารอ้างอิงตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(11) พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ เป็นประจ�ำ เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าว และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(12) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และมีอำ� นาจตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดไว้ในนโยบาย
ฉบับอื่นของบริษัทฯ
2.2 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึง่ ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจ�ำนวนคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งหมด
โดยให้คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เลือกกรรมการ 1 คน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และแต่งตั้งเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้
เป็นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษทั ด้วย) ทัง้ นี้ กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที พี่ น้ จากต�ำแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้อีก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

1. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์
2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
3. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
4. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
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ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ประธานเห็นสมควร แต่ให้มี
การประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ทั้งสิ้น 6 ครั้ง (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563”)
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี

(1) ก�ำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ให้ ส อดคล้องกับ กฎเกณฑ์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีค วามเหมาะสม
ในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวต่อไป
(2) พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
(3) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติ
(4) พิจารณาหลักเกณฑ์และผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(5) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
(6) ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหาร
และพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) ก�ำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่ส�ำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(8) เสนอแนะข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วกับจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ แี ก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ
(9) ให้ความเห็นชอบแผนงานการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รักษามาตรฐานและ
พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการและสร้างการก�ำกับดูแลกิจการเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การสือ่ ความไปยังกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการอย่างสม�่ำเสมอ
(10) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
(11) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือในการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2563
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รายชื่อ

1. นายสุรพล มีเสถียร
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ (1)
3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ
(1) พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง
โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2563 ทัง้ นี้ ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
(2) นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง

ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งตามทีป่ ระธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเห็นสมควร แต่ให้มกี ารประชุม
อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 7 ครั้ง
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563”)
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง

(1) ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(2) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ ประสบอยูห่ รือคาดว่าจะเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ
(Identification of Risk) และก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite)
(3) พิจารณาก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้อง
กับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ
(4) พิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และก�ำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(5) พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยง และจัดท�ำรายงานความเสี่ยง
(6) พิจารณาก�ำหนดวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
(7) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
และสามารถก�ำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(8) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
(9) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
2.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบริหารไม่จ�ำเป็นต้องด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร 1 คน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
(กรณีกรรมการบริหารด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีก
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

1. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
2. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
3. นายหวัง เหว่ย
4. นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย (1)
5. นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ
(1) นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายสมพัฒน์ คงส�ำราญ ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
(2) นายณัฏฐ์กรณ์ ส�ำราญ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
(3) นายสมพัฒน์ คงส�ำราญ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
(4) ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล ได้ลาออกจากต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง
ต่อปี โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563”)
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของของคณะกรรมการบริหาร

(1) จัดท�ำและก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�ำนาจการบริหารงาน
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และก�ำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร และอ�ำนาจการบริหาร
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานตามปกติธุระ
(3) อนุมัติการเข้าท�ำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
(เช่น การซือ้ ขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอืน่ เพือ่ การท�ำธุรกรรมตามปกติของบริษทั ฯ และเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
ในการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจอนุมัติ (Delegation of
Authority) หรือตามที่คณะกรรมการก�ำหนด และภายใต้ข้อบังคับของหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(4) พิจารณากลั่นกรองการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจ�ำน�ำ จ�ำนอง
หรือเข้าเป็นผู้ค�้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจอนุมัติ (Delegation of
Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
(5) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
(6) อนุมตั กิ ารจ้างงาน บรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย หรือเลิกจ้างผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับ Function Director ยกเว้นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(7) ก�ำหนดกรอบและนโยบายส�ำหรับการก�ำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก�ำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ
บ�ำเหน็จรางวัลของพนักงาน ที่ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับ Function Director และพนักงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับ
ต�่ำกว่า Function Director ยกเว้นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
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(8) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
(9) มอบอ�ำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
(10) ติดตามผลการด�ำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหา หรือ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการปรับปรุงให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือ
มอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
รายชื่อกรรมการ

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
3. นายบวร วงศ์สินอุดม
4. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ (1)
5. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
6. นายสุรพล มีเสถียร
7. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
8. นายหวัง เหว่ย
9. นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย (2)
10. นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์
11. นายณัฐกรณ์ ส�ำราญ (3)
12. นายสมพัฒน์ คงส�ำราญ (4)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

6/6
6/6
6/6

คณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

6/6
6/6
6/6
6/6

7/7
12/12
7/7
7/7

12/12
12/12
6/6
12/12
5/7
3/3

หมายเหตุ
(1) พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง
โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2563 ทัง้ นี้ ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
(2) นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายสมพัฒน์ คงส�ำราญ ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
(3) นายณัฏฐ์กรณ์ ส�ำราญ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
(4) นายสมพัฒน์ คงส�ำราญ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
กระบวนการสรรหาและแต่งตัง
้ กรรมการอิสระ

ในการสรรหาบุคคลเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี จะเป็นผูพ้ จิ ารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพือ่ ให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)
คุณสมบัตข
ิ องกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด และเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกัน
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ นอกจากนั้ น ยั ง ต้ อ งสามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท โดยให้ ค วามเห็ น
อย่างเป็นอิสระได้ โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ดังกล่าว ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” > “คุณสมบัติของกรรมการบริษัท”
3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาและแต่งตัง
้ กรรมการ

(1) การก�ำหนดหลักเกณฑ์ คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จะเป็นผูก้ ำ� หนดคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) วิธีการสรรหา
		 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควร
		 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น
		 รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
		 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
		 น�ำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของส�ำนักงาน
		 คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และท�ำเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของสมาคม
		 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาพิจารณา
(3) การคัดเลือก คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มี
ความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
และ/หรือ น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
(4) การแต่งตั้ง
(ก) การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
		 ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ก�ำหนดให้ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง
		 จ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับ
		 ดูแลกิจการที่ดี จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
		 ก่อนเสนอต่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับเลือก
		 ให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
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		 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
		 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
		 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
			 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
		 3. ในกรณี เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลหลายคนเป็ น กรรมการ ให้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล� ำ ดั บ ลงมา
			 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี
			 ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
			 จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
		
		

ทัง้ นี้ การลงมติเลือกตัง้ กรรมการต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ข)
		
		
		
		
		

การแต่งตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

		
		

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาและแต่งตัง
้ ผูบ
้ ริหาร

ในการสรรหาบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จะเป็นผู้ท�ำการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุดในแต่ละฝ่ายงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัตเิ ฉพาะ
ในด้านต่าง ๆ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อธุรกิจของบริษทั ฯ โดยจะเสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
แต่งตั้ง
4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำนโยบายการควบคุมและก�ำกับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เพือ่ ก�ำหนดแนวทางทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกิจการและก�ำกับดูแลบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วน
การถือหุน้ ในแต่ละบริษัทฯ หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญา อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็น
กรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
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2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้
2.1 ก�ำกับดูแลให้มีการคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
		 วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นไปตามนโยบาย
		 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง
		 (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics)
2.2 ติดตามผลการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้
		 มัน่ ใจว่าการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด และสามารถจัดการอุปสรรค
		 ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
2.3 พิจารณา ติดตาม และให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบ
		 การท�ำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินธุรกิจ
2.4 พิจารณา ติดตาม และด�ำเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส�ำคัญต่าง ๆ
		 ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
		 อย่างสม�่ำเสมอ
3. บริษทั ฯ จะก�ำหนดแผนงานและด�ำเนินการเพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก�ำกับดูแลหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
4. ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีความจ�ำเป็นต้องเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เข้าท�ำรายการด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งก�ำหนดโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. บริษทั ฯ จะด�ำเนินการทีจ่ ำ� เป็นและติดตามให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการด�ำเนินธุรกิจ
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะมี
นโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ น�ำความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยัง
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยสรุปดังนี้
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามข้อห้ามในการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ซึง่ ก�ำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด
(2) ห้ามบุคคลที่บริษัทฯ ก�ำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ�ำ
รายไตรมาสและประจ�ำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะก�ำหนดเป็นครั้งคราว เว้นแต่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จ�ำเป็น
หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้ค�ำสั่งศาล โดยหน่วยงาน Compliance จะประกาศช่วงเวลา
ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า
ทัง้ นี้ บุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด หมายถึง บุคคลทีม่ ตี ำ� แหน่งหรือหน้าที่ ซึง่ ล่วงรูข้ อ้ มูลภายในของบริษทั ฯ (รวมถึงคูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่
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(ก) กรรมการบริษัท
(ข) ผู้บริหาร
(ค) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
(ง) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่บริษัทฯ ก�ำหนดตามข้อ (ก) – (ค)
(จ) ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ดังนี้ ฝ่ายการลงทุนโครงการและรับประกันคุณภาพ ฝ่ายการตลาด 1
		 ฝ่ายการตลาด 2 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท และก�ำกับดูแลกิจการ
		 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย และส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(ฉ) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย
(ช) บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ ก�ำหนด
(3) บุคคลที่บริษัทฯ ก�ำหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ดังนี้
การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้
- กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงาน
		 ส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)
- กรณีบุคคลที่บริษัทฯ ก�ำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันท�ำการนับแต่
		 วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ ดังนี้
- กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและ
		 ผู้บริหาร (แบบ 89/14-1)
- กรณีบุคคลที่บริษัทฯ ก�ำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลง
		 การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(4) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิตภิ าวะ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(5) เลขานุการบริษัทต้องจัดท�ำส�ำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อ (3) ส่งให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานและ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
(6) กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานคนใดทีฝ่ า่ ฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั จนถึงขัน้ ให้ออกจากงาน
รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบัญชี (Audit Fees)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ดังนี้
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท

บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย
รวมค่าสอบบัญชี
Out-of-pocket
รวมค่าสอบบัญชีและ Out-of-pocket

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)

2,600,000.00
3,852,716.74
6,452,716.74
309,921.37
6,762,638.11

6.2 ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee) ให้กับผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จ�ำกัด จ�ำนวน 888,648.53 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรจ�ำนวน 500,000 บาท และ
ค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า จ�ำนวน 388,648.53 บาท
ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
และไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด
7. การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ส
ี ำ� หรับบริษท
ั จดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยการเสนอจากคณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้พจิ ารณาทบทวนการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั
จดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ที่ออกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์ของการน�ำหลักปฏิบัติ
ตาม CG Code 2017 ไปปรับใช้ในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งโดยภาพรวมบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติ
ทีส่ อดคล้องกับหลักปฏิบตั ขิ อง CG Code 2017 แล้ว นอกจากนีย้ งั มีความเห็นให้มกี ารทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ เพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 มีเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม CG Code 2017 ดังนี้
หลักปฏิบัติ

เหตุผลหรือมาตราการทดแทนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษั ท ควรจั ด ตั้ ง คณะกรรมการก� ำ หนดค่ า
ตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการ
อิสระ เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแ ลกิจการที่ดี โดยมี
สมาชิกกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานไม่ใช่
กรรมการอิ ส ระ ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่ า
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว มีความเหมาะสมกับ
ธุรกิจและโครงสร้างของบริษัทฯ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มี “หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555”
ซึง่ ต่อมาส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก “หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อ
โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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หมวดที่

1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิขนั้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของ
บริษัท โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่
		 สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนถืออยู่
		 สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัทฯ
		 สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ
		 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั ฯ เช่น การจัดสรร
		 เงินปันผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ธิ รุ กรรมทีส่ ำ� คัญและมีผลต่อทิศทาง
		 ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และได้
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.

ก่อนการประชุม

1.1
		
1.2
		
		
		
		
		
1.3
		
		
		
		
		
1.4
		
		
1.5
		
		
		
1.6
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บริษัทฯ ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน
ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชือ่ กรรมการดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.primamarine.
co.th ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถเสนอเรื่องและชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ ได้ระหว่างวันที่ 14
พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์
เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ ง
ที่ตัดสินใจในที่ประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเพื่อพิจารณรายละเอียด
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม (1 – 3 เมษายน 2563)
บริษทั ฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.primamarine.
co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563
ได้ที่ส�ำนักก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา หรือที่อีเมลล์ cp_cs@primamarine.co.th ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563
จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563
บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอ�ำนาจบุคคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ
ได้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจแทน เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยให้ด�ำเนินการ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
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1.7 บริษัทฯ อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯ
		 ได้จัดประชุม ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
		 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
2.

การด�ำเนินการในวันประชุม

3.

หลังการประชุม

2.1
		
		
		
		
		
2.2
		
2.3
		
		
2.4
		
2.5
		
3.1
		
3.2
		
		
		
		

บริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการตรวจสอบเอกสาร
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับคะแนน และแสดงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้การด�ำเนินการ
ประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ รวมถึงได้จัดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม
และจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการ
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากบริษัท โอเจ
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
กรรมการบริษทั ทุกท่านเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
บริษทั ฯ จัดให้มที ปี่ รึกษากฎหมายภายนอกจาก บริษทั กุดนั่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด เป็นผูท้ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบ
การลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม
บริษทั ฯ ได้ชแี้ จงขัน้ ตอนและวิธกี ารลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระให้ทปี่ ระชุม
ทราบก่อนเริ่มการประชุมอย่างชัดเจน
ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามต่อ
ที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละวาระ
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันดังกล่าว
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ บันทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอนและวิธกี ารลงคะแนน การนับคะแนน และ
การแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและค�ำตอบของ
ข้อซักถาม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และ
แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

หมวดที่

2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว ดังนี้
1. บริษัทฯ ได้จัดท�ำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
2. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและการนับคะแนนเสียง รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งมิให้ผู้บริหาร
เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส�ำคัญซึ่งผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
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4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยการใช้บัตร
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
5. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.1 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใด ๆ
		 ในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และควรหลีกเลี่ยง
		 การกระท�ำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
				 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการ
				 ของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าท�ำรายการ
				 กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจ
				 ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณา
				 เข้าท�ำรายการ
				 คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ และฝ่ายจัดการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
				 ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1
				 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ (Code of
				 Conduct) โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
				 บริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดให้ต้องจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกฝ่ายงานและพนักงานที่มีหน้าที่
				 ความรับผิดชอบหรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน
				 บริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดให้การเข้าถึงข้อมูลหรือการล่วงรู้ข้อมูลของฝ่ายงานและพนักงานจะต้องอยู่
				 บนหลักการในเรื่องความจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.2 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการเข้าท�ำรายการระหว่างกันของบริษัท โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้
				 ในการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
				 มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษทั ฯ อาทิ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ
				 ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันนัน้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
				 และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสัง่ ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
				 แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าวได้
				 ในกรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
				 บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
				 ความจ�ำเป็นในการท�ำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการเข้าท�ำรายการ
				 ทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป และรายการทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็นเงือ่ นไข
				 การค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้
การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันที่เป็น
ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องได้ หากรายการดังกล่าวนัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชน
จะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล
ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)
การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและ
ให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป ทัง้ นี้ ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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รวมทั้ ง ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ และค� ำ สั่ ง ของคณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่งของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ำรายการเกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสมาคม
นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
บริ ษั ท ฯ จะเปิ ด เผยรายการระหว่ า งกั น ไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี
(แบบ 56-1) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
5.3 บริษทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทุกท่านจะต้องรายงานส่วนได้เสียของตนเองและผูเ้ กีย่ วข้อง
		 ตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่บริษัทฯ ก�ำหนด
6. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
6.1 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคล
		 หรือหน่วยงานทีท่ ราบข้อมูลภายใน น�ำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ในกรณี
		 ทีบ่ คุ คลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือน�ำข้อมูลนัน้ ไปใช้ไม่วา่ เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ นื่ หรือกระท�ำรายการ
		 ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย
6.2 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
		 ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ น�ำความลับหรือข้อมูลภายใน
		 ของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรง
		 หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
		 โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารแนวปฏิบัติและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ
		 อย่างเคร่งครัด
หมวดที่

3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงาน
ของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ยังได้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังนี้
1.

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

2.

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการด�ำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโต
ที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้
ต่อผู้ถือหุ้น น�ำเสนอผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสมํ่าเสมอและครบถ้วน
ตามความเป็นจริง
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การจัดอบรม
การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มี
ความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้ก�ำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต
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คอร์รปั ชัน รวมทัง้ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การห้ามใช้ขอ้ มูลภายใน
อย่างเคร่งครัด เป็นต้น
การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
บริษัทฯ บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คุณวุฒิ
ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราค่าแรงของตลาดในประเทศ สถานการณ์ความจ�ำเป็นของ
บริษัทฯ และความเหมาะสมของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงานร่วมกัน มีความรักและผูกพันกับ
บริษัทฯ รวมถึงรู้สึกมั่นคงในการร่วมงานกับบริษัทฯ
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ การประกันชีวิต-อุบัติเหตุ การให้ความ
ช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลืองานศพ เงินค่าซื้อของเยี่ยมผู้ป่วย เงินค่าของขวัญกรณีบุตรพนักงานแรกเกิด เป็นต้น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
(Quality, Safety, Security, Health, and Environmental Management: QSSHE) เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานและพัฒนาการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น จึงได้ก�ำหนดนโยบายบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดกฎหมายด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อก�ำหนด
ของลูกค้า มาตรฐานด้านคุณภาพ และข้อก�ำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(2) ส่งเสริมให้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย
การพัฒนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถานการณ์ดา้ นสิง่ แวดล้อม และสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง
(3) ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(4) ป้องกันความสูญเสียจากอุบัติการณ์ที่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ
ในการก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท�ำงาน
(5) ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การควบคุมเรื่องการจัดการน�้ำถ่วงเรือ
การควบคุมปริมาณการเกิดขยะ ลดมลพิษทางอากาศ รวมถึงการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของสถานประกอบ
กิจการขึ้นเพื่อให้การด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานไว้
และมีผลการด�ำเนินงานดังนี้
เป้าหมาย
หัวข้อ

จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานและคู่ธุรกิจ
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและคู่ธุรกิจ
จ�ำนวนอุบัติเหตุจากการท�ำงานแต่ไม่มีการบาดเจ็บ
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จ�ำนวน

0 ครั้ง
0 ครั้ง
0 ครั้ง

ผลการด�ำเนินงานปี 2563

0 ครั้ง
2 ครั้ง
18 ครั้ง

3.

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษทั ฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคูค่ า้ โดยการให้คคู่ า้ แข่งขันบนข้อมูลทีเ่ ท่าเทียมกัน และคัดเลือกคูค่ า้ ด้วยความยุตธิ รรม
ภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ า้ ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั ท�ำรูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสมและ
เป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน
และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไข
ทางการค้า ตลอดจนปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อคูค่ า้ อย่างเคร่งครัด ไม่เรียก/รับ/จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้
บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานของแผนกจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อก�ำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการจัดซื้อ จัดจ้าง
ซึง่ รวมถึงการคัดเลือกคูค่ า้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผูข้ ายและผูใ้ ห้บริการ โดยก�ำหนดหัวข้อ
ในการคัดเลือกด้านคุณภาพ ราคา ชื่อเสียง และการบริการ ไว้ 13 หัวข้อได้แก่ (1) ตัวอย่างในการทดสอบ (2) ผลจากการ
ทดสอบ (3) ผลงานที่ผ่านมา (4) ผลจากการรับจ้างที่ผ่านมา (5) การรับรองตามระบบคุณภาพ (6) ใบส�ำคัญรับรอง
(7) การรับประกันผลงาน (8) ความสอดคล้องของราคา (9) เงือ่ นไขการช�ำระเงิน (10) ความมัน่ คง (11) ชือ่ เสียงในการตอบรับ
(12) ระยะเวลาการเสนอราคา (13) ความชัดเจนและถูกต้องในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้อง
ผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนน 70 คะแนนขึ้นไป
4.

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

5.

ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

6.

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

7.

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

8.

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษทั ฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังค�ำนึงถึงสุขลักษณะและอนามัยของลูกค้าในการบริโภคสินค้าของบริษัทฯ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
ที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาสินค้าหรือการให้บริการ
ที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�ำคัญ รวมทั้ง การช�ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแล
หลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันทีด่ ี มีจรรยาบรรณและอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย รวมทัง้ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายาม
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การคอร์รัปชันเป็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้องและส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ และหากมีการ
คอร์รัปชันก็จะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งในแง่จริยธรรมทางธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ เนื่องจากการคอร์รัปชันจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลดความเชื่อมั่นในตัวบริษัทฯ และท�ำให้บริษัทฯ ไม่เป็น
ที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ นอกจากนี้ การคอร์รัปชันยังส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศ
รายงานประจำ�ปี 2563
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ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงถือว่าการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นหลักการส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ได้ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
อย่างสิ้นเชิง ซึ่งได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้บริษัทฯ และพนักงานฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต และสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันให้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ
ก�ำหนด
แนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
(1) บริษทั ฯ มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่างสิน้ เชิง (Zero Tolerance Policy) และถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
		 เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมดที่ใช้บังคับในประเทศไทย
(2) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการ
		 ท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ
		 ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม
(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ
		 เจ้าหน้าทีข่ ององค์การระหว่างประเทศ เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอืน่ ใดทีด่ ำ� เนินธุรกิจกับบริษทั ฯ
		 เพือ่ จูงใจให้กระท�ำการ ไม่กระท�ำการ หรือประวิงการกระท�ำอันมิชอบด้วยหน้าที่ รวมทัง้ ต้องไม่เรียกหรือรับสินบน
		 ส�ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพื่อกระท�ำการหรือไม่กระท�ำการอย่างใดในต�ำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบ
		 หรือมิชอบด้วยหน้าที่
(5) การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
		 (5.1) บริษทั ฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือกระท�ำการอันเป็นการ
				 ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
		 (5.2) พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
				 แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน�ำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทฯ
				 ไปใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินการใด ๆ ทางการเมือง
(6) การบริจาคเพื่อการกุศล
		 บริษัทฯ สนับสนุนการบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สิ่งของ หรือ
		 ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การให้ความรู้ หรือสละเวลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจน
		 ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวังผลผลตอบแทน ทั้งนี้ การบริจาค
		 ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งต้องไม่เป็นการกระท�ำใด ๆ ที่จะมี
		 ผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
(7) การสนับสนุน
		 การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการใด ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุน
		 การด�ำเนินธุรกิจ ส่งเสริมภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงที่ดี หรือประชาสัมพันธ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
		 ความน่าเชื่อถือทางการค้า หรือช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ การสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
		 ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม รวมทัง้ ต้องไม่เป็นการกระท�ำใด ๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
(8) ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด
		 (8.1) พนักงานสามารถให้ของขวัญ และให้การเลี้ยงรับรอง กับบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
				 ไม่เป็นการให้เพื่อครอบง�ำ ชักน�ำ หรือตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือ
				 เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
				 ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
				 เป็นการให้ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามพนักงาน
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				 เป็นไปตามปกติประเพณีนิยมหรือจารีตทางการค้า ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และถูกต้อง
				 ตามกาลเทศะ
				 ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรก�ำนัล
				 เป็นการให้อย่างเปิดเผย
		 (8.2) พนักงานสามารถรับของขวัญได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้น
				 มีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิเสธและจ�ำเป็นต้องรับของขวัญซึง่ มีมลู ค่าเกินกว่า 3,000 บาท
				 ไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ
				 หากของขวัญที่ได้รับนั้นเป็นเงินสด ให้ปฏิเสธการรับทุกกรณี
(9) ค่าอ�ำนวยความสะดวก
		 บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายจ่ายเงินค่าอ�ำนวยความสะดวกในรูปแบบใด ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดำ� เนินการ
		 ใด ๆ และไม่ยอมรับการกระท�ำใด ๆ เพื่อแลกกับการอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินธุรกิจ
(10) การประเมินความเสี่ยง
		 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยง
		 ด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และจัดท�ำมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับความเสี่ยง
		 ที่ประเมินได้ รวมทั้งติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
(11) การควบคุมภายใน
		 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มขี นั้ ตอนเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท�ำบัญชี การเก็บรักษาข้อมูล เอกสาร
		 และบันทึกต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน และมั่นใจ
		 ได้ว่าการบันทึกรายการมีหลักฐานเพียงพอ ซึ่งการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประกอบด้วยการควบคุม
		 ทัว่ ทัง้ องค์กร รวมถึงการควบคุมและขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึง่ ออกแบบมาเพือ่ จัดการ
		 ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่บริษัทฯ อาจต้องเผชิญเป็นการเฉพาะ โดยมีหน่วยงานควบคุมภายในรายงาน
		 ผลการประเมินผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติ
		 ไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการ
		 ปรับปรุงมาตรการควบคุม
(12) การอบรมและการสื่อสาร
		 พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้
		 ความเข้าใจและตระหนักถึงความเสีย่ งจากการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการคอร์รปั ชัน รวมถึงวิธกี ารรายงานกรณีพบเห็น
		 หรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือคอร์รัปชัน นอกจากนี้ พนักงานใหม่ของบริษัทฯ ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศ
		 เกีย่ วกับนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ รวมถึงลงนามรับทราบ ท�ำความเข้าใจ และถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
		
		
		
		
		
(13)
		
		
		
		

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ฉบับนี้อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการสื่อสารไปยัง
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่มีอ�ำนาจควบคุม คู่ค้า ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าหรือให้
บริการ และผู้รับเหมาทราบตั้งแต่เริ่มความสัมพันธ์หรือในภายหลังตามความเหมาะสม
การรายงานการพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางที่ก�ำหนดไว้ใน “นโยบาย
การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต” และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ
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(14)
		
		
		

การคุ้มครองพนักงาน
บริษัทฯ ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเรื่องร้องและเบาะแส
การคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ หรือให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยบริษทั ฯ จะไม่ลด
ต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน แม้ว่าการกระท�ำนั้นจะท�ำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”)
เพือ่ เป็นการแสดงถึงจุดยืนในการให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับมีจิตส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption) (“โครงการ CAC”) โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ
CAC จากคณะกรรมการ CAC โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
การด�ำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2563
		 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Anti-Corruption Week ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
		 เพื่อเป็นกระบวนการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการคอร์รปชันอย่างต่อเนื่องแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
		 ให้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงและตระหนักถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร
		 หน่วยงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ
		 ท�ำงาน และได้จัดท�ำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ เพื่อเสนอต่อ
		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งมีการติดตามและทบทวนการบริหาร
		 ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่เสมอ
		 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพือ่ ให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับมาตรการต่อต้าน
		 การคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมถึงให้พนักงานลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ด้วย
		 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดข้อตกลงไว้ในสัญญาจ้างงานเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้กระบวนการคัดเลือก
		 บุคลากรของบริษัทฯ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
		 บริษัทฯ ได้ประกาศการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงาน
		 งดรับของขวัญหรือของก�ำนัลจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และยังได้สื่อสารไปยังบุคคลและหน่วยงาน
		 ภายนอก เพื่อขอความร่วมมือในการงดให้ของขวัญทุกประเภทแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
		 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการ
		 ปฏิบัติงานประจ�ำปีของพนักงาน
การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ส�ำนักก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัทจะติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม�่ำเสมอ
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสอบทานระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยหารือผลการสอบทานร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ หาแนวทางแก้ไขทีเ่ หมาะสม และจะรายงานให้ฝา่ ยจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบต่อไป
หน่วยงานควบคุมภายในต้องรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม
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การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต (Whistle-blowing Policy)

บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม
ตลอดจนปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ คาดหวังว่ากรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะ
ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามในหลักการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้กำ� หนดนโยบายการรับเรือ่ งร้องเรียนและการ
แจ้งเบาะแส การกระท�ำผิดและการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถร้องเรียน
และแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริตต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต
1. ผูร้ อ้ งเรียนสามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามทีเ่ ห็น
ว่าเหมาะสม ดังนี้
(1)		 แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป)
(2)		 แจ้งผ่าน Whistle Blowing Hotline ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(3)		 ส่ง E-mail ถึง หัวหน้าหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ compliance@primamarine.co.th
(4)		 ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) หรือ กรรมการของบริษัท
			 ตามที่อยู่ดังนี้ บริษทั พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
			 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือส่ง E-mail ถึง AuditCommittee@primamarine.co.th หรือ
			 compliance@primamarine.co.th
2. ผูร้ อ้ งเรียนของบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจเรือ ควรส่งเรือ่ งร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริตผ่านช่อง
ทางทีบ่ ริษทั ของตนเองก�ำหนดไว้กอ่ น อย่างไรก็ตาม หากอยูใ่ นสถานการณ์ทไี่ ม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจทีจ่ ะแจ้ง
ผ่านช่องทางของบริษทั ตนเอง สามารถแจ้งมายังบริษทั ฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ 1(3) ถึง 1(4) ได้
3. ผู้ร้องเรียนควรกรอกข้อมูลใน แบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต ไว้อย่างเพียงพอ
เท่าที่จะกระท�ำได้เพื่อให้สามารถน�ำไปสอบหาข้อเท็จจริงได้ เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและรายละเอียด
ของเหตุการณ์ วันที่และข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ของตนเองหรือช่องทางการติดต่อ
อื่น ๆ เพื่อให้บริษัทฯสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือ
ไม่เปิดเผยชื่อของตนเองก็ได้
การด�ำเนินการของบริษัทฯ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
1. ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียนหรือเบาะแส ต้องส่งเรือ่ งร้องเรียนหรือเบาะแสไปยังหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
2. เมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท�ำผิด
และการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ก�ำหนดแล้ว ให้ประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท�ำผิดหรือการทุจริต
3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรือ่ งร้องเรียนหรือเบาะแสทีไ่ ด้รบั หรือพบเห็นการกระท�ำดังกล่าวไม่มมี ลู ข้อเท็จจริงใด ๆ
ตามที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายแจ้งกลับไปยัง
ผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
4. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับ หรือการพบเห็นการกระท�ำดังกล่าว มีมูลข้อเท็จจริง
ว่าอาจมีการกระท�ำผิดหรือการทุจริตเกิดขึน้ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเสนอ
เรื่องให้ผู้มีอ�ำนาจ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ
การด�ำเนินการของบริษัทฯ ไปยังผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสด้วย
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5. ให้คณะกรรมการสอบสวนด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ และ
เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว ให้จัดท�ำรายงานผลการสอบสวนเสนอต่อผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน และจัดท�ำส�ำเนาส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
6. ในกรณีที่ไม่พบว่ามีการกระท�ำความผิดหรือทุจริต ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในแจ้งยุติเรื่องไปยังผู้ร้องเรียนหรือ
ผูแ้ จ้งเบาะแส ส่วนในกรณีทพี่ บว่ามีการกระท�ำผิดทางวินยั ให้ผทู้ ลี่ งนามแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเสนอเรือ่ ง
ไปยังคณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยเพื่อพิจารณาก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยต่อไป
7. คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยจะเป็นผู้ก�ำหนดโทษทางวินัยตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับการท�ำงานของ
บริษัทฯ โดยพิจารณาจากลักษณะการกระท�ำผิดและความร้ายแรงของผลแห่งการกระท�ำผิด และเสนอให้ผู้มี
อ�ำนาจอนุมตั กิ ารลงโทษทางวินยั ด�ำเนินการลงโทษทางวินยั กับผูก้ ระท�ำผิดภายใน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั รายงาน
ผลการสอบสวน
การลงโทษทางวินัยและการด�ำเนินการทางกฎหมาย
1. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยได้ก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยแล้ว ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
จัดท�ำค�ำสั่งลงโทษทางวินัยและเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติการลงโทษทางวินัยอนุมัติค�ำสั่งดังกล่าว
2. ในการแจ้งค�ำสั่งลงโทษทางวินัยกับผู้กระท�ำผิด ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ของผู้กระท�ำผิดเป็นผู้แจ้งค�ำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อผู้กระท�ำผิด รวมทั้งให้ผู้กระท�ำผิดลงนามรับทราบค�ำสั่งลงโทษ
ดังกล่าว ทัง้ นี้ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะต้องจัดเก็บค�ำสัง่ ลงโทษทางวินยั และเอกสารซึง่ ลงนามรับทราบค�ำสัง่
ลงโทษไว้ในแฟ้มประวัติพนักงาน
3. ในกรณีทกี่ ารกระท�ำผิดหรือการทุจริตใด ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ชือ่ เสียง ภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ
หรือเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยเสนอผู้มีอ�ำนาจตามที่ก�ำหนดไว้
ในตารางอ�ำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาว่าจะด�ำเนินคดีทางแพ่งหรือ
คดีอาญากับผู้กระท�ำผิดหรือไม่
การคุ้มครองพนักงาน
1. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
การกระท�ำผิดและการทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต
2. ในกรณีที่พนักงานถูกข่มขู่ คุกคาม ให้แจ้งต่อหัวหน้างานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance)
		 โดยทันที เพื่อด�ำเนินการให้ความคุ้มครองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นกับระดับความร้ายแรงและความส�ำคัญ
		 ของเรื่องที่ร้องเรียน
3. ห้ามผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะด�ำเนินการต่าง ๆ จากการที่
		 พนักงานได้รอ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือการทุจริต หากผูใ้ ดกระท�ำดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินยั
การรักษาความลับ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการรับร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดหรือการทุจริต ต้องเก็บรักษาข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาไว้เป็นความลับ
ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจ�ำเป็นในการปฎิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือการทุจริต
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4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และสารสนเทศทางการเงิ น ที่ ป รากฏในรายงานประจ� ำ ปี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และ
จะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจ�ำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส
2. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทฯ จ�ำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท�ำหน้าที่
รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปีของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทน
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย
3. บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
4. บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์/การถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง รวมถึงรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง
5. บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการรักษาสารสนเทศทีเ่ ป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมาํ่ เสมอ โดยไม่นำ� สารสนเทศ
ดังกล่าวมาใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลทีต่ อ้ งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมาย
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และในกรณีทบี่ คุ คลภายนอกมีสว่ นร่วมในการท�ำงานเฉพาะกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งงานนั้น ๆ จะถือว่าเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลกระทบ
ต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บุคคลภายนอกนั้นๆ จะต้องท�ำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ
(Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
6. บริษทั ฯ จัดให้มกี ารรายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง และ
นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวรวมทัง้ กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น รายงานประจ�ำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น
7. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยังมี
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึง
มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่
		 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
		 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
		 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
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งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของ
ฝ่ายบริหารรายไตรมาส (MD&A) และรายการระหว่างกัน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้
โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัท และหนังสือรับรองบริษัท
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายด้านอื่น ๆ ของบริษัทฯ
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ข้อมูลและช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท
ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ น�ำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือ
ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั ฯ จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ และ
หน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษทั พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
10260 โทรศัพท์: 02-016-0190 โทรสาร: 02-016-0199 อีเมล์: prima-ir@primamarine.co.th
ทั้งนี้ ในปี 2563 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดให้มีการให้มีการพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
การเยี่ยมชมกิจการ (company Visit)
การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) กับนักวิเคราะห์
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
Non-Deal Roadshow
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
Video Conference กับนักวิเคราะห์
จดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท (Press Release)
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จ�ำนวนครั้ง / ปี

4
2
2
4
10
3
4
13

หมวดที่
1.

5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับ
บริษทั ฯ โดยเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 ท่าน (Executive
Directors) และกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 7 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะ และมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
3 คน อันจะท�ำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่อง
ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

37.50 %

กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการ

5

87.50 %

7

3
62.50 %

1
กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร

12.50 %
ชาย/หญิง

อายุของกรรมการ

หญิง

35 - 50 ปี

ชาย

51 - 60 ปี
> 65 ปี

ระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่ง

2

1

0 - 5 ปี

1

7

> 5 - 10 ปี

5

> 10 ปี

0
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ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ

วิศวกรรม
ธุรกิจเรือขนส่ง
การตลาดและการขาย
การเงินและบัญชี/เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ/การจัดการ
กฏหมาย
การก�ำกับดูแลกิจการ
ค่าตอบแทนและทรัพยากรบุคคล
บริหารความเสี่ยง

2
5
2
2
6
1
4
4
3

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�ำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดท�ำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไป
อย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
(2) คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ประกอบด้วยกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และ
การพัฒนาผู้บริหารของบริษัทฯ
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทในการก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มี
ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
(4) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�ำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพือ่ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยสนับสนุนคณะกรรมการ
บริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และค�ำสั่งใด ๆ รวมทั้ง
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและ
ทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง เพื่อประโยชน์
ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก�ำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและ
ตามที่เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” > “อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท”
(1) นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ: บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
		 เพือ่ น�ำเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้ การจัดท�ำนโยบายการก�ำกับ
		 ดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบาย
		 ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
(2) หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ: บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส
		 มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
		 ข้อพึงปฏิบตั เิ ป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบตั ิ
(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
		 ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ
		 โดยก�ำหนดให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณาเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตนและ
		 ผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ�ำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว
		
		
		
		
(4)
		
		
		
(5)
		
		
(6)
		
		
		
(7)
		
		
		
		

บริษัทฯ มีนโยบายในการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
การควบคุมภายใน: บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการก�ำกับดูแลและการควบคุมภายใน
ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อท�ำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงาน
ผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้
การบริหารความเสีย่ ง: บริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั
ในการก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
รายงานของคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี
และผู ้ ส อบบั ญ ชี ม าประชุ ม ร่ ว มกั น และน� ำเสนอรายงานทางการเงิ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ไตรมาส
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของบริษัทฯ โดยยังคงยึดถือวิสัยทัศน์และพันธกิจเดิม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนการด�ำเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ในปี 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงได้พิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ขององค์กรอย่างถี่ถ้วน เพื่อก�ำหนดแผนกลยุทธ์ประจ�ำปี 2564 ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถจัดท�ำงบประมาณที่มีความแม่นย�ำ
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3.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบ
รายคณะและรายบุคคลเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีการก�ำหนดหัวข้อทีช่ ดั เจนก่อนทีจ่ ะวัดผลการประเมินดังกล่าว และรวบรวมความเห็นน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจ�ำปี โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การประเมิน ดังนี้
3.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดส่งแบบประเมินตนเอง
		 (Self-Assessment) ไปยั ง คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ ท� ำ การประเมิ น ตนเอง
		 ซึ่งแบบประเมินนี้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
		 สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
		 (ก)		 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
		 (ข)		 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
3.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แล้วจะท�ำการสรุปผลคะแนน
		 พร้อมเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
		 ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณา
3.3 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ พี จิ ารณา จะน�ำเสนอผลการประเมินทัง้ หมด
		 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
		 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป
ในปี 2563 ฝ่ายเลขานุการก�ำกับดูและการปฏิบัติงานได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
เพื่อท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานดังนี้
ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท

การประเมินรายคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุม
คณะกรรมการ (4) การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
การประเมินรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.94 / 4.00

3.96 / 4.00

คณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินรายคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3.97 / 4.00

3.97 / 4.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินรายคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
(2) การประชุมคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การประเมินรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(2) การประชุมคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

3.94 / 4.00

3.93 / 4.00

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินรายคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2) การประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การประเมินรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.89 / 4.00

3.97 / 4.00

คณะกรรมการบริหาร

การประเมินรายคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร (2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
การประเมินรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร (2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
4.

3.94 / 4.00

4.00 / 4.00

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการ ต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะค�ำนึงถึงความเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผลตอบแทนของผู้บริหาร และโบนัสประจ�ำปีของกรรมการ
บริษัทพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวม
กันจะต้องไม่เป็นจ�ำนวนทีส่ งู ผิดปกติเมือ่ เทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารโดยเฉลีย่ ของบริษทั ฯ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยจะค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” > “ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร”
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5.

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

6.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มกี ารแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ให้แก่กรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั เป็นต้น เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุง
การปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้ าจกระท�ำเป็นการภายในบริษทั ฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้
คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารหมุนเปลีย่ นงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามความถนัดของผูบ้ ริหารและพนักงาน โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก�ำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติ
งานดังกล่าวเพือ่ เป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
ในการท�ำงานมากขึ้นและให้สามารถท�ำงานแทนกันได้
ในปี 2563 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหาร ดังนี้
กรรมการ / ผู้บริหาร

1. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

2. นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา

• หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing
Office 365
• หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563
• TLCA CFO Professional Development Program

7.

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

8.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

7.1
		
		
7.2
		
7.3

กรรมการไม่ควรไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน 4 บริษทั ทัง้ นี้
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นนอกกลุ่ม
บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มได้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้พิจารณา
หลั กเกณฑ์ การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริห าร และน�ำเสนอให้ค ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมั ติ
โดยในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมัติก�ำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
(1) ตัวชี้วัดด้านการเงินตามแผนงานประจ�ำปี (GL KPI)
(2) ตัวชี้วัดด้านกระบวนการท�ำงานที่ก�ำหนดจากระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานการท�ำงาน (STD KPI)
(3) ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเองและองค์กร (EQ Development KPI)
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โดยมี เ ป้ า หมายของตัวชี้วัดแบ่ง ออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) Commitment คือเป้าหมายขั้นต�่ำที่ต้องปฏิบัติ ใ ห้ ไ ด้
(2) Outstanding คือ เป้าหมายที่คาดว่าจะท�ำได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละ 1 ครั้ง และ
น�ำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท
9.

แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของความต่อเนื่องในการบริหารจัดการองค์กร จึงได้เริ่มจัดท�ำแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อองค์กรมาตัง้ แต่ปี 2560 เพือ่ สรรหาและคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามสามารถสูงมาพัฒนา
ให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับการด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญขององค์กรในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักการจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)
1. ระบุต�ำแหน่งานที่เป็น Key and Critical Positions
2. ก�ำหนดคุณสมบัติและทักษะของต�ำแหน่งที่เลือกไว้
3. สรรหา Candidate ภายในองค์กร / ประเมินช่องทางการสรรหา
4. ประเมิน Candidate โดยใช้คุณสมบัติของแต่ละต�ำแหน่ง
5. วางแผนพัฒนา โดยใช้เครื่องมือ Individual Development Plan และจัดท�ำ Training Road Map
6. ด�ำเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ รวมถึงติดตามและประเมินผล
หลักการคัดเลือกผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Successor)
1. Performance - พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี
2. Key Performance Indicator (KPI) - พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีตามเป้าหมาย
3. Personality – พิจารณาจากการประเมินตามแบบทดสอบบุคลิกภาพ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคลิก
ทัศนคติที่สอดคล้องกับวัฒธรรมองค์กรด้วยเครื่องมือการประเมิน
4. Potential – พิจารณาคุณสมบัตหิ รือความสามารถส่วนบุคคลทีท่ ำ� ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือสูง
กว่าระดับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและสามารถพัฒนาหรือแสดงความสามารถได้มากขึ้นส�ำหรับงานที่จะมอบหมาย
ในอนาคต
8. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
(1)
		
(2)
		
		

บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (เฉพาะระดับกรรมการ) และ
เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพือ่ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำหนดกฎเกณฑ์ในการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้น
การประกอบธุรกิจด้วยการดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรณยาบรรณ ซึ่งความยั่งยืนเป็นแกนล้อส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างแท้จริง กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญต่อการ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรม
ในการปฏิบตั งิ านอย่างมีธรรมาภิบาลในทุกกระบวนการ เพือ่ เสริมสร้างคุณประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมไปพร้อมกับการเจริญเติบโต
ของบริ ษัท ฯ อย่ างยั่ง ยืน ตลอดจนรัง สรรค์วัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส ่ว นได้เสียทุกราย
ตามเจตนารมณ์ในการเป็น “ผู้น�ำการขนส่งพลังงานไทย สู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อให้มีอ�ำนาจสูงสุด
ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนเพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรต่อไป
การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
กลุม่ บริษทั ฯ มีการจัดท�ำแผนบริหารผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder Management) เพือ่ ประเมินความส�ำคัญและความสัมพันธ์
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน ตลอดจนสร้างความ
ตระหนักรู้ให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

1. การจัดหาปัจจัยส�ำหรับการให้บริการ
การให้บริการหลักของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการให้บริการขนส่งและการให้บริการจัดเก็บสินค้าทางเรือ ดังนั้น การจัดหาเรือ
ที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมีผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน
จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีวิธีในการจัดหาเรือ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การซื้อเรือ
มือสอง 2) การต่อเรือใหม่ และ 3) การจ้างเรือจากภายนอกกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาเรือ
หลายรายจึงสามารถเปรียบเทียบราคา คุณสมบัติของเรือ และเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการผูกขาดของผู้ผลิตหรือ
ผู้จัดหาเรือ รวมถึงการจัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับการเดินเรือจากผู้ค้าน�้ำมันชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้วของกลุ่มบริษัทฯ (Approve List) ตลอดจนการจัดหาคนประจ�ำเรือที่มีความรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล โดยกลุ่มบริษัทฯ จัดหาและคัดสรร
บุคลากรและคนประจ�ำเรือผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การรับสมัครงานผ่านศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและโรงเรียนการเดินเรือ
ต่าง ๆ การแจ้งผ่านวารสารที่เกี่ยวกับการเดินเรือ หรือการแจ้งผ่านพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เว็บไซต์ และทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media)
2. การให้บริการ
2.1 เรือขนส่งน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”) กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
		 ส�ำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว แก่ลูกค้าที่ท�ำธุรกิจโรงกลั่นน�้ำมันและผู้ค้าน�้ำมันรายใหญ่เพื่อขนส่งสินค้าไปสู่
		 จุดหมายปลายทางที่ลูกค้าก�ำหนด
2.2 เรือขนส่งและจัดเก็บน�ำ้ มัน (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”) กลุม่ บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�ำ้ มันดิบ
		 และน�้ำมันเตาแบบลอยน�้ำ (Floating Storage Unit, FSU) โดยใช้เรือที่มีถังจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่เป็นสถานที่
		 จัดเก็บ และยังให้บริการผสมน�้ำมันบนเรือตามชนิดน�้ำมันที่ลูกค้าต้องการ
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2.3 เรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจเรือ Offshore”) กลุ่มบริษัทฯ
		 ให้บริการเรือสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทางกลางทะเลแก่ลกู ค้า ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษทั ส�ำรวจ
		 และผลิตน�้ำมันกลางทะเล
2.4
		
		
		

บริหารจัดการเรือ (“ธุรกิจบริหารเรือ”) มีขอบเขตงานหลักประกอบด้วย การบังคับและการควบคุมการเดินเรือ
การจัดหาคนประจ�ำเรือ การจัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎระเบียบสากล และดูแลด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยของคนประจ�ำเรือ การบ�ำรุงรักษาตัวเรือ เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ การด�ำเนินการ
ด้านใบอนุญาตและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น

3. การตลาดและการขาย
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิม หาโอกาสขยายฐานลูกค้า และต่อยอดธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจเติบโต
สร้างก�ำไรอย่างต่อเนื่องตามหลักจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีกลยุทธ์
ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับตลาดที่มีความผันผวน และไม่ท�ำการตลาดที่พึ่งพิงลูกค้าเพียงรายเดียว
4. การบริการหลังการขาย
กลุ่มบริษัทฯ พัฒนาการบริการและยกระดับให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า และจัดให้มี
ช่องทางการติดต่ออย่างเหมาะสมในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและติชมเพื่อน�ำไปปรับปรุง
พัฒนาการบริการต่อไป ตลอดจนค�ำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมทุน

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส และ
เป็นธรรม
- การบริ ห ารจั ด การบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท และมติ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
- ไม่ ส ร้ า งความเสี ย หายหรื อ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ได้ รั บ ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ฯ อย่ า งเพี ย งพอ
เท่าเทียม ถูกต้อง และทันเวลา
- การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น

พนักงาน

- ผลตอบแทน สวั ส ดิ ก าร และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ดี
เหมาะสม และเป็นธรรม
- บรรยากาศการท�ำงานที่ดีและมีความปลอดภัย
- การแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษ
มีความเป็นธรรม
- การพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพภายใน
ของพนักงานตามสายการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- การรั บ ฟั ง ปั ญ หาและเข้ า ใจเหตุ ก ารณ์ แ วดล้ อ ม
ที่เกิดขึ้นต่อพนักงาน และให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่
- ความมั่นคงและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- การรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ ความเคลื่ อ นไหวของ
บริษัทฯ

แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวังของ

ดูแลให้มีการปฏิบัติต่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และ
เป็นธรรม
คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงบริหารจัดการบริษทั ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้
ความสามารถ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ รอบคอบ และ
ระมัดระวัง รวมถึงไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ทราบอย่างเพียงพอ เท่าเทียม ถูกต้อง และทันเวลา
จัดให้มสี วัสดิการและผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม
แก่พนักงาน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
ผ่านการประเมินผลอย่างยุติธรรมบนความรู้ความสามารถ
ความมุ่งมั่น และผลส�ำเร็จของงาน
ก�ำหนดแผนการฝึกอบรมประจ�ำปีทั้งภายในและภายนอก
บริ ษั ท ฯ ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ พนั ก งานในแต่ ล ะฝ่ า ย ซึ่ ง
ครอบคลุมทัง้ ทักษะขัน้ พืน้ ฐาน ทักษะด้านการบริหารจัดการ
และความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือช่องทางรับแจ้ง
เบาะแสการกระท�ำผิดกฎระเบียบหรือมิชอบด้วยกฎหมาย
หลีกเลี่ยงการกระท�ำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมและอาจมีผล
กระทบต่อความมั่นคงในอาชีพการงาน รวมถึงไม่คุกคาม
หรือกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานผ่านอีเมล
บริษัทฯ
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เจ้าหนี้

คู่ค้า

ลูกค้า
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- มีกระบวนการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ - ไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทั้งไม่ให้ หรือรับว่า
ไม่เอารัดเอาเปรียบ
จะให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต หรือมิใช่ในทาง
- การปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่ได้ตกลง ธรรมเนียมการค้ากับ เจ้าหนี้
กันไว้อย่างเคร่งครัด
- การเจรจาต่อรองในทางการค้ากับเจ้าหนี้ ต้องไม่เอารัด
- การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริง
เอาเปรียบ โปร่งใส และเป็นธรรม
- ปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีข้อขัดข้องจนไม่อาจปฏิบัติ
ตามได้ ต้องแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบ รวมทัง้ ต้องแสวงหาหนทาง
ในการแก้ไขร่วมกันเพื่อให้คู่เจ้าหนี้ได้รับผลการปฏิบัติ
ที่เท่าเดิม หรือใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริง
แก่เจ้าหนี้
- มีกระบวนการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ - จัดท�ำขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีการ
ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ทบทวนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
- การปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่ได้ตกลง - ไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทั้งไม่ให้ หรือรับว่า
กันไว้อย่างเคร่งครัด
จะให้ ผ ลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต หรื อ มิ ใช่ ใ นทาง
- สร้างความมั่นใจด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย ธรรมเนียมการค้ากับคู่ค้า
ระหว่างการปฏิบัติงาน
- การเจรจาต่อรองในทางการค้ากับคู่ค้า ต้องไม่เอารัด
- การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริง
เอาเปรียบ โปร่งใส และเป็นธรรม
- องค์ความรูแ้ ละร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ เพือ่ ประโยชน์ - ปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
แก่ทุกฝ่าย
อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีข้อขัดข้องจนไม่อาจปฏิบัติ
ตามได้ ต้องแจ้งให้คู่ค้าทราบ รวมทั้งต้องแสวงหาหนทาง
ในการแก้ ไขร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ คู ่ ค ้ า ได้ รั บ ผลการปฏิ บั ติ
ที่เท่าเดิม หรือใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริง
แก่คู่ค้า
- จัดท�ำแบบประเมินการบริหารจัดการเรือบรรทุกน�้ำมัน
และการประเมินตนเอง (Tanker Management and
Self-Assessment: TMSA)
- บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน และตอบสนอง - จัดให้มบี ริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยก�ำหนดระดับและมาตรฐาน
ความต้องการของลูกค้า
คุณภาพของการให้บริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไข ค�ำมั่น
- การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริง
หรือข้อเสนอทีไ่ ด้ให้ไว้แก่ลกู ค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงรักษา
- การรับฟังและแก้ไขปัญหาจากการใช้บริการ
มาตรฐานคุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก ารให้ เ ป็ น ไปตาม
- การรักษาข้อมูลหรือความลับของลูกค้า
มาตรฐานวิชาชีพ
- การสร้ า งนวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ตอบสนอง - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับโครงการ และการให้บริการ
ความต้องการของลูกค้า
ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และตรงกับ
- ความสัมพันธ์อันดี และมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
ข้อเท็จจริง ไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการทีท่ ำ� ให้ลกู ค้า
เกิดความเข้าใจผิด
- จัดให้มีระบบรับเรื่องราวร้องเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ
ของกลุ่มบริษัทฯ และท�ำการแก้ไข หรือชี้แจงให้ลูกค้า
ได้ทราบผลของการด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น
- จัดท�ำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 1 ครั้งต่อปี
- มีมาตรการในการรักษาข้อมูลหรือความลับของลูกค้า
- ส่งเสริม และจัดให้มกี ารสร้างนวัตกรรมใหม่ในการบริการ
เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นและได้รับความ
พึงพอใจ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวังของ

คู่แข่งทางการค้า

- การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก รอบของกฎหมายและ - ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยการประพฤติ ป ฏิ บั ติ แ ละแข่ ง ขั น กั น
มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ภายใต้ ก รอบของกฎหมายและกติ ก าการแข่ ง ขั น
- ด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต
อย่างเป็นธรรม
- การไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่พยายามท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง
หน่วยงานราชการ - การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบี ย บ - รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการ
- แบ่งปันความคิดเห็นจากภาคเอกชนสู่ภาครัฐเพื่อสร้าง
- ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
ความเข้าใจในภาคธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติจากทาง
ภาครัฐอย่างเคร่งครัด
ชุมชน
- ความเข้าใจวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน
- ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมชุมชน ตามโอกาสที่เหมาะสม
- การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในทุกมิติเพื่อยกระดับ - รับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะของ
ความเป็นอยู่ของคนในสังคม
คนในชุมชน
- การรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน
- ร่วมแก้ปัญหา และสนับสนุนโครงการอันเป็นประโยชน์
แก่ชุมชน
สังคม
- ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่กอ่ ให้ ไม่กระท�ำการใด ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
เกิดความเสียหายแก่สังคมโดยรวม
โดยรวม
- ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของสังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม รวม
- การคืนก�ำไรสู่สังคม
ถึงการคืนก�ำไรให้แก่สังคมตามความเหมาะสม
ปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอ
ปฏิบัติตากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
สื่อมวลชน
- การสื่อความข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
- ข่าวแถลงผลประกอบการ 1 ครั้งต่อไตรมาส
- การมีส่วนรวมและความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน - จัดงานพบปะสื่อมวลชน 1 ครั้งต่อปี
- กิจกรรมเข้าพบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมบริษัท/พื้นที่
ปฏิบัติงาน (เรือ) ตามโอกาสที่เหมาะสม

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
การประกอบธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันฯ ทางทะเลอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นมลพิษ
จากน�้ำมัน มลพิษจากสารเหลวมีพิษในระวาง มลพิษจากการขนส่งทางทะเลซึ่งเป็นสารอันตรายที่บรรจุภาชนะ มลพิษ
จากสิง่ ปฏิกลู มลพิษจากขยะ และมลพิษทางอากาศจากเรือ หรือการเกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการขนส่งท�ำให้นำ�้ มันรัว่ ไหลสูท่ ะเล
แม้จะเป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ น้อยครัง้ แต่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะระบบนิเวศทางทะเล ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่าง ๆ จึงตระหนักถึงความส�ำคัญในการจัดการปัญหามลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งน�้ำมันฯ ทางทะเล โดยมีการออกกฎหมายควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยในการเดินเรือ
และการควบคุมมลพิษ รวมไปถึงการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการก�ำหนดมาตรฐานการเดินเรือด้วย
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องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) จึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
และผลักดันให้มีกฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันมลพิษจากการเดินเรือ ได้แก่ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ป้องกันมลพิษจากเรือ (International Convention for Prevention of Pollution from Ships) ค.ศ. 1973 ซึง่ ต่อมาได้ถกู
แก้ไขโดยพิธสี าร ค.ศ. 1978 และเป็นทีร่ จู้ กั ทัว่ ไปในนามอนุสญ
ั ญา MARPOL 73/78 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการป้องกันและลด
มลพิษทีเ่ กิดจากเรือไม่วา่ จะเป็นมลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากการเดินเรือตามปกติ (routine operations) หรือทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุกต็ าม
ในฐานะที่การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization: IMO) โดยผ่านทางรัฐเจ้าของธงเรือ ดังกล่าวนั้น กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดและกฎหมายของหน่วยงานก�ำกับดูแลทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างเคร่งครัดมาตลอด เพื่อให้เกิดการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่ดีและยั่งยืน
1. การจัดการน�้ำอับเฉาเรือ

ในการขนส่งสินค้าทางเรือเดินสมุทรจะใช้
น�้ำอับเฉาเรือ (Ships’ Ballast Water) เพื่อ
ปรับจุดศูนย์ถว่ งให้เรือสามารถทรงตัวได้ดี แต่
การสูบถ่ายน�ำ้ อับเฉาเรือเป็นสาเหตุหนึง่ ทีส่ ร้าง
ปัญหาการน�ำชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ต่างถิ่น
ไปสูส่ งิ่ แวดล้อมใหม่ ซึง่ บางชนิดสามารถเติบโต
และแพร่พนั ธุอ์ ย่างรวดเร็ว ท�ำให้สง่ ผลกระทบ
ต่อความสมดุลของระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และอาจก่อให้เกิดโรคแก่มนุษย์ ดังนั้น องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(International Maritime Organization: IMO) จึงได้พัฒนาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการ
น�้ำอับเฉาเรือและตะกอนที่ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2547 และบังคับใช้เมื่อ 8 กันยายน 2560 ซึ่งก�ำหนดให้เรือเดินทะเล
ระหว่างประเทศทั้งหลายติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉา (Ballast Water Management System: BWMS) โดยน�้ำอับเฉา
ต้องได้รับการบ�ำบัดตามมาตรฐานเฉพาะก่อนที่จะระบายน�้ำออกสู่ทะเล ทั้งนี้ ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวนี้
มีการก�ำหนดให้กลุ่มเรือต่อใหม่ (New Ships) ซึ่งต่อเรือภายหลังวันที่ 8 กันยายน 2560 (ปี ค.ศ. 2017) นั้น ให้มีติดตั้งระบบ
บัดน�ำ้ อับเฉามาจากอูต่ อ่ เรือตัง้ แต่ตน้ และในกลุม่ เรือทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั (Existing ships) ซึง่ ต่อเรือก่อนวันที่ 8 กันยายน 2560
(ปี ค.ศ. 2017) นั้นจะต้องด�ำเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับนี้โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2567
(ปี ค.ศ. 2024) ส่งผลให้เรือทุกล�ำที่มีการสัญจรระหว่างประเทศจะต้องมีการติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉา และจะต้องให้เรือ
ทุกล�ำด�ำเนินการตามแผนการจัดการน�้ำอับเฉาเฉพาะของเรือในแต่ละล�ำ ครอบคลุมถึงการให้เรือทุกล�ำต้องมีสมุดบันทึก
น�้ำอับเฉาและได้รับใบรับรองการจัดการน�้ำอับเฉาตามมาตรฐานสากล
ในการนี้ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีการวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉาที่เป็นไปตามมาตรฐาน IMO ส�ำหรับเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
ที่ขนส่งในน่านน�้ำสากล โดยพิจารณาการติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉาร่วมกันอย่างรอบด้านของเรือแต่ละล�ำ อาทิ รอบระยะ
เวลาการส�ำรวจเพื่อต่ออายุเรือ (Renewal Survey) ตามเอกสารใบสําคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ
จากน�้ำมัน (International Oil Pollution Prevention Certificate : IOPP) และตามรอบระยะเวลาการซ่อมบ�ำรุงและ
การน�ำเรือเข้าอู่ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้วย
ผลการด�ำเนินการ

ปัจจุบนั มีเรือจ�ำนวน 3 ล�ำในกองเรือของกลุม่ บริษทั ฯ ติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ อับเฉา (Ballast Water Management System:
BWMS) โดยการติดตั้งระบบดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาด�ำเนินการติดตั้งบนเรือเดินทะเลระหว่างประเทศตามวงรอบ
ของการน�ำเรือเข้าอู่ต่อไป
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2. การป้องกันมลพิษทางอากาศจากการเดินเรือ

ในปัจจุบันเรือขนส่งและบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศเป็นแหล่งก�ำเนิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) แหล่งใหญ่ อันเนื่อง
มาจากการใช้เชือ้ เพลิงทีม่ กี ำ� มะถัน ซึง่ ก๊าซนีเ้ ป็นอันตรายทัง้ ต่อสิง่ มีชวี ติ และระบบนิเวศน์ อีกทัง้ ยังเป็นสาเหตุของฝนกรดและ
โรคทางเดินหายใจ ดังนัน้ เพือ่ ลดมลภาวะทางทะเลมลพิษทางอากาศและลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House
Gas : GHG) อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization :
IMO) จึงมีข้อก�ำหนดในการใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 (ปี ค.ศ. 2020)
(“IMO2020”) โดยผู้ขนส่งจะต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ
คือไม่สูงกว่า ร้อยละ 0.5 โดยน�้ำหนักจากเดิมร้อยละ 3.5 โดย
น�ำ้ หนักในเชือ้ เพลิงเรือ หรือติดตัง้ เครือ่ งดักจับเขม่าควัน (Exhaust
Gas Cleaning Scrubber) เพื่อลดการปล่อยก๊าซซัล เฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) ในอากาศ ซึ่งเป็นการควบคุมสารพิษที่ท�ำลาย
บรรยากาศชั้ น โอโซน (Ozone-Depleting Substances)
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SO) และฝุ่นละออง
(Particulate Matter)
ในการนี้ กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ก ารด� ำ เนิ น การรองรั บ สถานการณ์
ตามมาตรการ IMO2020 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายเปลี่ยนมาใช้
เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ (Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) ไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน�้ำหนักของก�ำมะถันในเชื้อเพลิงเรือ
ส�ำหรับกลุม่ เรือทีใ่ ห้บริการหรือมีความจ�ำเป็นต้องขนส่งในเส้นทางนอกเขตน่านน�ำ้ ไทย ให้เป็นไปตามองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ทุกประการ รวมถึงการควบคุมติดตามประสิทธิภาพของเครือ่ งยนต์
ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำดังกล่าว
ผลการด�ำเนินการ

กลุม่ บริษทั ฯ มีการประกาศใช้นำ�้ มันเตาก�ำมะถันต�ำ่ ไม่เกิน 0.5% โดยน�ำ้ หนักเพือ่ ใช้เป็นเชือ้ เพลิงในเรือ ตัง้ แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม
2562 เป็นต้นมา เพื่อแสดงเจตนารมณ์การให้ความร่วมมือและการสร้างมาตรฐานในระดับสากล และเรือขนส่งฯ ระหว่าง
ประเทศทุกล�ำของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและได้รับใบส�ำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษทาง
อากาศครบถ้วนแล้ว
3. การจัดการขยะบนเรือ

การที่เรือล�ำหนึ่งออกเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งท�ำให้เรือแล่นอยู่กลางทะเลเป็นระยะเวลาหนึ่ง นอกจากกิจกรรม
ภายใต้ภารกิจการขนส่งสินค้าแล้ว บนเรือยังจ�ำต้องมีการประกอบกิจกรรมของคนประจ�ำเรือ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการ
ด�ำรงชีพ เช่น การประกอบอาหาร หรือกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ซึง่ กิจกรรมทัง้ หลายของคนบนเรือในเรือล�ำหนึง่ นัน้ จ�ำเป็น
ต้องบรรทุกเสบียง สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคที่จ�ำเป็น ให้เพียงพอต่อการเดินเรือครั้งหนึ่งด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เองเป็นแหล่งทีม่ าของขยะบนเรืออันจ�ำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทีถ่ กู ต้องเพือ่ ป้องกันไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศในทะเล
ส�ำหรับการจัดการขยะบนเรือของกลุม่ บริษทั ฯ นัน้ มีนโยบายติดตัง้ เตาเผาขยะบนเรือตามเงือ่ นไขทีอ่ งค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ก�ำหนดให้เตาเผาขยะที่ติดตั้งบนเรือที่ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม ค.ศ. 2000 หรือเตาเผาขยะที่ติดตั้งบนเรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 ต้องได้มาตรฐานตามที่องค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศก�ำหนดและมีใบส�ำคัญรับรองที่เรียกว่า IMO Type Approval Certificate ซึ่งจะต้องเผาขยะ
จะต้องกระท�ำในเตาเผาขยะเท่านั้น และห้ามไม่ให้เผาขยะบางอย่าง เช่น ของเหลือจากระบบล้างท่อไอเสีย (exhaust gas
cleaning system residues) และ polychlorinated biphenyls (PCBs) เป็นต้น
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ผลการด�ำเนินการ

กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตั้งเตาเผาขยะตามมาตรฐานตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศก�ำหนดและมีใบส�ำคัญรับรอง
IMO Type Approval Certificate ส�ำหรับเรือทุกล�ำในกองเรือ
4. กิจกรรมด้านการดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของน�้ำมันหรือสารเคมี (Oil Spill Drill)
บริษทั ฯ ตระหนักถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทีซ่ บั ซ้อน ระบบนิเวศ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก กลุ่มบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คาดไม่ถึง และได้จัดตั้ง
คณะท�ำงานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมือนสถานการณ์จริง เพื่อตอบสนองและรับมือ
ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบนเรือบงกช สตาร์ ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจ FSU
จัดขึ้นเป็นประจ�ำ 2 ครั้งต่อปี ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมเจ้าท่า
โครงการขยายพันธุ์ปะการังอ่อนเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังเสื่อมโทรม และสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด�ำเนินการโดย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อ�ำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ไม่เอื้ออ�ำนวย
ต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาตามธรรมชาติ ประกอบกับ
การหาปลาทีเ่ กินก�ำลังผลิตของสัตว์นำ�้ ส่งผลกระทบเสียหาย
อย่างรุนแรงต่อชนิดและปริมาณสัตว์น�้ำในทะเล เพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ร่วมฟังการบรรยาย
การขยายพันธุ์ปะการัง และร่วมลงมือปลูกปะการังอ่อน
เพื่อรอน�ำลงไปปลูกใต้ทะเลโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยโครงการนี้
เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความร่วมมือและด�ำเนินการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาแล้ ว 2 ปี และวางแผนร่ ว มต่ อ ยอด
องค์ความรู้กับชุมชนอีกด้วย
โครงการอาสาต่อลมหายใจป่าโกงกาง กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท นทลิน จ�ำกัด และ
บริษทั ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดั โครงการปลูกต้นโกงกาง
ในพื้ น ที่ ป ่ า ชายเลน เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เวศชายฝั ่ ง และ
ใกล้เคียงโดยเฉพาะหญ้าทะเลและปะการัง และรักษาสมดุล
ของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของน�้ำทะเลชายฝั่ง
ซึ่ ง จะส่ ง ผลถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรประมง
โดยได้รับความสนใจจากพนักงานเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
80 คน
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การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตาม
หลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรม
ใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ
และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อสินทรัพย์ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายให้บคุ ลากรปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
หรือข้อก�ำหนดเกีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมี่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้องตามกฎหมาย เป็นต้น
อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส�ำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559
ตามแนวทางทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสอันจะท�ำให้เกิด
ความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก รายละเอียดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ได้เปิดเผย
ไว้แล้วในหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ”
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และน�ำไปปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก�ำหนดจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ผลการด�ำเนินการ

จากความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ท�ำให้ได้รับคะแนนด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” เป็นปีที่สองต่อเนื่องกัน (2562 – 2563) จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2563 (หรือ CGR 2020) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนามาตรฐานและ
ด�ำรงตนในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณเรื่อยมา
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษทั ฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ ในหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือภาคเอกชน
โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน และสายการบังคับบัญชา
ในแต่ละหน่วยงานให้มคี วามชัดเจน เพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลอ�ำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
รายละเอียดการต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ ได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” > “หมวดที่ 3 บทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย” > 8. การต่อต้านการคอร์รัปชัน
ผลการด�ำเนินการ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการ CAC ตั้งแต่ปี 2562 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ
3 ปี และในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือการทุจริต
รายงานประจำ�ปี 2563
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน
ไม่ละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผวิ เพศ อายุ การศึกษา
สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการ
เฝ้าระวังการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มกี ารมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการ
ร้องเรียนส�ำหรับผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และด�ำเนินการเยียวยา
ตามสมควร
ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
และปลูกจิตส�ำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ดังนี้
(1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
(2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก�ำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท�ำงานที่เป็นธรรม
(3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มกี ารจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรม
วิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม และการท�ำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
(4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส�ำหรับพนักงานตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก�ำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ
แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
(5) จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ�ำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ
อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของแต่ละบุคคล
(6) ด�ำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริม
ให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
(7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระท�ำ
ที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสรรหา ดูแล
และรักษาบุคลากรของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ทัง้ ยังน�ำมาตรการต่อต้านการทุจริตมาเป็นส่วนหนึง่ ในกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรด้วย รายละเอียด
นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “บุคลากร” > “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยประกาศบังคับใช้ทวั่ ทัง้ องค์กร
รายละเอียดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “การก�ำกับ
ดูแลกิจการ” “หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” > “ความรับผิดชอบต่อพนักงาน”
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นใน
การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ ดังนี้
(1) บริษัทฯ ค�ำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การให้บริการที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ใช้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ บริษทั ฯ
เล็งเห็นความส�ำคัญของการให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการให้บริการ โดยพนักงานของบริษทั ฯ จะท�ำหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูล
ของการบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
(2) บริษัทฯ มีโครงการที่จะพัฒนาคิดค้นการให้บริการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้
ลูกค้าได้ใช้บริการที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ
(3) บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการตลาดทีเ่ ป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด�ำเนินการให้ลกู ค้าได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับบริการของบริษทั ฯ
ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
(4) บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวมถึงออกแบบ
สร้างสรรค์ และพัฒนาบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของบริการ
ของบริษัท
(5) บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
ของบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว
(6) บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
(7) บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืน
การรับรองมาตรฐานการให้บริการ

บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) ตามมาตรฐานสากล จากบริษทั บูโร เวอริทสั
เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
นโยบายการให้บริการ

กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดท�ำและทบทวนนโยบายในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ทันเวลา และไม่โฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อรับค�ำติชมในการให้บริการและรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
ของบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถส่งเรื่องมายังบริษัทฯ
ได้ที่ฝ่ายการตลาด หรือที่อีเมล PRMoperation@primamarine.co.th
รายงานประจำ�ปี 2563
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ผลการด�ำเนินการ

บริษัทฯ ได้มีการน�ำส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อท�ำการประเมินการปฏิบัติงาน
อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563
ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าฝ่ายการตลาด 1 อยู่ที่ร้อยละ 95.33 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2562 และ
ต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าฝ่ายการตลาด 2 อยู่ที่ร้อยละ 87.00 ซึ่งลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2562 และต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบดังนี้
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้าฝ่ายการตลาด 1
90.00%

93.77%

92.00%

ปี 2561

96.48%

ปี 2562
เป้าหมาย

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้าฝ่ายการตลาด 2
96.00% 95.33%

ปี 2563
ผลการประเมิน

90.00%

91.17%

92.00% 93.00%

ปี 2561

ปี 2562
เป้าหมาย

93.00%

87.00%

ปี 2563
ผลการประเมิน

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

หนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม คือ การช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน
พัฒนาคน กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนในบริเวณรอบของ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังได้สง่ เสริมให้บคุ ลากรของกลุม่ บริษทั ฯ เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย โดยมีโครงการที่ร่วมสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 2563 ได้แก่
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ในทุกปีของวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับ
กลุ่มบริษัทนทลินเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียน
ผ่องพลอยอนุสรณ์ ส�ำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นสถานศึกษาในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงสถานปฏิบัติงาน
โดยรั บ ชมการแสดงจากนั ก เรี ย น พบปะและพู ด คุ ย กั บ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง มอบอุ ป กรณ์ กี ฬ าและสื่ อ
การเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนด้วย
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โครงการชุดนักเรียนเพื่อน้อง ร่วมกับ บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) และการค้าปลีก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่ อ สมทบทุ น ในการปรั บ ปรุ ง โรงอาหาร และจั ด ซื้ อ
ชุดอุปกรณ์เครือ่ งเล่นสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนบ้านคลองสุข
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้
กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ต�ำบลเกาะสีชัง
ร่วมกับเทศบาลต�ำบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ร่ ว มสนั บ สนุ น ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินแก่ชุมชนในพื้นที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง โดย
ด�ำเนินการสนับสนุนผ่านบริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ�ำกัด
ในการจัดหารถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชนและ
นักท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ ได้มกี ารส�ำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็น
ของคนในชุมชนเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกปี เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างแท้จริง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมง
ร่วมกับสมาคมประมงชลบุรี จังหวัดชลบุรี
กลุม่ บริษทั ฯ เล็งเห็นความส�ำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ และการประกอบอาชีพประมงของชุมชนติด
ทะเลเป็นอย่าง จึงได้ลงพื้นที่ส�ำรวจความต้องการและร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมการขยายพันธุ์ปลา
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ชาวประมงเพือ่ ใช้ในการด�ำเนินการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน จ�ำนวน 200,000 บาท และได้
ร่วมหารือเพื่อหาโอกาสต่อยอดองค์ความรู้อย่างยั่งยืนกับสมาคมประมงชลบุรีในปีต่อไป
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บริจาคเงินสนับสนุนสู้ภัย COVID-19
ในปี 2563 ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นวงกว้าง เนื่องจากเป็น
เชื้อไวรัสใหม่ที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทางการแพทย์ยังไม่มีองค์ความรู้ในการรักษาให้หายขาด และ
ยังไม่มวี คั ซีนป้องกัน จึงท�ำให้ประชาชนตกอยูใ่ นความเสีย่ งการติดเชือ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคลากรทางการแพทย์
ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ จึงร่วมบริจาคเงินสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
ปฏิบัติงาน ได้แก่
สภากาชาดไทยในโครงการ “ระดมอุปกรณ์
ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด”
จ�ำนวน 500,000 บาท

โรงพยาบาลแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 50,000 บาท

เทศบาลนครแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 50,000 บาท

เทศบาลต�ำบลเกาะสีชัง อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 50,000 บาท

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง
่ ได้จากการด�ำเนินงานทีม
่ ค
ี วามรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

กลุม่ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมและการให้บริการเชิงสร้างสรรค์ทมี่ แี รงจูงใจอยูท่ กี่ ารรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวังให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก ซึ่ง
การมีนวัตกรรมเป็นกระบวนการและการให้บริการทางสังคมได้ดว้ ยนัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการ “คิดใหม่” เพือ่ ตอบโจทย์ของ
สังคมในแง่มุมต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนากระบวนการท�ำงานในเชิงสร้างสรรค์ได้ด้วย
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ
การควบคุมภายใน

บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ
ท�ำงาน โดยระบบควบคุมภายในที่ก�ำหนดขึ้นจะช่วยในด้านการ
บริหารงานและกระบวนการก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์กร ท�ำให้มั่นใจว่าการบริหารงานของบริษัทฯ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในด้านการด�ำเนินงาน การรายงานทางการเงิน และ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ การที่
บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในทีด่ จี ะช่วยป้องกัน บริหาร จัดการ
ความเสี่ยง หรือป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ให้
ความส�ำคัญต่อการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมถึง
การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
โดยบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล
(The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission : COSO) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน
โดยสรุปสาระสําคัญตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้
1.1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดีในด้านการควบคุมภายใน
องค์กร โดยคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ
ยึดมั่นในความซื่อตรงและจริยธรรมตามข้อก�ำหนดจริยธรรม
(code of conduct) ที่บริษัทฯ ก�ำหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีข้อห้ามผู้บริหารและพนักงานไม่ให้กระท�ำการที่ขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั กิจการ มีการสือ่ สารข้อก�ำหนดและบทลงโทษ
ให้ พ นั ก งานทราบ มี ก ระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล รวมถึงมีกระบวนการลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืน
ได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการมีความเป็นอิสระ โดยมีบทบาท
หน้ าที่ แยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัด เจน คณะกรรมการและ
คณะกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน
กฎหมาย และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีความ
สั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ มี โ ครงสร้ า งองค์ ก ร
ที่ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร
โดยก�ำหนด มอบหมาย และจ�ำกัดอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสม มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างกัน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี

ความรู้ โดยได้ก�ำหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ทีย่ งธรรมครอบคลุม
กระบวนการจัดหา พัฒนา รักษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การให้แรงจูงใจหรือรางวัล การแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
รวมถึงแผนสรรหาผู้สืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอย่างชัดเจนและ
น�ำไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้ บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารก�ำกับดูแลและควบคุม
ภายในส�ำหรับกระบวนการท�ำงานภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักและรับผิดชอบต่อกระบวนการ
ควบคุมภายใน
1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริ ษั ท ฯ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง กระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย ง
โดยก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีท่ �ำหน้าทีอ่ นุมตั ิ
และสื่ อ สารนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้ระบุ
ความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ วิเคราะห์ความเสี่ยง
จากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมีมาตรการและแผนปฏิบัติงาน
เพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต ขึ้ น โดยครอบคลุ ม
การทุจริตแบบต่าง ๆ และได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน
อย่างรอบคอบ โดยผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการ
ก�ำหนดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
ซึ่งครอบคลุมการจัดท�ำรายงานการเงินเท็จ การตกแต่งตัวเลข
การคอร์รัปชั่น การฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน และเหตุการณ์
อื่ น ๆ ที่ ส ่ ง ผลเสี ย หายต่ อ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ ได้ ป ระเมิ น
การเปลี่ ย นแปลงภายนอก รู ป แบบการท�ำธุ ร กิ จ รวมถึ ง
การเปลี่ยนแปลงผู้น�ำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายในและรายงานทางการเงินอย่างสมำ�่ เสมอ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริ ษั ท ฯ ก�ำหนดมาตรการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กรอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
กิจกรรมการด�ำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ รวมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจ
หน้ า ที่ และล�ำดั บ ชั้ น การอนุ มั ติ ข องผู ้ บ ริ ห ารอย่ า งชั ด เจน
ตามตารางอ�ำนาจอนุมัติที่บริษัทฯ ก�ำหนดขึ้น ด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและ
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อการติดตามและสอบทาน
การท�ำรายการระหว่างกัน ก�ำหนดให้มกี ระบวนการควบคุมภายใน
ทุกระดับขององค์กร และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อสอบทานการท�ำงานระหว่างกัน ประกอบด้วยหน้าที่อนุมัติ
หน้าทีบ่ นั ทึกรายการ และหน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ และ
ให้ความส�ำคัญต่อการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้ในการควบคุม
การอนุมัติรายการในระบบ ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบสารสนเทศ มีการมาตรการควบคุมความปลอดภัยของ
ข้อมูลและป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลลับ ควบคุมกระบวนการ
พัฒนาและบ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้มีความเหมาะสมและ
พร้อมใช้งานอย่างสม�่ำเสมอ
1.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information
& Communication)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการ
สือ่ สารข้อมูลต่าง ๆ จากภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณา
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียจากต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ส�ำคั ญ
อย่ า งเพี ย งพอและเพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการตั ด สิ น ใจ บริ ษั ท ฯ
ได้ ด�ำเนิ น การส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม หรื อ เอกสารประกอบ
การประชุมที่มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจและ
จั ด ท�ำรายงานประกอบการประชุ ม คณะกรรมการโดยมี
รายละเอียดตามวาระการประชุมทีก่ �ำหนด ซึง่ มีเนือ้ หาทีป่ ระกอบ
ด้วยความเห็นหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการเกี่ยวกับประเด็น
การพิจารณาในที่ประชุมอย่างชัดเจน โดยสามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้และมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับและ
ประเด็นการตัดสินใจต่าง ๆ ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
อย่างเหมาะสม บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการสื่อสาร
ข้ อ มู ล ภายในต่ อ คณะกรรมการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้
มีการก�ำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์กลางเพื่อติดต่อให้ข้อมูลส�ำคัญ
ของบริษทั ฯ และสือ่ สารข้อมูลดังกล่าวต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถ
แจ้ ง ข้ อ มู ล หรื อ เบาะแสเกี่ ย วกั บ การฉ้ อ ฉลหรื อ ทุ จ ริ ต ภายใน
บริษทั ฯ (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัยและได้รบั
ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้แจ้งข้อมูล
1.5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษทั ฯ มีกระบวนการในการประเมินและติดตามการปฏิบตั งิ าน
ตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดทีบ่ ริษทั ฯ
ก�ำหนดขึ้น โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระ
โดยผู้ตรวจสอบภายใน มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ตามโครงสร้ า งการท�ำงานที่ ใ ห้ ผู ้ ต รวจสอบภายในขึ้ น ตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายใน
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มีความเป็นอิสระและปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ าน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA) ฝ่ายบริหาร
ได้รายงานข้อบกพร่องพร้อมแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษทั /
คณะกรรมการตรวจสอบโดยทันที หากพบเหตุการณ์หรือสงสัย
ว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการ
กระท�ำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงค�ำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง
อย่างยั่งยืน ยังคงมีการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO-ERM 2017 อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ที่จะท�ำให้องค์กร
บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยจะประเมิน
และบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น ได้ แ ก่
ด้านธรรมาภิบาล (Governance Risk) ด้านกลยุทธ์และแผนการ
ด�ำเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ด้านการด�ำเนินงาน
และระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน (Operation & Infrastructure Risk)
และด้านรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Risk)
เพือ่ หามาตรการในการบริหารจัดการความเสีย่ งได้อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมต่อกลุ่มบริษัทฯ
โดยในปี 2563 แม้วา่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) ทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่ งทัว่ โลก
และในประเทศไทย ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเสี่ยง
และผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรอบด้ า น ครอบคลุ ม ถึ ง
ความส�ำคัญและตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วและรุนแรง
ของปัจจัยมหภาค ที่ส่งผลให้เกิดโอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) อยู่เสมอ จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่กลยุทธ์และ
แผนด�ำเนินธุรกิจทีว่ างไว้อาจเกิดความล้าสมัย กลุม่ บริษทั ฯ จึงได้
ก�ำหนดให้มีการติดตาม ทบทวน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เน้นการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้
รวดเร็ว (Resilience) สามารถปรับเปลีย่ นธุรกิจให้เกิดความคล่องตัว
(Agility) ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็ว
(Economy of speed) โดยก�ำหนดดั ช นี้ ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง
(Key Risk Indicator : KRI) คอยติดตามความเคลื่อนไหว
ของความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการควบคุมติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ทั้งความเสี่ยงของโครงการเป็นไปตามความ
เสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ แ ละแผนการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ (Strategy &
Planning Risk) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ
องค์กร ทั้งในส่วนการลงทุนซื้อเรือมือสองที่อายุน้อยมาทดแทน
เรือทีอ่ ายุมาก รวมทัง้ ไม่ได้ยดึ เพียงจากประสบการณ์ความส�ำเร็จ

ในอดีตที่ผ่านมาเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์หรือตัดสินใจต่อเหตุการณ์
ในปัจจุบนั ของกลุม่ บริษทั ฯ เท่านัน้ แต่ยงั คงค�ำนึงถึงการไม่พงึ่ พา
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจนมากเกินไป ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการบริหาร
จัดการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) โดยการ
ขยายการลงทุนด้วยวิธีการควบรวม ร่วมทุน (Mergers and
Acquisitions : M&A) เพื่อขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ อาทิ การซื้อ
หุ้นในส่วนที่เหลือทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด (Big Sea
Company Limited) และการลงนามในสั ญ ญาซื้ อ ขายหุ ้ น
ในบริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด (Thaioil Marine Company
Limited) ตลอดจนมุ่งเน้นการท�ำสัญญา รับขนส่งสินค้า รับจัด
เก็บสินค้า แบบระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างสม�่ำเสมอ
ของรายได้และก�ำไรแก่กลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนในด้านการปฏิบัติ
งานของกลุ่มบริษัทฯ นั้นมีการจัดเตรียมการรับมือสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของกลุ่มบริษัทฯ แผนงานความพร้อม
การจัดการต่อสถานการณ์ได้อย่างทันการณ์และเหมาะสม อาทิ
การบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดให้มีการติดตามการขนส่ง
น�้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (JET A-1) และน�้ำมันภาคพื้น ตามผล
การด�ำเนินการด้านเศรษฐกิจ มาตรการต่าง ๆ ของประเทศไทย
ความต้องการใช้น�้ำมันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถานการณ์ของ
พันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า คู่ค้าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อการวางแผน
และปรับแผนการด�ำเนินการได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการ
บริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และการบริหารจัดการสภาพคล่อง
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ให้เพียงพอและสามารถส�ำรอง
ในกรณีฉุกเฉิน ครอบคลุมถึงการลดในด้านความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
งานและด้ า นเทคนิ ค มี ก ารติ ด ตามการจั ด ส่ ง ชิ้ น ส่ ว นอะไหล่
ให้ครบถ้วนเพียงพอสอดคล้องกับการบ�ำรุงรักษาตามก�ำหนด
(Preventive Maintenance System : PMS) การเข้าอู่แห้ง
(Dry Dock) และความเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ อาทิ
อุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องมือ
วัดอุณหภูมิ เป็นต้น รวมทัง้ วางแผนการปฏิบตั งิ านของคนประจ�ำ
เรือเพื่อเข้าปฏิบัติงานบนเรือ การลาพัก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่จะต้องขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ โดยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ
พนักงานประจ�ำส�ำนักงานจึงได้มกี ารก�ำหนดให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home) ได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และแผนรองรับการบริหารธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ส่งผลให้
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี
ซึง่ เป็นการบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กร (Enterprise Risk
Management - Treatment Plan) อย่างต่อเนื่อง และก�ำหนด
ให้มกี ารรายงานผลการบริหารจัดการความเสีย่ งต่อคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายและ
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดอบรมสัมมนาเรื่องการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งขององค์ ก ร (Enterprise Risk
Management) ตามรูปแบบความปลอดภัยด้านสุขภาพและการ
ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าของโรงแรมทีจ่ ดั อบรมสัมมนา
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และยั ง คงมี ก ารจั ด จ้ า งวิ ท ยากรภายนอกที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน ผู ้ บ ริ ห ารของ
กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้พื้นฐานและเป็นการสร้างวัฒนธรรมความ
ตระหนักเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่กลุ่มบริษัทฯ
(Risk Awareness Culture) อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงสื่อสาร
ภายในบริษทั ฯ แก่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน รับทราบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
ผ่านการจัดท�ำจดหมายข่าวสารประจ�ำเดือน (Risk Management
Newsletter) โดยพิจารณากรณีศึกษาจากสถานการณ์ด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล อาทิ
กรณีศึกษาจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศ (International
Trade Policy) ซึง่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรือบรรทุกนำ�้ มันทัว่ โลก
รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการติดตาม และปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
มาตรการคว�่ ำ บาตรทางเศรษฐกิ จ และจั ด ท�ำเอกสารตาม
ข้อเท็จจริงให้มคี วามถูกต้องอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ มีการเพิม่ ความ
เข้มงวดในการจัดท�ำกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ
ลูกค้า (Know Your Customer : KYC) ก่อนที่จะเข้าท�ำสัญญา
กับลูกค้ารายใด เพือ่ ป้องกันไม่ให้กลุม่ บริษทั ฯ ด�ำเนินการประการ
ใดทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับกลุม่ ทีถ่ กู ควำ�่ บาตรทางเศรษฐกิจ ซึง่ จะส่ง
ผลให้เกิดความเสียหายหรือชื่อเสียงภาพลักษณ์
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการติดตามผลการใช้
น�้ำมันที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ (Low Sulphur Fuel Oil : LSFO)
ของบริษทั ฯ และกลุม่ บริษทั ฯ ตามข้อก�ำหนดทีอ่ งค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization :
IMO) ประกาศให้วนั ที่ 1 มกราคม 2563 (ปี ค.ศ. 2020) เป็นวันแรก
ทีเ่ ริม่ บังคับใช้มาตรการ ทีก่ �ำหนดให้เรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
ทุกล�ำในโลกต้องเปลีย่ นเชือ้ เพลิงทีม่ คี า่ ก�ำมะถัน (Sulphur) ไม่สงู
กว่าร้อยละ 0.5 โดยนำ�้ หนัก จากปัจจุบนั ทีม่ คี า่ เฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ
3.5 โดยนำ�้ หนัก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดมลพิษทางอากาศ และ
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas : GHG)
อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ รวมถึงติดตาม ควบคุม ดูแล
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหญ่ เครื่องไฟฟ้าในเรือที่มีการปรับ
เปลี่ยนการใช้น�้ำมันที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ (Low Sulphur Fuel Oil
: LSFO) ของกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าว ครอบคลุมการติดตาม
อย่างต่อเนื่องด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ตามมาตรการบั ง คั บ ใช้ ข องหน่ ว ยงานก�ำกั บ ทั้ ง ภายในและ
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ภายนอกที่ถูกต้อง อาทิ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ควบคุมและการจัดการน�้ำอับเฉาเรือและตะกอนที่ได้ก�ำหนดให้
เรื อ ทั้ ง หลายติ ด ตั้ ง ระบบบ�ำบั ด น�้ ำ อั บ เฉา (Ballast Water
Management System : BWMS) โดยน�้ำอับเฉาต้องได้รับ
การบ�ำบัดตามมาตรฐานเฉพาะก่อนที่จะระบายน�้ำออกสู่ทะเล
รวมถึ ง แนวทางการจั ด การความเสี่ ย งไซเบอร์ ท างทะเล
(Guidelines on Maritime Cyber Risk Management) ซึ่งให้
กองเรือของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการ
ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของกลุม่ บริษทั ฯ ให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัตกิ าร
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า (Financial Lease)
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์การบริหาร
จัดการความเสี่ยง ซึ่งมีการน�ำเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
มาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาการ

ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ส�ำหรับปี 2564 - 2566 โดยยังคงด�ำเนินการ
ต่อเนื่องในส่วนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ลงในแผนความพร้อม 4 ด้านของการลงทุนโครงการ ซึง่ ประกอบ
ด้วยการเตรียมความพร้อม ได้แก่ ด้านการตลาด (Commercial)
ด้านเทคนิค (Technical) ด้านการเงิน (Finance) ด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบตามหน่วยงานก�ำกับทัง้ ภายในภายนอก (Compliance)
และการประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่
การลงทุนโครงการส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีการเตรียม
ความพร้อมในทุกด้าน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
เหมาะสม ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
และแผนการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ (Strategy & Planning Risk)
และแนวทางการปฏิบตั งิ านร่วมกันของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ การตัดสินใจ
ด้านการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเสี่ยง (Risk-based
Decision Making) ให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการเติบโตที่ดี อย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน
และการตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จ�ำกัด ประจ�ำปี 2563 พบว่า ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ได้จดั ท�ำแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2563 และได้น�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภายในดังกล่าว ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วนและ
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นการตรวจ
สอบบริ ษั ท ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีระบบควบคุมภายในส�ำหรับ
ทุกกระบวนการท�ำงานอย่างเพียงพอและช่วยให้บริษัทฯ บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี
ได้ ท�ำหน้ า ที่ ต รวจสอบงบการเงิ น และระบบควบคุ ม ภายใน
ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งเป็ น อิ ส ระตามมาตรฐานการบั ญ ชี
มาตรฐานการสอบบัญชีและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บริหารฝ่ายบัญชี
และการเงินเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
น�ำเสนอรายงานการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็น ซักถามประเด็นต่าง ๆ และให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่องบการเงิน ซึง่ จากรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงาน
การสอบบั ญ ชี ไ ม่ พ บประเด็ น การตรวจสอบที่ ส ่ ง ผลกระทบ
ต่อระบบควบคุมภายในอย่างมีนัยส�ำคัญ

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)
(1) ตามกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบได้ ก�ำหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน ซึง่ นางสาวสิรมิ าพรรณ ไผ่เฉลิม ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ในต�ำแหน่ ง ผู ้ จั ด การฝ่ า ยตรวจสอบภายใน ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า นางสาวสิริมาพรรณ ไผ่เฉลิม มีความเหมาะสม
กับต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในโดยมีความเข้าใจและ
ประสบการณ์เกีย่ วกับกระบวนการท�ำงานของบริษทั ฯ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับธุรกิจหลัก สามารถให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพโดยไม่กระทบกระบวนการ
ท�ำงานหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายใน
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เข้าร่วมอบรมเกีย่ วกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างประจ�ำ
สม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าผูต้ รวจสอบภายใน มีความรูท้ เี่ พียงพอ
และให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance) ของบริษทั ฯ คือ
นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร ซึง่ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั
(2) ตามกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ก�ำหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และการเลิกจ้างหัวหน้าและพนักงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นั้น

รายละเอียดเกีย่ วกับการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีหน้าทีใ่ นการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คูส่ มรสหรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ด้วยกัน
ฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ต่อส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริหารยังต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ครัง้ แรกภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ และ
รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้ส่งรายงานไปยังเลขานุการบริษัท
ตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นดังนี้
รายชือ
่ กรรมการและผูบ
้ ริหาร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
หมายเหตุ
			
			
			
			

นายบวร วงศ์สนิ อุดม
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดลุ ย์
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
นายชายน้อย เผือ่ นโกสุม
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
นายสมชาย คูวจิ ติ รสุวรรณ
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
นายสุรพล มีเสถียร
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
นางสาวสุธาสินี หมืน่ ละม้าย
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
นางสาวนิภทั ร เอีย่ มศิรวิ ฒ
ั น์
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
นายอนันตชัย อุตตะมะ
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
นายวิรทิ ธิพ์ ล จุไรสินธุ์
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์

หุ้นสามัญ (หุ้น)
ณ 31 ธ.ค. 62

1,500,000
500,000
1,500,000
800,000
600,000
100,000
100
200,000
200,000
5,761,000
-

ณ 31 ธ.ค. 63

1,500,000
500,000
1,500,000
800,000
600,000
100,000
100
200,000
200,000
5,761,000
-

เพิ่ม / (ลด)

-

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง
(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
ดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ
กรรมการและผู้บริหาร
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
บริษัท
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ใหญ่

บริษัท

NAT

1. นายบวร วงศ์สนิ อุดม
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดลุ ย์
3. นายชายน้อย เผือ่ นโกสุม
4. นายสมชาย คูวจิ ติ รสุวรรณ
5. นายสุรพล มีเสถียร
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ
7. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
9. นางสาวสุธาสินี หมืน่ ละม้าย
10. นางสาวนิภทั ร เอีย่ มศิรวิ ฒ
ั น์
11. นายอนันตชัย อุตตะมะ
12. นายวิรทิ ธิพ์ ล จุไรสินธุ์

C = ประธานกรรมการ

/, E
/
/, E
/

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1

2

3

4

5

6

7

PRM AAM BIGS BMS BSC NMC NSSG NTL

C
VC
/
/
/
/, E
/
/ /
E /
E
E
E

8

9

10

11

PIG

PM

SHT

TIM

12

13

TMN TMT

14

15

16

TNS TNTL TST

C

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

VC = รองประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

/

/
/

/
/

/
/

/

/
/

/

/
/

/

/

/

E = ผู้บริหาร

รายชื่อบริษัท
AAM Amity Asset Management Inc.

NSSG Nathalin Shipping Pte. Ltd.

TIM บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด

BIGS บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด

NTL บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด

TMN บริษัท บทด จ�ำกัด

BMS บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ�ำกัด

PIG

Protea Investments Group Limited

TMT บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด

BSC

PM

บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด

TNS บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ�ำกัด

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

NAT บริษัท นทลิน จ�ำกัด

PRM บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

TNTL TOP-NTL Pte. Ltd.

NMC บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด

SHT บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด

TST TOP-NTL Shipping Trust
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 2,500,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 2,500,000,000
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,500,00,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล
ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เป็นดังนี้
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
รวม

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้นที่ถือรวม

คิดเป็นร้อยละ

13,463
63
13,526

2,276,074,199
223,925,801
2,500,000,000

91.04
8.96
100%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2563 มีดังนี้
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

1. กลุ่มปานบุญห้อม
1.1 บริษัท นทลิน จ�ำกัด (1)
1.2 KIMBERLY ASSET LIMITED (2)
1.3 AUSTIN ASSET LIMITED (3)
1.4 นางวิไลศรี ปานบุญห้อม
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด (4)
3. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
4. นายวสุพล ธารกกาญจน์
5. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
6. กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
7. นายบุญชัย เกษมวิลาศ
8. นางสาวสุนันท์ งามอัครกุล
9. นางสัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ
10. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

1,491,569,800
1,354,999,800
82,000,000
53,510,000
1,060,000
171,040,525
30,156,400
29,720,800
20,205,400
16,879,400
14,761,200
14,723,600
14,200,000
12,971,600

59.66
54.20
3.28
2.14
0.04
6.84
1.21
1.19
0.81
0.68
0.59
0.59
0.57
0.52

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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(ข) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
อย่างมีนัยส�ำคัญ ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้น

กลุ่มปานบุญห้อม
1. บริษัท นทลิน จ�ำกัด (1)
2. KIMBERLY ASSET LIMITED (2)
2. AUSTIN ASSET LIMITED (3)
4. นางวิไลศรี ปานบุญห้อม

จ�ำนวนหุ้น

1,491,569,800
1,354,999,800
82,000,000
53,510,000
1,060,000

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

59.66
54.20
3.28
2.14
0.04

หมายเหตุ
(1)		 บริษัท นทลิน จ�ำกัด ประกอบธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมทางเรือ (2) กลุ่มธุรกิจจัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิงให้เรือเดินทะเล
		 และงานบริการในเรือ Offshore (3) กลุม่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก (4) กลุม่ ธุรกิจการลงทุนเพือ่ อนาคต โดยมีบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่
		 จ�ำกัด ถือหุน้ ในบริษทั นทลิน จ�ำกัด จ�ำนวน 3,971,991 คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกจ�ำหน่ายได้ทงั้ หมด ทัง้ นี้ นายเชิดชู ปานบุญห้อม
		 ถือหุ้นในบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด จ�ำนวน 9,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
(2)		 KIMBERLY ASSET LIMITED เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประกอบธุรกิจลงทุน โดยมีนายเชิดชู ปานบุญห้อม
		 ถือหุ้นทางอ้อมใน KIMBERLY ASSET LIMITED ร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
(3)		 AUSTIN ASSET LIMITED เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประกอบธุรกิจลงทุน โดยมีบริษัท นทลิน จ�ำกัด ถือหุ้น
		 ใน AUSTIN ASSET LIMITED จ�ำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
(4)		 ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายได้ทั้งหมด ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
2. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 30
3. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1
ที่มา: เว็บไซต์ www.set.or.th

2. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder’s agreement)
-ไม่มี-
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จ�ำนวนหุ้น

24,424,500
20,540,000
16,646,700

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

0.98
0.82
0.67

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลัง
หักภาษีและเงินส�ำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้ คราวเมือ่ เห็นว่าบริษทั ฯ มีก�ำไรพอทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ ได้
และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป
สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี
เงินปันผลจากผลประกอบการประจ�ำปี

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)

2563 (1)

0.45
0.25
55.68

2562

2561

0.24
0.20
81.93

0.15
0.14
91.56

หมายเหตุ
(1)		 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
		 เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2563 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท โดยบริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาล
		 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คงเหลือจ่ายเป็นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราละ 0.18 บาท โดยก�ำหนด
		 จ่ายเป็นเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อ�ำนาจการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั (แล้วแต่กรณี) โดยจะต้องค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด
และสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของ
บริษัทย่อยหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศ) จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
จากก�ำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินส�ำรองต่าง ๆ ตามกฎหมายของประเทศนั้น
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนและแผนการ
ขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้น เป็นต้น
อนึ่ง เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยนั้น
มีหน้าที่ต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมบริษัทรับทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท
: บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
: PRM
หมวดอุตสาหกรรม
: บริการ
หมวดธุรกิจ
: ขนส่งและโลจิสติกส์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป และ
			 ปิโตรเคมีเหลว ทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงการ
			 ให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และ
			 การบริหารจัดการเรือ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้
			 1. ธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลว (ธุรกิจเรือขนส่งฯ)
			 2. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมัน (ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU)
			 3. ธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งานส�ำรวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มกลางทะเล
				 (ธุรกิจเรือ Offshore)
			 4. ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (ธุรกิจบริหารเรือ)
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107560000141
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
			 10260
ทุนจดทะเบียน
: 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,500,000,000 หุ้น
			 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ทุนช�ำระแล้ว
: 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,500,000,000 หุ้น
			 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
: 1 บาท
โทรศัพท์
: (66) 2016 0190-4
โทรสาร
: (66) 2016 0199
เว็บไซต์บริษัท
: www.primamarine.co.th

138

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

1.2 ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10(1)
ข้อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

สัดส่วน

จ�ำนวนหุ้นที่ มูลค่าที่ตราไว้
ทุนช�ำระแล้ว การถือหุ้นโดย
ออกจ�ำหน่าย
ต่อหุ้น

บริษัทฯ(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด (NTL)
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199

บริการขนส่ง 1,200,000,000 12,000,000
น�้ำมันทางเรือ
บาท
หุ้น

100
บาท

1,200,000,000
บาท

99.99

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด (TMT) บริการขนส่ง 180,000,000 1,800,000
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
น�้ำมันทางเรือ
บาท
หุ้น
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199

100
บาท

180,000,000
บาท

99.99

บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด (PM)
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199

100
บาท

1,000,000
บาท

99.99

บริการขนส่ง
น�้ำมันทางเรือ

1,000,000
บาท

10,000
หุ้น

Protea Investments Group Limited บริษัทลงทุนและ 10,000
(PIG)
บริการขนส่ง ดอลลาร์สหรัฐ
Tortola Pier Park, Building 1, Second น�้ำมันทางเรือ
Floor, Wickhams Cay I, Road Town, ระหว่างประเทศ
British Virgin Islands

10,000
หุ้น

บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด (Big Sea)
454 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (66) 2292 2761
โทรสาร: (66) 2292 0365

360,000
หุ้น

1,000
บาท

360,000,000
บาท

80.00

บริษทั นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด (NMC) ตัวแทนจัดการ 8,500,000
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
บริหารเรือ
บาท
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 6590

85,000
หุ้น

100
บาท

8,500,000
บาท

99.99

บริษทั จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ให้บริการจัดหา 5,500,000
(BSC)
บุคลากรและเป็น บาท
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
ตัวแทนจ�ำหน่าย
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
ตั๋วเครื่องบิน
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2746 9981-2
โทรสาร: (66) 2746 9983

55,000
หุ้น

100
บาท

5,500,000
บาท

99.99

บริการขนส่ง 360,000,000
น�้ำมันทางเรือ
บาท

1
10,000
ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐ

100
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ข้อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

สัดส่วน

จ�ำนวนหุ้นที่ มูลค่าที่ตราไว้
ทุนช�ำระแล้ว การถือหุ้นโดย
ออกจ�ำหน่าย
ต่อหุ้น

บริษัทฯ(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
Nathalin Shipping Pte. Ltd. (NSSG) ตัวแทนจัดการ 30,000,000 30,000,000
6 Temasek Boulevard, #32-03 Suntec บริหารเรือ
ดอลลาร์
หุ้น
Tower Four, Singapore (038986)
สิงคโปร์
โทรศัพท์: (65) 6361 0382
โทรสาร: (65) 6361 0377

30,000,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

87.50

Amity Asset Management Inc. (AAM) บริการขนส่ง 10,000
10,000
1
10,000
PH Sortis Business Tower, 57 East
น�้ำมันทางเรือ ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐ
Street, Obarrio, Panama City, Republic
of Panama, P.O. Box 0843-02200
โทรศัพท์: (507) 399-8713
โทรสาร: (507) 399-8731

87.50

บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด (SHT)
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199

1
ดอลลาร์
สิงคโปร์

บริการขนส่ง 1,200,000,000 12,000,000
น�้ำมันทางเรือ
บาท
บาท

100
บาท

1,200,000,000 51.00 (2)
บาท

บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ�ำกัด (BMS) บริการขนส่ง 240,000,000 2,400,000
น�้ำมันทางเรือ
บาท
หุ้น
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199

100
บาท

240,000,000
บาท

70.00

20,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
สิงคโปร์

20,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

50.00

-

-

-

50.00

กิจการร่วมค้า

TOP-NTL Pte. Ltd. (TNTL)
ตัวแทนจัดการ
6 Temasek Boulevard, #32-03 Suntec บริหารเรือ
Tower Four, Singapore (038986)

20,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

TOP-NTL Shipping Trust (TST)
ประเทศสิงคโปร์

ธุรกิจกองทุน 1,894,000
เพื่อการขนส่ง ดอลลาร์
ในและ
สิงคโปร์
ระหว่าง
ประเทศ

บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ�ำกัด (TNS)
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199

บริการขนส่ง 150,000,000 1,500,000
น�้ำมันทางเรือ
บาท
หุ้น
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100
บาท

150,000,000 35.00 (3)
บาท

ข้อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

สัดส่วน

จ�ำนวนหุ้นที่ มูลค่าที่ตราไว้
ทุนช�ำระแล้ว การถือหุ้นโดย
ออกจ�ำหน่าย
ต่อหุ้น

บริษัทฯ(ร้อยละ)

บริษัทร่วม
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด ตัวแทนจัดการ 3,000,000
(TIM)
บริหารเรือ
บาท
223/18-20 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์
อาคารเอ ชัน้ 8 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2745 7711-2
โทรสาร: (66) 2745 7713

30,000
หุ้น

บริษัท บทด จ�ำกัด (TMN)
บริการขนส่ง 666,000,000 66,600,000
3354/50 อาคารมโนรม ชัน้ 15 ถนนพระราม 4 น�้ำมันทางเรือ
บาท
หุ้น
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110
Tel: (66) 2671 7200
Fax: (66) 2671 5200

100
บาท

10
บาท

3,000,000
บาท

33.33

666,000,000 12.70 (4)
บาท

หมายเหตุ
(1) ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
(2) บริษัทถือหุ้นทางตรงใน SHT ร้อยละ 51 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน NSSG ร้อยละ 49 ท�ำให้บริษัทมีสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ (Effective
Shareholding) ใน SHT เท่ากับร้อยละ 93.9
(3) บริษัทถือหุ้นทางตรงใน TNS ร้อยละ 35 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน TST ร้อยละ 30 ท�ำให้บริษัทมีสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ (Effective
Shareholding) ใน TNS เท่ากับร้อยละ 50.0
(4) บริษทั ถือหุน้ ทางตรงใน TMN ร้อยละ 12.70 และถือหุน้ ทางอ้อมโดยผ่าน NTL TMT และ SHT ร้อยละ 12.16 ท�ำให้บริษทั มีสดั ส่วนผลประโยชน์สทุ ธิ
(Effective Shareholding) ใน TMN เท่ากับร้อยละ 24.67

1.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์
:
			
			
			
			
			
ผู้สอบบัญชี
:
			
			
			
			
			
			
			
2

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 2009 9000
โทรสาร : (66) 2009 9991
www.set.or.th/tsd		
นายธนิต โอสถาเลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2677 2000
โทรสาร : (66) 2677 2222
www.kpmg.co.th

ข้อมูลส�ำคัญอื่น

- ไม่มี รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน
รายชื่อบุคคลที่มีความขัดแย้ง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริษัท นทลิน จ�ำกัด (“นทลิน”)

ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจ 1.1 เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ ถื อ หุ ้ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 54.20
การถือหุ้นในบริษัทอื่น
ของบริษัทฯ
(Holding Company)
1.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จ�ำนวน 4 ท่าน คือ
1) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
2) นายสุรพล มีเสถียร
3) นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
4) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

2. บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
(“ซีออยล์”)

ธุรกิจซื้อ-ขายน�้ำมันทางทะเล

2.1 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของนทลิน ซี่งนทลินถือหุ้นในซีออยล์ ร้อยละ
45.04 โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
2.2 นายเชิดชู ปานบุญห้อม ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ถือหุ้นใน
ซีออยล์ร้อยละ 10.60
2.3 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม เป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในนทลิน เป็นกรรมการในซีออยล์
2.4 มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ
1) นายสุรพล มีเสถียร
2) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
3) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

3. Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.
(“Sea Oil Petroleum”)

ธุรกิจซื้อ-ขายน�้ำมันทางทะเล

3.1 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของนทลิน ซึ่งนทลินถือหุ้นทางอ้อมใน Sea Oil
Petroleum ร้อยละ 45.04 ผ่านซีออยล์ โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ
3.2 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม เป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึง่ เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในนทลิน เป็นกรรมการใน Sea Oil Petroleum
3.3 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

4. Sea Oil Offshore Limited
(“Sea Oil Offshore”)

ธุรกิจซื้อ-ขายน�้ำมันทางทะเล

4.1 เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องของนทลิน ซึง่ นทลินถือหุน้ ทางอ้อมใน Sea Oil
Offshore ร้อยละ 45.04 ผ่านซีออยล์ โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ
4.2 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม เป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึง่ เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในนทลินเป็นกรรมการใน Sea Oil Offshore
4.3 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

5. บริษทั เวก้า ทเวนตี้ จ�ำกัด
(“เวก้า ทเวนตี”้ )

ธุรกิจซื้อ-ขายน�้ำมันทางทะเล

5.1 เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องของนทลิน ซึง่ นทลินถือหุน้ ทางอ้อมใน เวก้า ทเวนตี้
ร้อยละ 45.04 ผ่านซีออยล์ โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
5.2 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม เป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึง่ เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในนทลินเป็นกรรมการใน เวก้า ทเวนตี้
5.3 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

6. บริษัท สปีด โปรดักชั่น จ�ำกัด
(“สปีด โปรดักชั่น”)

ธุรกิจบริการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และจัดท�ำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม บุตรของ นายเชิดชู
ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในนทลิน เป็นกรรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในสปีด โปรดักชั่น

7. บริษัท โพรดีจี เฮ้าส์ จ�ำกัด
(“โพรดีจี เฮ้าส์”)

ธุรกิจบริการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และจัดท�ำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม บุตรของ นายเชิดชู
ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในนทลิน เป็นกรรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในโพรดีจี เฮ้าส์

8. Kemaman Bitumen
Company Sdn Bhd

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

8.1 เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
8.2 มีกรรมการร่วมกันคือ คุณชายน้อย เผื่อนโกสุม

9. สมาคมเจ้าของเรือไทย

-

มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุรพล มีเสถียร

10.`นายทินกร เทิดวิกรานต์

-

เป็นกรรมการของบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด โดยบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ
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รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีบัญชี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2562

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2563

ความจ�ำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- นทลินเป็นตัวแทนผู้ติดต่อกับลูกค้า
- นทลินว่าจ้างเรือของ NTL เพื่อน�ำไปให้
บริการให้ลกู ค้า ตามสัญญาทีน่ ทลินมีกบั ลูกค้า
โดยอั ต ราค่ า ขนส่ ง ที่ ต กลงกั น เป็ น อั ต ราค่ า
ขนส่งที่นทลินได้จากลูกค้าปลายทาง (End
User) หักด้วยค่าบริการตัวแทนซึ่งเทียบเคียง
ได้กบั อัตราค่าบริการตัวแทนทีก่ �ำหนดทัว่ ไปใน
อุตสาหกรรม และมีเงื่อนไขการค้าเทียบเคียง
ได้กับรายการค้าในลักษณะใกล้เคียง
- ค่าเช่าห้องประชุม นทลินให้เช่าห้องเพื่อจัด
ประชุมอบรมสัมมนา โดยคิดค่าบริการแบบ
เหมารายวัน อัตราวันละ 2,000 บาท โดย
อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้
กับการใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนงาน
บริหารส�ำหรับผูบ้ ริหารและพนักงานทีต่ อ้ งเดิน
ทางโดยรถยนต์ นทลินจึงได้ให้บริการรถเช่า
พร้อมคนขับ โดยคิดค่าบริกาแบบเหมารายวัน
อัตราวันละ 1,800 บาท

- เป็นรายการที่เป็น
ไปตามธุรกิจปกติและ
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้
ประโยชน์จาก
ธุรกรรมนีแ้ ละมีอตั รา
ค่ า บริ ก ารที่ ส มเหตุ
สมผล

BSC ให้บริการจองตัว๋ เครือ่ งบินให้กบั ผูบ้ ริหาร
ของนทลิน เพื่อไปดูงานที่ต่างประเทศ โดย
ราคาค่าบริการเป็นราคาต้นทุนบวกส่วนต่าง
- (cost plus)

- เป็นรายการที่เป็น
ไปตามธุรกิจปกติและ
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้
ประโยชน์จาก
ธุรกรรมนีแ้ ละมีอตั รา
ค่ า บริ ก ารที่ ส มเหตุ
สมผล
- เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ
โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ ไ ด ้
ประโยชน์และมีอตั รา
ค่ า บริ ก ารสมเหตุ
สมผล

1. บริษัท นทลิน จ�ำกัด 1.1 นทลินจ้างเรือของ NTL
(“นทลิน”)
เพื่อให้บริการกับลูกค้า
โดยนทลินท�ำหน้าที่เป็น
ตัวแทนผู้ติดต่อลูกค้า
(Agent)
- รายได้ค่าขนส่ง
- ลูกหนี้การค้า

117,839,450.9
22,045,474.1

104,508,472.3
18,043,704.1

NTL ใช้บริการต่าง ๆ จาก
นทลิน ดังนี้:
- ค่าเช่าห้องประชุม
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง
- ค่าบริการอื่น

3,500.0
5,400.0
500.0

-

1.2 BSC ให้บริการจองตั๋ว
เครื่องบินให้กับผู้บริหาร
ของนทลิน
- รายได้ค่าบริการ
BSC ใช้บริการต่าง ๆ จาก
นทลิน ดังนี้:
- ค่าใช้จ่ายการใช้บริการ
สถานที่ออกก�ำลังกาย
และสวัสดิการอาหาร
กลางวันพนักงาน
- ค่าบริการระบบ
สารสนเทศ (MIS)
- ค่าบริการระบบ		
โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป ERP และ
ระบบ E-mail
- ค่าบริการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- ค่าเช่าห้องประชุม
- ค่าจัดกิจกรรม
สวัสดิการพนักงาน
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง
- เจ้าหนี้การค้า

19,572.0

183,521.0

324,000.0
113,760.0

351,300.0
45,000.0
45,947.5
915.0
84,593.1

180,129.0 - BSC ใช้บริการสถานทีอ่ อกก�ำลังกายของนท
ลิน ส�ำหรับพนัก งานของBSC ในอัต ราค่า
บริการ 1,085 บาทต่อคนต่อเดือน ซึง่ อัตราค่า
บริการเป็นอัตราตลาดของสถานออกก�ำลัง
372,600.0 กายที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง อ้างอิงสัญญา
เลขที่ NAT-SER 0043/2019 ระยะเวลาของ
103,608.0 สัญญา เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31
ธันวาคม 2563
- เนื่องจากร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงกับ
อาคารส�ำนักงานของBSC มีจ�ำนวนน้อย BSC
421,560.0 จึ ง จ้ า งนทลิ น ในการจั ด หาอาหารกลางวั น
ส�ำหรับพนักงานของ BSC ในอัตราคนละ 35
52,500.0 บาทต่อคนต่อวัน และได้ว่าจ้างให้จัดหาผลไม้
8,340.0 เพิม่ เติมในมือ้ กลางวันส�ำหรับพนักงาน โดยให้
บริการ 3 วันต่อสัปดาห์ และคิดค่าบริการ
- ในอัตราคนละ 13 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งอัตรา
ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราตลาดของร้าน
93,254.7 อาหารที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นบริ เวณใกล้ เ คี ย ง อ้ า งอิ ง
สัญญาเลขที่ NAT FC003/2019 ระยะเวลา
ของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31
ธันวาคม 2563

- เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ
โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ ไ ด ้
ประโยชน์และมีอตั รา
ค่าบริการสมเหตุสมผล
”
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1.3 NSSG ให้บริการเป็น
ที่ปรึกษาเรื่องเรือแก่
นทลิน และนทลิน
รับบริการอื่น ๆ จาก
NSSG
- รายได้อื่น
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2562

1,117,785.6

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2563

ความจ�ำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- ค่าบริการระบบสารสนเทศ (Management
Information System) โดยมีอัตราค่าบริการ
3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูกก�ำหนดโดย
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน บวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน ระยะเวลาของ
สัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31
ธันวาคม 2563
- ค่ า บริ ก ารระบบโปรแกรมส�ำเร็ จ รู ป ERP
(Microsoft Dynamic AX) โดยมีอตั ราค่าบริการ
4,740 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูกก�ำหนดโดย
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน บวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน ระยะเวลาของ
สัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31
ธันวาคม 2563
- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
Resource Management) อัตราค่าบริการ
3,513 บาท ต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูกก�ำหนดโดย
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน ระยะเวลาของ
สัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31
ธันวาคม 2563
- ค่ า เช่ า ห้ อ งประชุ ม เพื่ อ จั ด ประชุ ม อบรม
สัมมนา โดยคิดค่าบริการแบบเหมารายวัน อัตรา
วันละ 2,000 บาท โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับผู้ให้
บริการภายนอก
- ค่าว่าจ้างบริการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของพนักงานและเป็นสวัสดิการ
ของกลุ ่ ม นทลิ น เช่ น กิ จ กรรม Sportday
กิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งถูกก�ำหนดโดยต้นทุน
ทีเ่ กิดขึน้ จริงของนทลิน บวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุม
การบริการของนทลิน
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนงาน
บริหารส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ต้องเดิน
ทางโดยรถยนต์ นทลินจึงได้ให้บริการรถเช่า
พร้อมคนขับ โดยคิดค่าบริการแบบเหมารายวัน
อัตราวันละ 1,800 บาท

- เป็ น รายการ
ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
ปกติ โ ดยบริ ษั ท ฯ
ได้ประโยชน์และมี
อัตราค่าบริการสม
เหตุสมผล
”

”

”

”

”

- NSSG ให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship - เป็ น รายการที่
Management Service) แก่นทลิน
เป็ น ไปตามธุ ร กิ จ
ป ก ติ แ ล ะ ก ลุ ่ ม
บ ริ ษั ท ฯ ไ ด ้
ประโยชน์จาก
1,126,638.0
ธุ ร กรรมนี้ แ ละมี
อั ต ราค่ า บริ ก ารที่
สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

NSSG ใช้บริการต่าง ๆ จาก
นทลิน ดังนี้:
- ค่าบริการระบบ
สารสนเทศ (MIS)
- ค่าบริการระบบ
โปรแกรมส�ำเร็จรูป ERP
และระบบ E-mail
- ค่าบริการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- ค่าใช้จ่ายการใช้บริการ
สถานที่ออกก�ำลังกาย
และสวัสดิการอาหาร
กลางวันของพนักงาน
- เจ้าหนี้การค้า

1.4 บริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่า
พื้นที่บริเวณหลังคาอาคาร
ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของผู้ให้เช่า
แก่นทลิน
- รายได้ค่าเช่าหลัง
คาอาคาร
บริษัทฯ ใช้บริการต่าง ๆ
จากนทลิน ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายบริการอาคาร
ส�ำนักงาน
- ค่าใช้จ่ายบริการ
สถานที่ออกก�ำลังกาย
และค่าอาหารกลางวัน
พนักงาน
- ค่าบริการระบบ
สารสนเทศ (MIS)

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2562

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2563

670,671.4

880,192.2

5,175,850.9

6,741,118.9

29,979.0

67,519.4

-

16,804.1

315,990.3

315,990.3

36,000.0

36,000.0

2,071,872.0

2,071,872.0

1,937,052.0

1,699,730.0

3,096,000.0

3,684,600.0

ความจ�ำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- ค่าบริการระบบสารสนเทศ (Management
Information System) โดยมีอัตราค่าบริการ
3,566 บาทต่อเดือน ซึ่งถูกก�ำหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้ จริงของนทลิน บวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุม
การบริการของนทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริ่ม
ต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
- ค่ า บริ ก ารระบบโปรแกรมส�ำเร็ จ รู ป ERP
(Microsoft Dynamic AX) โดยมีอตั ราค่าบริการ
4,740 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูกก�ำหนดโดย
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน บวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของ นทลิน ระยะเวลาของ
สัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31
ธันวาคม 2563
- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
Resource Management) อัตราค่าบริการ 700
บาท ต่อคนต่อเดือน ซึง่ เรียกเก็บครัง้ เดียว ซึง่ ถูก
ก�ำหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลินบวก
ส่ ว นต่ า งซึ่ ง ครอบคลุ ม การบริ ก ารของนทลิ น
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม
2563 - 31 ธันวาคม 2563
- เนือ่ งจากร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงกับ อาคาร
ส�ำนักงานของNSSG มีจ�ำนวนน้อย NSSG จึงจ้าง
นทลิ น ในการจั ด หาอาหารกลางวั น ส�ำหรั บ
พนักงานของ NSSG ในอัตราคนละ 35 บาทต่อ
คนต่อวัน และได้วา่ จ้างให้จดั หาผลไม้เพิม่ เติมใน
มื้อกลางวันส�ำหรับพนักงาน โดยให้บริการ 3 วัน
ต่อสัปดาห์ และคิดค่าบริการในอัตราคนละ 13
บาทต่อคนต่อวัน ซึง่ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็น
อัตราตลาดของร้านอาหารทีต่ งั้ อยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง

- เป็นรายการ
ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
ปกติ โ ดยบริ ษั ท ฯ
ได้ประโยชน์และมี
อัตราค่าบริการสม
เหตุสมผล
”

- บริ ษั ท ฯ ให้ เช่ า พื้ น ที่ บ ริ เวณหลั ง คาอาคาร
ส�ำนักงานส�ำหรับนทลิน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่
บนที่ดินของบริษัทฯ และนทลินน�ำไปใช้ในการ
ตั้ ง โครงการเพื่ อ ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า
พัฒนา และด�ำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้ บนหลังคา อัตราค่าเช่า 3,000
บาทต่อเดือน ซึ่งถูกก�ำหนดโดยต้นทุนค่าบ�ำรุง
รักษาบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
บริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ
เที ย บเคี ย งได้ กั บ การใช้ บ ริ ก ารจากบุ ค คล
ภายนอก ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1
มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2564
- นทลินให้บริการบริหารจัดการอาคารส�ำนักงาน
อัตราค่าบริการ 172,656 บาทต่อเดือน ซึ่งถูก
ก�ำหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลินบวก
ส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของนทลิน ซึ่ง
อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กบั
การใช้บริการจากบุคคลภายนอก อ้างอิงสัญญา
เลขที่ NAT-SER 0049/2019 ระยะเวลาของ
สัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31
ธันวาคม 2563

- เป็นรายการให้
เช่าพืน้ ทีต่ งั้ โครงการ
ข อ ง น ท ลิ น ที่
ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
โดยอั ต ราค่ า เช่ า
แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข
ทางการค้ามีความ
สมเหตุสมผล

”

”

- เป็นรายการ
ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
ปกติ โ ดยบริ ษั ท ฯ
ได้ประโยชน์และมี
อัตราค่าบริการสม
เหตุสมผล

รายงานประจำ�ปี 2563
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ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2562

- ค่าบริการระบบ
โปรแกรมส�ำเร็จรูป ERP
และระบบ E-mail
- ค่าบริการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- ค่าว่าจ้างฝ่ายกฎหมาย
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง
- ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์
- ค่าเช่าห้องประชุม
- ค่าจ้างแรงงานพิเศษ
- ค่าจัดกิจกรรม
สวัสดิการพนักงาน

5,282,880.0

- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้อื่น

34,882.0
1,586,793.9

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

3,963,849.0
886,750.0
94,072.0
42,000.0
20,000.0
512,096.7

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2563

ความจ�ำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ
รายการ

4,132,704.0 - บริษทั ฯ ใช้บริการสถานทีอ่ อกก�ำลังกายของนทลิน
ส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ ในอัตราค่าบริการ
1,085 บาทต่อคนต่อเดือน ซึง่ อัตราค่าบริการเป็น
4,028,539.0 อัตราตลาดของสถานออกก�ำลังกายทีต่ งั้ อยูใ่ นบริเวณ
ใกล้เคียง อ้างอิงสัญญาเลขที่ NAT-SER 0044/2019
840,000.0 ระยะเวลาของสัญญาเริม่ ต้นวันที่ 1 มกราคม 2563
574,391.0 - 31 ธันวาคม 2563
42,000.0 - เนือ่ งจากร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงกับอาคาร
13,500.0 ส�ำนักงานของบริษทั ฯ มีจ�ำนวนน้อย บริษทั ฯ จึงจ้าง
10,921.2 นทลินในการจัดหาอาหารกลางวันส�ำหรับพนักงาน
75,060.0 ของบริษทั ฯ ในอัตราคนละ 35 บาทต่อคนต่อวัน และ
ได้วา่ จ้างให้จดั หาผลไม้เพิม่ เติมในมือ้ กลางวันส�ำหรับ
พนักงาน โดยให้บริการ 3 วันต่อสัปดาห์ และคิด
- ค่าบริการในอัตราคนละ 13 บาท ต่อคนต่อวัน ซึง่
1,490,159.0 อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของร้านอาหารทีต่ ง้ั อยู่
ในบริเวณใกล้เคียงอ้างอิงสัญญาเลขที่ NAT FC
004/2019 ระยะเวลาของสัญญาเริม่ ต้นวันที่ 1
มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
- ค่าบริการระบบสารสนเทศ (Management
Information System) โดยมีอตั ราค่าบริการ 3,000
บาทต่อคนต่อเดือน ซึง่ ถูกก�ำหนดโดยต้นทุนทีเ่ กิดขึน้
จริงของนทลิน บวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุมการบริการ
ของนทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1
มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
- ค่าบริการระบบโปรแกรมส�ำเร็จรูป ERP (Microsoft
Dynamic AX) โดยมีอตั ราค่าบริการ 4,740 บาท
ต่อคนต่อเดือน ซึง่ ถูกก�ำหนดโดยต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง
ของนทลิน บวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุมการบริการของ
นทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริม่ ต้นวันที่ 1 มกราคม
2563 - 31 ธันวาคม 2563
- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
Resource Management) อัตราค่าบริการ 3,513
บาท ต่อคนต่อเดือน ซึง่ ถูกก�ำหนดโดยต้นทุนทีเ่ กิดขึน้
จริงของนทลินบวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุมการบริการ
ของนทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
- ค่ า ว่ า จ้ า งฝ่ า ยกฎหมายของนทลิ น ซึ่ ง มี
ความเชีย่ วชาญด้านกฎหมายพาณิชย์นาวี ให้บริการ
ด้านเอกสารสัญญา โดยมีอตั ราค่าบริการ 3,500 บาท
ต่อชัว่ โมง ซึง่ ถูกก�ำหนดโดยต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงของ
นทลิน บวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุมการบริการของ
นทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียง
ได้กับการใช้บริการส�ำนักงานกฎหมายภายนอก
ระยะเวลาของสัญญาเริม่ ต้นวันที่ 1 มกราคม 2563
- 31 ธันวาคม 2563
- ค่าเช่ารถยนต์สว่ นกลาง เพือ่ สนับสนุนงานบริหาร
ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ต้องเดินทางโดย
รถยนต์ นทลินจึงได้ให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ
โดยคิดค่าบริการแบบเหมารายวัน อัตราวันละ
1,800 บาท

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- เป็นรายการ
ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
ปกติ โ ดยบริ ษั ท ฯ
ได้ประโยชน์และมี
อั ต ราค่ า บริ ก าร
สมเหตุสมผล
”

”

”

”

”

”

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.5 NMC ให้บริการงาน
เอกสารตัวแทนเอเย่นต์ แก่
นทลิน ดังนี้
- รายได้อื่น
NMC ใช้บริการต่าง ๆ จาก
นทลิน ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายบริการ
สถานที่ออกก�ำลังกาย
และค่าสวัสดิการอาหาร
กลางวันพนักงาน
- ค่าบริการระบบ
สารสนเทศ (MIS)
- ค่าบริการระบบ
โปรแกรมส�ำเร็จรูป ERP
และระบบ E-mail
- ค่าบริการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง
- ค่าจัดกิจกรรม
สวัสดิการพนักงาน
- ค่าบริการอื่น ๆ
- เจ้าหนี้อื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2562

3,000.0

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2563

ความจ�ำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- ค่าเช่าตูค้ อนเทนเนอร์กบั กลุม่ นทลิน จ�ำนวน 1 ตู้
ขนาด 2.4 x 6.0 x 2.60 เมตร เพือ่ เก็บเอกสารของ
บริษทั ฯ โดยจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็น 3,500 บาท
ต่อเดือน ซึง่ ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าตูค้ อนเทนเนอร์
กับบุคคลภายนอก อ้างอิงสัญญาเลขที่ NAT-SER
0039/2018 ระยะเวลาของสัญญาเริม่ ต้นวันที่ 1
ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2565
- ค่าเช่าห้องประชุม นทลินให้เช่าห้องเพือ่ จัดประชุม
อบรมสัมมนา โดยคิดค่าบริการแบบเหมารายวัน
อัตราวันละ 2,000 บาท โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กบั การใช้บริการกับผูใ้ ห้บริการ
ภายนอก
- ค่าล่วงเวลาท�ำงานของพนักงานบัญชีของนทลิน
ทีบ่ ริษทั ฯ ขอยืมตัวบุคลากรให้ชว่ ยปฏิบตั งิ าน เริม่
ตัง้ แต่ 16 มิถนุ ายน – 30 กรกฎาคม 2563โดยอัตรา
ค่าบริการเรียนเก็บตามยอดจริงทีเ่ กิดขึน้
- ค่าว่าจ้างบริการจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความ
สัมพันธ์ของพนักงานและเป็นสวัสดิการของกลุม่
นทลิน เช่น กิจกรรม Sportday กิจกรรมปีใหม่
เป็นต้น ซึ่งถูกก�ำหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
ของนทลิน บวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุมการบริการของ
นทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียง
ได้กับการใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก

- เป็ น รายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริ ษั ท ฯ ได้
ประโยชน์ แ ละมี
อั ต ราค่ า บริ ก าร
สมเหตุสมผล
”

”

”

- นทลิ น ว่ า จ้ า ง NMC เพื่ อ ด�ำเนิ น การด้ า น
เอกสารบริการตัวแทนเอเย่นต์กับกรมเจ้าท่า ให้
กับเรือ Tsuruzaki โดยคิดค่าบริการระหว่าง
58,915.0 1,000 - 3,000 บาทต่อรายการ ซึ่งเป็นการ
ก�ำหนดราคาโดยใช้วธิ ตี น้ ทุนบวกส่วนต่าง (Cost
plus)

584,538.0

413,082.0

726,800.0

1,585,800.0

2,682,480.0

2,536,096.0

1,082,004.0

941,484.0

1,800.0
143,579.7

18,348.0

-

2,000.0

439,037.0
1,055,982.0

452,119.9
1,055,982.0

- เป็ น รายการที่
เป็ น ไปตามธุ ร กิ จ
ป ก ติ แ ล ะ ก ลุ ่ ม
บ ริ ษั ท ฯ ไ ด ้
ประโยชน์จาก
ธุ ร กรรมนี้ แ ละมี
อั ต ราค่ า บริ ก ารที่
สมเหตุสมผล
- นทลินว่าจ้าง NMC เพื่อด�ำเนินการจัดอบรม
”
โปรแกรม Bass net โดยอัตราค่าบริการเรียน
เก็บตามยอดจริงที่เกิดขึ้น
- NMC ใช้บริการสถานที่ออกก�ำลังกายของ - เ ป ็ น ร า ย ก า ร
นทลิน ส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ ในอัตราค่า ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
บริการ 1,085 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งอัตราค่า ปกติโดยบริษทั ฯได้
บริการเป็นอัตราตลาดของสถานออกก�ำลังกาย ประโยชน์ แ ละมี
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง อ้างอิงสัญญาเลขที่ อั ต ราค่ า บริ ก าร
NAT-SER0042/2019 ระยะเวลาของสัญญาเริ่ม สมเหตุสมผล
ต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 -31 ธันวาคม 2563
- เนือ่ งจากร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงกับ อาคาร
”
ส�ำนักงานของบริษัทฯ มีจ�ำนวนน้อย NMC จึง
จ้างนทลิน ในการจัดหาอาหารกลางวันส�ำหรับ
พนักงานของ NMC ในอัตราคนละ 35 บาทต่อ
คนต่อวัน และได้ว่าจ้างให้จัดหาผลไม้เพิ่มเติม
ในมื้อกลางวันส�ำหรับพนักงาน โดยให้บริการ 3
วันต่อสัปดาห์ และคิดค่าบริการในอัตราคนละ
13 บาทต่อคนต่อวัน ซึง่ อัตราค่าบริการเป็นอัตรา
ตลาดของร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
อ้างอิงสัญญาเลขที่ NAT FC002/2019 ระยะ
เวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563
– 31 ธันวาคม 2563

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

2. บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด 2.1 บริษัทฯ ซื้อน�้ำมัน
(มหาชน)
ส�ำหรับการเดินเรือและใช้
(“ซีออยล์”)
บริการอืน่ ๆ จากซีออยล์
- ต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
- ต้นทุนค่าบริการ
Catering
- เจ้าหนี้การค้า
- ลูกหนี้อื่น

2.2 NTL ซื้อน�้ำมันส�ำหรับ
การเดินเรือจากซีออยล์
- ต้นทุนค่านำ�้ มันเชือ้ เพลิง
- เจ้าหนี้การค้า
- รายได้อื่น

148

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2562

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2563

ความจ�ำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- ค่าบริการระบบสารสนเทศ (Management
Information System) โดยมีอตั ราค่าบริการ 3,000
บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูกก�ำหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้ จริงของนทลิน บวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุม
การบริการของนทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริม่ ต้น
วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- ค่าบริการระบบโปรแกรมส�ำเร็จรูป ERP (Microsoft
Dynamic AX) โดยมีอตั ราค่าบริการ 4,740 บาท
ต่อคนต่อเดือน ซึง่ ถูกก�ำหนดโดยต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง
ของนทลิน บวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุมการบริการของ
นทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริม่ ต้นวันที่ 1 มกราคม
2563 – 31 ธันวาคม 2563
- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
Resource Management) อัตราค่าบริการ
3,513 บาท ต่อคนต่อเดือน ซึง่ ถูกก�ำหนดโดยต้นทุน
ทีเ่ กิดขึน้ จริงของนทลินบวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุม
การบริการของนทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริม่ ต้น
วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- ค่าเช่ารถยนต์สว่ นกลาง เพือ่ สนับสนุนงานบริหาร
ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ต้องเดินทางโดย
รถยนต์ นทลินจึงได้ให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ
โดยคิดค่าบริการแบบเหมารายวัน อัตราวันละ
1,800 บาท
- ค่าว่าจ้างบริการจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความ
สัมพันธ์ของพนักงานและเป็นสวัสดิการของกลุม่
นทลิน เช่น กิจกรรม Sportday กิจกรรมปีใหม่
เป็นต้น ซึง่ ถูกก�ำหนดโดยต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงของ
นทลิน บวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุมการบริการของ
นทลิ น โดยอั ต ราค่ า บริ ก ารดั ง กล่ า วสามารถ
เทียบเคียงได้กบั การใช้บริการกับผูใ้ ห้บริการภายนอก
- ค่าแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษอังกฤษ
เพือ่ ท�ำเรือ่ ง Know Your Customer

-เป็นรายการ
ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
ปกติโดยบริษทั ฯได้
ประโยชน์ แ ละมี
อั ต ราค่ า บริ ก าร
สมเหตุสมผล
”

”

”

”

”

126,703.2

- เป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
ซึง่ มีราคาและเงือ่ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล
24,423,223.7 - บริษัทฯ ว่าจ้างซีออยล์ ในการจัดหาอาหาร
”
ท�ำความสะอาด และซักรีด ให้แก่พนักงานประจ�ำ
3,218,446.7 แท่นขุดเจาะน�้ำมันบนเรือพักอาศัย (Cartering
- and Service) ซึ่งอัตราค่าบริการคิดเป็นต่อคน
ต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันและสามารถเทียบ
เคียงได้กับราคาที่บริษัทฯ สามารถว่าจ้างจาก
ผู้ให้บริการรายอื่น ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้น
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564
- บริษทั ฯ รอรับเงินคืนค่าจัดหาอาหาร เนือ่ งจาก
”
สภาพอากาศมีคลื่นลมแรงส่งผลให้คนเรือไม่
สามารถไปทานอาหารบนเรือ Nava Thanee ได้
จึงเปลี่ยนไปทานอาหารที่แท่น AQP แทน

221,742,547.5
19,572,460.3

- NTL ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นจาก - เ ป ็ น ร า ย ก า ร
ซีออยล์ ส�ำหรับเรือของ NTL ซึง่ ราคาเป็นไปตาม ธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
182,192,750.3 ราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ซึง่ มีราคาและเงือ่ นไข
20,959,016.6
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล
-

1,675,800.0
36,402,714.3

31,863.7

- บริษัทฯ ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
จากซี อ อยล์ ส�ำหรั บ เรื อ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
ซึ่ ง ราคาเป็ น ไปตามราคาตลาดและมี เ งื่ อ นไข
5,417,000.0 การค้าทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2562

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2563

ความจ�ำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- NTL มีรายได้อนื่ จากการเรียกเก็บค่าเดินทางทีพ่ กั - เ ป ็ น ร า ย ก า ร
ของผูบ้ ริหาร ซีออยล์ ในการไปร่วมพิธปี ล่อยเรือต่อ ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
ใหม่ลงน�ำ้ ทีป่ ระเทศจีน
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไปสมเหตุ
สมผล
2.3 TMT ซื้อน�้ำมันส�ำหรับ
การเดินเรือจากซีออยล์
- ต้นทุนค่านำ�้ มันเชือ้ เพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

2.4 BSC ให้บริการจองตั๋ว
เครื่องบินและให้บริการ
บริหารจัดการคนประจ�ำเรือ
- รายได้ค่าบริการ
- ลูกหนี้การค้า

3. Sea Oil Petroleum
Pte. Ltd.
(“Sea Oil
Petroleum”)

3.1 TMT ซื้อน�้ำมันส�ำหรับ
การเดินเรือจาก Sea Oil
Petroleum
- ต้นทุนค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า
3.2 NTL ซื้อน�้ำมันส�ำหรับ
การเดินเรือจาก Sea Oil
Petroleum
- ต้นทุนค่านำ�้ มันเชือ้ เพลิง
- เจ้าหนี้การค้า
3.3 บริษัทฯ ซื้อน�้ำมัน
ส�ำหรับการเดินเรือจาก Sea
Oil Petroleum
- ต้นทุนค่าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง

3.4 NSSG ซื้อน�้ำมันส�ำหรับ
การเดินเรือจาก Sea Oil
Petroleum
- ต้นทุนค่านำ�้ มันเชือ้ เพลิง

12,075,700.0
4,889,632.5

- TMT ซือ้ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและน�ำ้ มันหล่อลืน่ จาก - เ ป ็ น ร า ย ก า ร
ซีออยล์ ส�ำหรับเรือของ TMT ซึง่ ราคาเป็นไปตาม ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
5,033,500.0 ราคาตลาดและมีเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
995,100.0
และเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไปสมเหตุ
สมผล
- BSC ให้บริการจัดท�ำข้อมูลเงินเดือนพนักงาน
บนเรือพักอาศัย (Cartering and Service) ใน
อัตราค่าบริการค�ำนวณจากจ�ำนวนพนักงาน 1
480,200.0 - 100 คน คิดค่าบริการ 350 บาทต่อคน และ
150,656.0 101 คนขึ้นไปคิดค่าบริการ 300 บาทต่อคน
อ้างอิงสัญญาเลขที่ BSC-REV-63-004 ระยะเวลา
ของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31
พฤษภาคม 2564

- เป็นรายการ
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไปสมเหตุ
สมผล

1,674,449.3
1,110,125.5

TMT ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นจาก
Sea Oil Petroleum ส�ำหรับเรือของ TMT
ซึ่ ง ราคาเป็ น ไปตามราคาตลาดและมี เ งื่ อ นไข
12,870,944.8 การค้าทั่วไป
2,348,010

- เป็นรายการ
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไปสมเหตุ
สมผล

13,013,090.5
11,210,459.6

NTL ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นจาก
Sea Oil Petroleum ส�ำหรับเรือของ NTL ซึ่ง
ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงือ่ นไขการค้า
48,220,815.4 ทั่วไป
9,530,427.8

- เป็นรายการ
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไปสมเหตุ
สมผล

-

บริษัทฯ ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
จาก Sea Oil Petroleum ส�ำหรับเรือของ
บริษัทฯ ซึ่งราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี
3,414,593.8 เงื่อนไขการค้าทั่วไป

- เป็นรายการ
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไปสมเหตุ
สมผล

-

NSSG ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นจาก
Sea Oil Petroleum ส�ำหรับเรือของ NSSG ซึ่ง
ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงือ่ นไขการค้า
9,308,511.6 ทั่วไป

- เป็นรายการ
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไปสมเหตุ
สมผล

74,541.0
-
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ที่อาจมีความขัดแย้ง

4. Sea Oil Offshore
Limited (“Sea
Oil Offshore”)

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

4.1 NTL ซื้อน�้ำมันส�ำหรับ
การเดินเรือจาก
Sea Oil Offshore
- ต้นทุนค่านำ�้ มันเชือ้ เพลิง
- เจ้าหนี้การค้า
4.2 TMT ซื้อน�้ำมันส�ำหรับ
การเดินเรือจาก
Sea Oil Offshore
- ต้นทุนค่านำ�้ มันเชือ้ เพลิง

5. บริษัท เวก้า ทเวนตี้ NTL ซื้อน�้ำมันส�ำหรับการ
จ�ำกัด (“เวก้า ทเวนตี”้ ) เดินเรือจาก เวก้า ทเวนตี้
- ต้นทุนค่านำ�้ มันเชือ้ เพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

6. บริษัท สปีด
บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างจัดท�ำ
โปรดักชั่น จ�ำกัด
วีดีทศั น์ใช้ในการประชุม
(“สปีด โปรดักชั่น”) สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ให้แก่สปีด โปรดักชั่น
- ค่าใช้จ่ายอื่น
7. บริษัท โพรดีจี เฮ้าส์
จ�ำกัด (“โพรดีจี
เฮ้าส์”)

บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างจัดท�ำ
สื่อประชาสัมพันธ์ (VTR)
แนะน�ำธุรกิจของบริษัทฯ
แก่โพรดีจี เฮ้าส์
- ค่าใช้จ่ายอื่น

8. Kemaman
Bitumen
Company Sdn
Bhd

NSSG ให้บริการขนส่งสินค้า
แบบ Time Charter แก่
Kemaman Bitumen
Company Sdn Bhd
- รายได้คา่ ขนส่ง

9. สมาคมเจ้าของ
เรือไทย

9.1 บริษัทฯ จ่ายค่าสมาชิก
ให้กบั สมาคมเจ้าของ
เรือไทย
- ค่าใช้จ่ายอื่น
9.2 NTL จ่ายค่าสมาชิกให้
กับสมาคมเจ้าของ
เรือไทย
- ค่าใช้จา่ ยอืน่
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2562

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2563

ความจ�ำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

NTL ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
จาก Sea Oil Offshore ส�ำหรับเรือของกลุม่
บริษัทฯ ซึ่งราคาเป็นไปตามราคาตลาดและ
- มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

- เป็นรายการ
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไปสมเหตุ
สมผล

7,619,971.2

TMT ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
จาก Sea Oil Offshore ส�ำหรับเรือของกลุม่
บริษัทฯ ซึ่งราคาเป็นไปตามราคาตลาดและ
- มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

- เป็นรายการ
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไปสมเหตุ
สมผล

-

- NTL ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
จากเวก้า ทเวนตี้ ส�ำหรับเรือของ NTL ซึ่ง
7,325,250.0 ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไข
7,838,017.5 การค้าทั่วไป

- เป็นรายการ
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไปสมเหตุ
สมผล

100,000.0

บริษทั ฯ จ�ำเป็นต้องจัดท�ำวีดที ศั น์แนะน�ำบริษทั ฯ
และวี ดี ทั ศ น์ ส�ำหรั บ ใช้ ใ นการประชุ ม สามั ญ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยราคาค่ า บริ ก ารจั ด ท�ำวี ดี ทั ศ น์
เทียบเคียงราคาที่บริษัทฯ จะสามารถจัดหาได้
177,000.0 จากผู้ให้บริการอื่น

- เป็นรายการ
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไปสมเหตุ
สมผล

-

บริษัทฯ ประสงค์จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ (VTR)
แนะน�ำธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์บริษทั ฯ โดยราคาค่าบริการจัดท�ำ
วีดีทัศน์เทียบเคียงราคาที่บริษัทฯ จะสามารถ
875,000.0 จัดหาได้จากผู้ให้บริการอื่น

- เป็นรายการ
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไปสมเหตุ
สมผล

48,716,688.1
681,847.6

253,846,396.0

-

NSSG ให้บริการขนส่งสินค้า สัญญามีระยะเวลา - เ ป ็ น ร า ย ก า ร
1 ปี อัตราค่าบริการ 750,000 ดอลลาร์สหรัฐ ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
ต่อเดือน
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้า
300,746,352.2
โดยทั่ ว ไปสมเหตุ
สมผล

110,000.0

บริ ษั ท ฯ ช�ำระค่ า ธรรมเนี ย มสมาชิ ก สมาคม - เป็นรายการที่มี
เจ้าของเรือไทย ซึ่งมีอัตราปกติทั่วไปส�ำหรับ อัตราค่าธรรมเนียม
สมาชิก
ตามอั ต ราที่ เรี ย ก
118,691.5
เก็บสมาชิกทั่วไป

45,000.0

NTL ช�ำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเจ้าของ - เป็นรายการที่มี
เรือไทย ซึ่งมีอัตราปกติทั่วไปส�ำหรับสมาชิก
อัตราค่าธรรมเนียม
ตามอั ต ราที่ เรี ย ก
44,264.0
เก็บสมาชิกทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

9.3 TMT จ่ายค่าสมาชิก
ให้กับสมาคมเจ้าของ
เรือไทย
- ค่าใช้จ่ายอื่น
9.4 NMC จ่ายค่าสมาชิก
ให้กับสมาคมเจ้าของ
เรือไทย
- ต้นทุนบริการ
9.5 BSC จ่ายค่าสมาชิก
ให้กับสมาคมเจ้าของ
เรือไทย
- ต้นทุนบริการ
10. นายทินกร
  เทิดวิกรานต์

Big Sea จ่ายเช่าอาคาร
ส�ำนักงานให้แก่ นายทินกร
เทิดวิกรานต์ กรรมการของ
Big Sea
- ค่าใช้จ่ายบริการ อาคาร
ส�ำนักงาน

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2562

35,000.0

มูลค่ารายการ
(บาท)
สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2563

34,427.5

ความจ�ำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

TMT ช�ำระค่ า ธรรมเนี ย มสมาชิ ก สมาคม - เป็นรายการที่มี
เจ้าของเรือไทย ซึ่งมีอัตราปกติทั่วไปส�ำหรับ อัตราค่าธรรมเนียม
ตามอั ต ราที่ เรี ย ก
สมาชิก
เก็บสมาชิกทั่วไป

5,000.0

NMC ช�ำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเจ้าของ - เป็นรายการที่มี
เรือไทย ซึ่งมีอัตราปกติทั่วไปส�ำหรับสมาชิก
อัตราค่าธรรมเนียม
ตามอั ต ราที่ เรี ย ก
เก็บสมาชิกทั่วไป

5,000.0

BSC ช�ำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเจ้าของ - เป็นรายการที่มี
เรือไทย ซึ่งมีอัตราปกติทั่วไปส�ำหรับสมาชิก
อัตราค่าธรรมเนียม
ตามอั ต ราที่ เรี ย ก
เก็บสมาชิกทั่วไป

1,200,000.0

กรรมการของ Big Sea ให้เช่าอาคารส�ำนักงาน
สัญญามีระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุด 1 กรกฎาคม
2564 อัตราค่าบริการ 100,000 บาท ต่อเดือน
ซึ่ ง ถู ก ก�ำหนดโดยต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของ
1,200,000.0 กรรมการ บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการ
ของกรรมการ ซึง่ อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ
เที ย บเคี ย งได้ กั บ การใช้ บ ริ ก ารจากบุ ค คล
ภายนอก

- เป็นรายการ
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไปสมเหตุ
สมผล

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม
ทัง้ สอบทานข้อมูลตามทีร่ ะบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั จากการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ แล้วเห็นว่ารายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
และเป็นไปตามเงื่อนไขค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจการ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s length Basis) และ
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติก�ำหนดนโยบายการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปนโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้ดังนี้
ในการท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
นั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่งของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการ
ดังกล่าวได้
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ในกรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นในการท�ำรายการและความสมเหตุสมผล
ของรายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในการเข้าท�ำรายการทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป และรายการทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการ
ค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้
(ก) การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั เิ ป็นหลักการให้ฝา่ ยจัดการสามารถอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่ ี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการ
ดังกล่าวนัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
(ข) การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่งของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจจะเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
อิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและมี
ความสมเหตุสมผล โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่งของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายที่จะกล่าวต่อไปนี้ จัดท�ำส�ำหรับงบการเงินรวมส�ำหรับปี 2561 2562 และ 2563 และควรอ่านประกอบ
กับหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมดังกล่าว โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS)
และงบการเงินส�ำหรับรอบปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ที่ระบุในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จัดท�ำขึ้นในรูปของงบการเงินรวม
(Consolidated basis)

1 ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะทางการเงิน
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานในปีบัญชี 2561 - 2563
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางด้านการขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเหลวอย่าง
ครบวงจร โดยครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจเรือขนส่งฯ 2) ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
3) ธุรกิจเรือ Offshore และ 4) ธุรกิจบริหารเรือ โดยมีส่วนแบ่งรายได้ของแต่ละธุรกิจในปี 2561 – 2563 ดังนี้
ธุรกิจเรือขนฯ

ธุรกิจขนส่งและจัดเก็บFSU

ธุรกิจเรือ offshore

ธุรกิจบริหารจัดการเรือ
4%

11%

31%

8%

9%

50%

รายได้รวมปีบัญชี 2561
4,479.7 ล้านบาท

36%

6%

48%

รายได้รวมปีบัญชี 2562
5,346.7 ล้านบาท

55%

4%

37%

รายได้รวมปีบัญชี 2563
5,925.8 ล้านบาท

ในปี 2563 ทุกประเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย ต้องเผชิญกับสถานการณ์วกิ ฤติทเี่ กิดจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่ลุกลามไปทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อวิธีการด�ำเนินธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจภาพรวมของโลกและประเทศไทย
อย่างรุนแรงตลอดทั้งปี 2563 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามปี 2563 ถือเป็น “ปีแห่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง” ของบริษทั ฯ โดยการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2563
ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี โดยรายได้และผลก�ำไรของบริษทั ฯ เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้ โดยบริษทั ฯ สามารถสร้างรายได้
รวมได้จ�ำนวน 5,925.8 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,701.6 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการเก็บเกี่ยวความส�ำเร็จจาก
การลงทุนทีถ่ กู ต้อง และถูกเวลาในช่วงทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขยายการลงทุนในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บนำ�้ มัน (Floating
Storage Units “FSU”) ที่บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจตั้งแต่ปลายปี 2561 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะอุตสาหกรรม ที่องค์กรการเดินเรือระหว่างประเทศ (IMO) บังคับใช้มาตรการ IMO2020 ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ประกอบการ
เดินเรือขนส่งระหว่างประเทศต้องใช้น�้ำมันเตาก�ำมะถันต�่ำ (0.5% โดยน�้ำหนัก) เป็นเชื้อเพลิงแทนน�้ำมันเตาก�ำมะถันสูง (3.5% โดย
น�้ำหนัก) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจ FSU สามารถสร้างรายได้ถึง 3,248.6 ล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 ร้อยละ 67.4 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสามารถรักษาระดับการท�ำรายได้ของธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันในประเทศให้อยู่
ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แม้ว่าปริมาณการบริโภคน�้ำมันอากาศยาน (Jet A-1) จะลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ จากผลกระทบของ
การลดลงอย่างรุนแรงของจ�ำนวนเที่ยวบินจากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทย จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) แต่จากการที่บริษัทฯ ได้ท�ำการติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด รวมถึงความสามารถในการบริหาร
จัดการเรือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงท�ำให้บริษทั ฯ สามารถปรับเปลีย่ นเส้นทางการขนส่ง และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมทีข่ นส่งให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตลาด และท�ำให้บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับการใช้งานของกองเรือ (Utilization Rate) ให้อยู่ในระดับสูง จึงท�ำให้
ธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันในประเทศ สามารถสร้างรายได้ถึง 2,035.7 ล้านบาท ในปี 2563 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 10.2 จากปี 2562
ในขณะที่กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ยังคงสามารถด�ำเนินงานได้ตามแผนงาน
รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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รายการที่ส�ำคัญที่สะท้อนภาพผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ใน 3 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้
รายการ (ล้านบาท)

ปีบัญชี 2561

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

รายได้จากการให้บริการ

4,479.7

5,346.7

5,925.8

ก�ำไรขั้นต้น

1,111.2

1,695.5

2,458.4

อัตราก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ)

24.8

31.7

41.5

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

389.7

435.4

485.5

ก�ำไรสุทธิ

746.4

1,122.5

1,701.6

16.7

21.0

28.7

711.8

1,023.4

1,533.1

อัตราก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ ของบริษัทใหญ่*

*หมายเหตุ: ก�ำไรดังกล่าวค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ รวมกับก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจ
		
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

รายได้จากการให้บริการส�ำหรับปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 4,479.7 ล้านบาท 5,346.7 ล้านบาท และ 5,925.8 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.3 และร้อยละ 10.8 จากปี 2561 และ 2562 ตามล�ำดับ ซึง่ ในปี 2562 รายได้จากการให้บริการของบริษทั ฯ
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการจัดเก็บและผสมน�้ำมันเตาเพื่อให้ได้น�้ำมันก�ำมะถันต�่ำ (0.5%
โดยน�้ำหนัก) ตามข้อก�ำหนดของ IMO ที่ก�ำหนดให้ ผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศต้องใช้น�้ำมันเตาก�ำมะถันต�่ำ (0.5%
โดยน�ำ้ หนัก) เป็นเชือ้ เพลิงแทนนำ�้ มันเตาก�ำมะถันสูง (3.5% โดยน�ำ้ หนัก) ตามทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จึงด�ำเนินการลงทุนซือ้ เรือขนาด
VLCC (Very Large Crude Carrier) จ�ำนวน 3 ล�ำ เพื่อน�ำมาปรับปรุงให้เป็นเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพื่อขยายการให้บริการกับ
ผู้ผลิตและผู้ค้าน�้ำมันเตารายใหญ่ของยุโรปและเอเชีย รวมถึงการขยายกองเรือในธุรกิจเรือขนส่งในประเทศจ�ำนวน 5 ล�ำ เพื่อขยาย
ธุรกิจการให้บริการขนส่งนำ�้ มันซึง่ สอดคล้องกับปริมาณการบริโภคนำ�้ มันส�ำเร็จรูปของประเทศไทยทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกปี ท�ำให้
รายได้ ก�ำไรขั้นต้น และก�ำไรสุทธิของปี 2562 จึงปรับตัวดีขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
ในขณะที่ปี 2563 บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการเจรจาต่อรองปรับอัตราค่าบริการกับลูกค้าในกลุ่มเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
จ�ำนวน 6 ล�ำ จากเรือทั้งหมดในกองเรือ FSU จ�ำนวน 8 ล�ำ สอดคล้องกับปริมาณความต้องการกักเก็บและผสมน�้ำมันเตาที่เพิ่มขึ้น
มาก ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสามารถรักษาระดับการท�ำรายได้ของธุรกิจเรือขนส่งในประเทศให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562
แม้วา่ ปริมาณการบริโภคน�ำ้ มันอากาศยาน (Jet A-1) จะลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ตามทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น ปี จึงท�ำให้รายได้ ก�ำไรขัน้ ต้น และก�ำไรสุทธิของปี 2563 สูงขึน้ มากเมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2562
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารของกลุม่ บริษทั ส�ำหรับปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 389.7 ล้านบาท 435.4 ล้านบาท และ 485.5
ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงในปี 2562 สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากผลต่างของอัตรา
แลกเปลีย่ นจากการได้รบั คืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าทีช่ �ำระบัญชีเสร็จแล้ว โดยในเดือนมกราคม 2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้ด�ำเนิน
การจดทะเบียนเลิก บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ�ำกัด (STC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 51.0
ต่อกระทรวงพาณิชย์ ต่อมาในเดือนธันวาคม 2562 STC ได้ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จ บริษัทฯ จึงได้รับเงินลงทุนคืนภายหลังจากการ
ปิดบริษัท แต่เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนใน STC อยู่ที่ 36.19 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่คืนเงินลงทุนอยู่ที่ 30.57 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ บริษัทฯ จึงรับรู้ผลต่างดังกล่าวเป็นรับรู้การขาดทุนจากการ
คืนเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (Non-Recurring Item) และไม่กระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงานในภาพรวมของบริษทั ฯ ในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยการขายและบริหารทีส่ งู ในปี 2563 สูงขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2562
มาจากค่าใช้จ่ายในการขายเรือในธุรกิจเรือขนส่งและสนับสนุนการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทางทะเล (“ธุรกิจเรือ Offshore”)
ที่ได้มีการขายออกไปในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากลูกค้ามีความจ�ำเป็นต้องหยุดด�ำเนินการ สืบเนื่องมาจาก
ปริมาณน�ำ้ มันในหลุมผลิตลดลง และการปรับลดลงของราคานำ�้ มันดิบอย่างต่อเนือ่ งในช่วงกลางปี 2563 และจากค่าใช้จา่ ยผลตอบแทน
พนักงานของกลุ่มธุรกิจ FSU ที่เพิ่มสูงขึ้นตามผลประกอบการที่ดีขึ้น
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รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 746.4 ล้านบาท 1,122.5 ล้านบาท และ 1,701.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็น
อัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 16.7 ร้อยละ 21.0 และร้อยละ 28.7 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ อัตราก�ำไรสุทธิในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561
จากการขยายกองเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU และกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งในประเทศ ในขณะที่อัตราก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
ในปี 2563 เป็นผลมาจากความส�ำเร็จในการเจรจาเพื่อขอปรับอัตราค่าบริการของเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

2 การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
2.1 การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563
2.1. รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562
และ 2563 รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ เท่ากับ 4,479.7 ล้านบาท 5,346.7 ล้านบาท และ 5,925.8 ตามล�ำดับ
ทัง้ นี้ รายได้จากการให้บริการของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ และรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและ
จัดเก็บ FSU เป็นหลัก
รายได้จากการให้บริการสามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ 2) รายได้
จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU 3) รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore และ 4) รายได้จากธุรกิจบริหารเรือ โดยสามารถ
แสดงรายละเอียดได้ตามตารางดังต่อไปนี้
รายได้จากการให้บริการ
(ล้านบาท)

ปีบัญชี 2561
มูลค่า

ปีบัญชี 2562

ร้อยละ

มูลค่า

ปีบัญชี 2563

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ

2,254.0

50.3

2,587.9

48.4

2,203.3

37.2

รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU

1,395.7

31.2

1,940.9

36.3

3,248.6

54.8

รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore

471.8

10.5

491.2

9.2

225.5

3.8

รายได้จากธุรกิจบริหารเรือ

358.2

8.0

326.6

6.1

248.4

4.2

4,479.7

100.0

5,346.7

100.0

5,925.7

100.0

รายได้จากการให้บริการรวม

1) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ
รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ เท่ากับ
2,254.0 ล้านบาท 2,587.9 ล้านบาท และ 2,203.3 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.3 ร้อยละ 48.4 และร้อยละ 37.2
ของรายได้จากการให้บริการรวม ตามล�ำดับ ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ จะแปรผันตามปริมาณการขนส่ง ดังนี้
ธุรกิจเรือขนส่งฯ

ปริมาณสินค้าที่เรือขนส่งให้บริการ (ล้านลิตร)

ปีบัญชี 2561

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

6,471.5

9,282.3

9,880.3

•

ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ เพิ่มขึ้น 333.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.8 เป็นผลมาจาก (1) ปริมาณการขนส่งเพิ่มมากขึ้น (2) มีเรือเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 6 ล�ำ โดยแบ่งเป็นเรือขนาด 3,000
DWT จ�ำนวน 5 ล�ำ และเรือขนาด 5,300 DWT จ�ำนวน 1 ล�ำ และ (3) การ รับรู้รายได้จาก บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด เต็มปี
• ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ ลดลง 384.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
14.9 เป็นผลมาจาก (1) ปริมาณการขนส่งนำ�้ มันอากาศยานลดลงอย่างรุนแรงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19
และ (2) ธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศมีการขายเรือออกไปจ�ำนวน 1 ล�ำ เนื่องจากดังกล่าวมีอายุมาก และถึงก�ำหนดการเข้า
อู่ (Drydocking)
รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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2) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เท่ากับ 1,395.7 ล้านบาท 1,940.9 ล้านบาท และ
3,248.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.2 ร้อยละ 36.3 และร้อยละ 54.8 ของรายได้จากการให้บริการรวม
ตามล�ำดับ ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการให้บริการเฉลี่ย (Utilization Rate) ดังนี้
ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU

อัตราการให้บริการเฉลี่ย (Utilization Rate) (ร้อยละ)

ปีบัญชี 2561

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

86.25

94.30

99.90

•

ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 บริษัท มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึ้น 545.2 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 39.1 สาเหตุหลักเนื่องจาก ความต้องการในการกักเก็บและผสมน�้ำมันเตามีมากขึ้น เพื่อรองรับมาตรการ
IMO2020 ที่จะสัดส่วนก�ำมะถันในน�้ำมันเตาลงเหลือ 0.5% โดยน�้ำหนัก จากเดิม 3.5% โดยน�้ำหนัก โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์ในการกักเก็บและผสม
น�้ำมันเตาที่มีก�ำมะถันต�่ำมาก (VLSFO) กับน�้ำมันเตาที่มีก�ำมะถันสูง (HSFO) เพื่อให้ได้น�้ำมันเตาที่มีก�ำมะถันต�่ำ (LSFO)
ตามเกณฑ์ IMO2020 ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 4/2561 ซึ่งจากอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว บริษัทฯ จึงลงทุนขยายกองเรือขนส่ง
แลจัดเก็บ FSU เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 3 ล�ำในปี 2562 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ค้าน�ำมันเตารายใหญ่ของยุโรปและ
เอเชียตามที่ได้กล่าวข้างต้น
• ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึ้น 1,307.7 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 67.4 สาเหตุหลักเนื่องจาก (1) เรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ที่จัดหาเพิ่มจ�ำนวน 3 ล�ำในปี 2562 ให้บริการกับ
ลูกค้าเต็มปี และ (2) บริษัทสามารถเจรจาปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้เรือ FSU ในการ
จัดเก็บและผสมน�้ำมันเตาก�ำมะถันต�่ำที่เพิ่มสูงขึ้นตามมาตรการ IMO2020
3) รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore
รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSO และรายได้จากการให้บริการเรือที่พัก
(Accomodation Work Barge: AWB) ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 รายได้จากธุรกิจการให้บริการเรือ Offshore เท่ากับ
471.8 ล้านบาท 491.2 ล้านบาท และ 225.5 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.5 ร้อยละ 9.2 และร้อยละ 3.8 ของ
รายได้จากการให้บริการรวม ตามล�ำดับ ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore มีการเปลี่ยนแปลงตามจ�ำนวนวันให้บริการ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
ธุรกิจเรือ Offshore

จ�ำนวนวันที่เรือ Offshore ให้บริการ (วัน)
•

ปีบัญชี 2561

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

936.1

1,006.0

468.0

ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือ Offshore เพิ่มขึ้น 19.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4.1 สาเหตุหลักเนื่องจากความต้องการใช้เรือ AWB มีเพิ่มมากขึ้น ตามสถานการณ์ของตลาดและทิศทางการส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยที่มีความชัดเจนมากขึ้น ท�ำให้เรือ AWB ได้กลับเข้าไปให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทฯ ส�ำรวจ
และผลิตน�้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศ มากกว่าปี 2561 โดยในปี 2562 เรือ AWB ให้บริการรวม 276 วัน ในขณะที่ปี 2561
ให้บริการเพียง 208 วัน
• ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือ Offshore ลดลง 265.7 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 54.1 เนื่องจากการขายเรือ FSO จ�ำนวน 2 ล�ำออกไปในระหว่างปี 2563 เนื่องจากลูกค้ามีความจ�ำเป็นต้องหยุด
ด�ำเนินการผลิต สืบเนื่องมาจากปริมาณน�้ำมันในหลุมผลิตลดลง ดังนั้นจึงท�ำให้ ณ สิ้นปี 2563 เรือในธุรกิจ Offshore ของ
บริษัทฯ จึงมีเพียงเรือ AWB จ�ำนวน 1 ล�ำ
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4) รายได้จากธุรกิจบริหารจัดการเรือ
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 รายได้จากธุรกิจการบริหารเรือเท่ากับ 358.2 ล้านบาท 326.6 ล้านบาท และ 248.4
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.0 ร้อยละ 6.1 และร้อยละ 4.2 ของรายได้จากการให้บริการรวม ตามล�ำดับ
•

•

ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจการบริหารเรือลดลง 31.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.8 สาเหตุหลักเนื่องจากจ�ำนวนเรือในการให้บริหารจัดการเรือลดลง โดยในข่วงต้นปี 2561 บริษัทฯ ให้บริการจัดการ
เรือแก่ลกู ค้าภายนอก รวมทัง้ สิน้ 6 ล�ำ โดยแบ่งออกเป็นเรือ FSU จ�ำนวน 3 ล�ำ เรือ Aframax จ�ำนวน 1 ล�ำ และเรือ Container
จ�ำนวน 2 ล�ำ ในขณะที่ปี 2562 บริษัทฯ ให้บริการจัดการเรือแก่ลูกค้าภายนอก รวมทั้งสิ้น 3 ล�ำ เนื่องจากลูกค้าที่เป็น
เจ้าของเรือ FSU ได้ขายเรือ FSU เป็นเศษซาก (Scrap) ออกไป 1 ล�ำ และบริษัทฯ ยกเลิกการให้บริการกับเรือ Container
จ�ำนวน 2 ล�ำ
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจการบริหารเรือลดลง 78.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 23.9 สาเหตุหลักเนื่องจากจ�ำนวนเรือในการให้บริหารจัดการเรือลดลง โดยในช่วงต้นปี 2563 เรือ Aframax ที่บริษัทฯ
ได้ให้บริการบริหารจัดการเรือได้ถกู น�ำไปขายเป็นเศษซาก (Scrap) จึงท�ำให้จ�ำนวนเรือนอกกลุม่ ทีบ่ ริษทั ฯให้บริการบริหารจัดการ
เรือมีเพียง 2 ล�ำในปี 2563
2.1.2

ต้นทุนการให้บริการ
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 3,368.6 ล้านบาท 3,651.2 ล้านบาท
และ 3,467.4 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น 282.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 ในปี 2562 และลดลง 183.8 ล้านบาท
หรือร้อยละ 5.0 ในปี 2563 โดยมีต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจ เป็นดังนี้
ต้นทุนการให้บริการ
(ล้านบาท)

ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งฯ
ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore
ต้นทุนการให้บริการบริหารเรือ
ต้นทุนการให้บริการรวม

ปีบัญชี 2561
มูลค่า

1,847.8
925.8
360.8
234.2
3,368.6

ร้อยละ

54.9
27.5
10.7
6.9
100.0

ปีบัญชี 2562
มูลค่า

2,047.4
1,063.5
352.9
187.4
3,651.2

ปีบัญชี 2563

ร้อยละ

56.1
29.1
9.7
5.1
100.0

มูลค่า

ร้อยละ

1,776.0
1,356.8
201.2
133.4
3,467.4

51.2
39.1
5.8
3.8
100.0

สัดส่วนของต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ในปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
ต้นทุนการให้บริการ
(ล้านบาท)

น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเดินเรือ
ค่าเสือ่ มราคาและตัดจ�ำหน่าย
ค่าจ้างเรือขนส่งแบบระยะเวลา
ค่าบริหารจัดการเรือ1
ต้นทุนธุรกิจขนส่ง2
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนการให้บริการรวม

ปีบัญชี 2561

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

22.2
14.0
8.1
12.1
43.4
0.2
100.0

22.9
17.1
9.4
6.2
44.3
0.1
100.0

22.9
20.2
2.8
7.9
46.1
0.1
100

หมายเหตุ: 1 ค่าบริหารจัดการเรือ เช่น ค่าใช้จ่ายคนประจ�ำเรือ และค่าซ่อมบ�ำรุง เป็นต้น
		
2 ต้นทุนธุรกิจขนส่ง เช่น ค่าภาระการใช้ท่าเรือ (Port Due and Port Charge) ค่าใช้จ่ายตัวแทนด�ำเนินการ (Agent) ค่าประกันภัย และ
			 ค่าจ้างเรืออื่นรายเที่ยว
รายงานประจำ�ปี 2563
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1) ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง
ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง ประกอบด้วยต้นทุนหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ค่าจ้างเรือ
ขนส่งแบบระยะเวลา และค่าบริหารจัดการเรือ โดยส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งเท่ากับ
1,847.8 ล้านบาท 2,047.4 ล้านบาท และ 1,776.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.9 ร้อยละ 56.1 และ ร้อยละ
51.2 ของต้นทุนการให้บริการรวม ตามล�ำดับ
• ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง เพิ่มขึ้น 199.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.8 เนื่องจาก (1) การรับรู้ต้นทุนของบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด เต็มปี (2) ต้นทุนค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเดินเรือสูงขึ้น
สอดคล้องกับปริมาณการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น และ (3) ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น จากการรับเรือต่อใหม่จ�ำนวน
6 ล�ำ
• ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง ลดลง 271.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
13.3 เนื่องจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเดินเรือในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 สอดคล้องกับราคาน�้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง
2) ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ต้นทุนการให้บริการธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เท่ากับ 925.8 ล้านบาท 1,063.9
ล้านบาท และ 1,356.8 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.5 ร้อยละ 29.1 และ 39.1 ของต้นทุนการให้บริการรวม ตามล�ำดับ
• ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึ้น 138.1 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ต้นทุนในการให้บริการที่เพิ่มขึ้นของเรือล�ำใหม่ จ�ำนวน 3 ล�ำ ได้แก่
เรือ Aquarius Star เรือ Crystal Star และ เรือ Darin Star ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น และ (2) การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายของเรือใหม่ทั้ง 3 ล�ำดังกล่าว
• ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึ้น 293.3 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ต้นทุนในการให้บริการที่เพิ่มขึ้นของเรือล�ำใหม่ จ�ำนวน 3 ล�ำ ได้แก่
เรือ Aquarius Star เรือ Crystal Star และ เรือ Darin Star ที่ให้บริการเต็มปี ในปี 2563 และ (2) การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายของเรือใหม่ทั้ง 3 ล�ำดังกล่าว ที่มีการตัดค่าเสื่อมราคาเต็มปี ในขณะที่ปี 2562 จะตัดค่าเสื่อมราคา
ภายหลังจากการเข้าให้บริการของเรือแต่ละล�ำ
3) ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore เท่ากับ 360.8 ล้านบาท 352.9 ล้านบาท และ 201.2
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.7 ร้อยละ 9.7 และ ร้อยละ 5.8 ของต้นทุนการให้บริการรวม ตามล�ำดับ
• ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore ในปี 2562 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2561 เนื่องจากบริษัท สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายซ่อมบ�ำรุง
และค่าใช้จ่ายของเรือ AWB ระหว่างช่วง Off-Hired ได้ดีขึ้น
• ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore ลดลง เนื่องจากจ�ำนวนเรือ FSO ที่ให้บริการ
ลดลงจ�ำนวน 2 ล�ำจากการปิดหลุมผลิตน�้ำมันของลูกค้าตามที่ได้กล่าวข้างต้น
4) ต้นทุนการให้บริการบริหารเรือ
• ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการบริหารเรือ ลดลง 46.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
20.0 เนื่องจากบริษัทฯ ยกเลิกการให้บริการเรือ FSU จ�ำนวน 1 ล�ำตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2561 เนื่องจากลูกค้าได้น�ำเรือ
ไปขายเป็นเศษซาก (Scrap) และยกเลิกการให้บริการเรือ Container จ�ำนวน 2 ล�ำ รวมเป็นการยกเลิกการให้บริการเรือทัง้ หมด
3 ล�ำ ประกอบกับบริษัทฯ สามารถควบคุมบริหารต้นทุนในการบ�ำรุงรักษาเรือได้ดีขึ้น
• ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการบริหารเรือ ลดลง 54.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
28.8 เนื่องจากบริษัทฯ ยกเลิกการให้บริการเรือขนาด Aframax ในธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศ ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563
เนื่องจากลูกค้าได้น�ำเรือไปขายเป็นเศษซาก (Scrap)
2.1.3 ก�ำไรขั้นต้นและอัตราก�ำไรขั้นต้น
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ก�ำไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 1,111.2 ล้านบาท 1,695.5 ล้านบาท และ 1,695.5 ล้านบาท
ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 24.8 ร้อยละ 31.7 และ ร้อยละ 41.5 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ก�ำไรขั้นต้นและอัตราก�ำไร
ขั้นต้นแยกตามธุรกิจเป็นดังนี้
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ก�ำไรขั้นต้น
(ล้านบาท)

ปีบัญชี 2561
มูลค่า

ปีบัญชี 2562

อัตราก�ำไร
ขั้นต้น

มูลค่า

ปีบัญชี 2563

อัตราก�ำไร
ขั้นต้น

มูลค่า

อัตราก�ำไร
ขั้นต้น

ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือขนส่งฯ

406.2

18.2

540.6

20.9

427.3

19.4

ก�ำไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU

469.9

33.7

877.4

45.2

1,891.9

58.2

ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือ Offshore

111.0

23.5

138.3

28.2

24.2

10.8

ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจบริหารเรือ

124.1

34.6

139.2

42.6

115.0

46.3

1,111.2

24.8

1,695.5

31.7

2,458.4

41.5

ก�ำไรขั้นต้นรวม

(1) ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือขนส่งฯ
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือขนส่งฯ รวมเท่ากับ 406.2 ล้านบาท 540.6 ล้านบาท และ 427.3
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 18.2 ร้อยละ 20.9 และ ร้อยละ 19.4 ตามล�ำดับ โดยก�ำไรขั้นต้น
ของธุรกิจเรือขนส่งฯ ในปี 2562 ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากเนื่องจาก (1) การรับรู้รายได้และก�ำไรขั้นต้นของ บริษัท บิ๊กซี
จ�ำกัด (บิ๊กซี) เต็มปี 2562 (2) บริษัท รับเรือต่อใหม่จ�ำนวน 6 ล�ำ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ค้าน�้ำมันรายใหญ่ของประเทศ
จึงท�ำให้รายได้และก�ำไรขั้นต้นของบริษัท ปรับตัวดีขึ้น และ (3) ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562 เรือในธุรกิจฯ ขนส่งระหว่างประเทศ
ของบริษัทฯ จ�ำนวน 1 ล�ำ ที่ได้ให้บริการแบบรายเที่ยว (SPOT) ได้รับประโยชน์จากอัตราค่าขนส่งของเรือขนาด Aframax ในตลาด
โลกที่ปรับตัวดีขึ้น
ในขณะที่ก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจเรือขนส่งฯ ในปี 2563 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 เนื่องจาก (1) ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่ส่งผลให้การขนส่งน�้ำมันอากาศยาน (Jet A-1) ลดลงอย่างมาก บริษัทฯ จึงท�ำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด โดยเปลี่ยนจากการขนส่งน�้ำมันอากาศยานลงไปยังภาคใต้ เป็นการขนส่งน�้ำมันประเภทเบนซิน
และดีเซลเข้าภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพือ่ รักษาระดับการใช้งานของเรือ (Utilization Rate) ให้คงอยูใ่ นระดับสูง แต่การขนส่ง
น�้ำมันในเส้นทางภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จะมีอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ต�่ำกว่าการขนน�้ำมันอากาศยานลงไปยังภาคใต้ และ
(2) ในช่วงไตรมาส 4/2563 เรือในธุรกิจฯ ขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทฯ จ�ำนวน 1 ล�ำ ได้เข้าซ่อมบ�ำรุง (Drydocking) ตามแผน
งาน จึงท�ำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีรายได้ แต่ยังคงรับรู้ต้นทุนคงที่ ดังนั้น ก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจเรือขนส่งฯ ในปี 2563 จึงปรับตัว
ลดลงจากปี 2562
(2) ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เท่ากับ 469.9 ล้านบาท 877.4 ล้านบาท
และ 1,891.9 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 33.7 ร้อยละ 45.2 และ ร้อยละ 58.2 ตามล�ำดับ โดย
ในปี 2562 บริษัทฯมีก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 บริษัทฯ
เล็งเห็นว่าความต้องการกักเก็บน�้ำมันเตาเพื่อรองรับมาตรการ IMO2020 ที่จะลดเพดานสัดส่วนก�ำมะถันในน�้ำมันเตาลงเหลือ 0.5%
โดยน�้ำหนัก จากเดิม 3.5% โดยน�้ำหนัก ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปมีมากขึ้น บริษัทฯ จึงท�ำการขยาย
กองเรือในกลุม่ ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จ�ำนวน 3 ล�ำ เพือ่ ขยายฐานลูกค้าใหม่ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการผสมน�ำมันเตาทีม่ กี �ำมะถัน
ต�่ำมาก(VLSFO) กับน�้ำมันเตาที่มีก�ำมะถันสูง (HSFO) เพื่อให้ได้น�้ำมันเตาที่มีก�ำมะถันต�่ำ (LSFO) ตามเกณฑ์ IMO2020 โดยบริษัทฯ
ได้เริ่มให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มเติมจ�ำนวน 2 ล�ำในไตรมาส 2/2562 และอีก 1 ล�ำ ในไตรมาส 3/2562
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�ำนวน
1,014.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.6 สาเหตุหลักเนื่องจากในช่วงไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จ
ในการเจรจาขอปรับอัตราค่าบริการของลูกค้าในธุรกิจ FSU ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เรือ FSU ทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพือ่ กักเก็บนำ�้ มัน
เตาก�ำมะถันต�่ำ เพื่อรองรับมาตรการ IMO2020 รวมถึงปริมาณ Demand การใช้เรือ FSU ในการเก็บน�้ำมันดิบที่มีเพิ่มขึ้นมากในช่วง
กลางปี 2563 จากการที่ปริมาณการใช้น�้ำมันของโลกลดลงอย่างรุนแรงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19
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(3) ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือ Offshore
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือ Offshore รวมเท่ากับ 111.0 ล้านบาท 138.3 ล้านบาท และ 24.2
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 23.5 ร้อยละ 28.2 และ ร้อยละ 10.8 ตามล�ำดับ
โดยในปี 2562 ก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจเรือ Offshore ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 เนื่องจาก (1) ระยะเวลาเข้างาน (On-Hired) ของเรือ
AWB ยาวนานขึน้ สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดและทิศทางการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยทีม่ คี วามชัดเจนมาก
ขึ้น โดยในปี 2562 เรือ AWB ให้บริการรวม 276 วัน ในขณะที่ปี 2561 ให้บริการเพียง 208 วัน
ในขณะที่ก�ำไรขั้นต้นของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากการขายเรือ FSO จ�ำนวน 2 ล�ำออกไปในระหว่างปี 2563 เนื่องจาก
ลูกค้ามีความจ�ำเป็นต้องหยุดด�ำเนินการผลิต สืบเนื่องมาจากปริมาณน�้ำมันในหลุมผลิตลดลง ดังนั้นจึงท�ำให้ ณ สิ้นปี 2563 เรือใน
ธุรกิจ Offshore ของบริษัท จึงมีเพียงเรือ AWB จ�ำนวน 1 ล�ำ
(4) ก�ำไรขั้นต้นจากจากธุรกิจบริหารจัดการเรือ
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจบริหารจัดการเรือรวมเท่ากับ 124.1 ล้านบาท 139.2 ล้านบาท และ
115.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 34.6 ร้อยละ 42.6 และร้อยละ 46.3 ตามล�ำดับ โดยสาเหตุ
ที่บริษัทสามารถท�ำก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจบริหารจัดการเรือเพิ่มขึ้นในปี 2562 เป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานดีขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ�ำรุงเรือลดลง จึงท�ำให้ต้นทุนการด�ำเนินงานลดลง
ในขณะที่ก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจบริหารจัดการเรือในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากปริมาณเรือนอกกลุ่มที่กลุ่มบริษัทฯ บริการ
จัดการเรือลดลงจ�ำนวน 1 ล�ำ จากการที่เจ้าของเรือได้น�ำเรือดังกล่าวไปขายเป็นเศษซาก (Scrap) ตามที่ได้กล่าวข้างต้น
2.1.4 รายได้อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วย เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ๆ โดยส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 รายได้อื่นของบริษัทฯ
เท่ากับ 92.5 ล้านบาท 58.1 ล้านบาท และ 54.3 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ รายละเอียดของรายได้อื่น เป็นดังนี้
รายได้อื่น (ล้านบาท)

ปีบัญชี 2561

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

ดอกเบี้ยรับ

20.5

11.5

4.4

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล

44.4

2.4

0.3

ค่าชดเชยความล่าช้าของเรือ (Demurrage)

5.5

9.1

5.5

อื่น ๆ 1

22.4

35.1

44.1

รายได้อื่นรวม

92.5

58.1

54.3

หมายเหตุ: 1 รายได้อื่น ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินชดเชยประกันภัย บริการอื่น ๆ และรายได้ให้เช่าอุปกรณ์เรือ

ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 มีรายได้อื่นลดลง 34.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.2 เนื่องจากดอกเบี้ยรับ ค่าชดเชย
ความล่าช้าของเรือลดลง และก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเรือเดินทะเลลดลง อนึ่ง ในปี 2561 บริษัทมีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และ
เรือเดินทะเล ซึ่งเป็นเรือในกลุ่มธุรกิจในธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU ที่มีอายุมาก จ�ำนวน 44.4 ล้านบาท
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่นลดลง 3.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.5 สาเหตุหลักเนื่องจาก
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากลดลงสอดคล้องกับการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
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2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเดือนและผลตอบแทนของผูบ้ ริหารและพนักงาน ค่ารับรอง ค่าเดินทาง
และค่าทีป่ รึกษาและค่าบริหารจัดการ ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง และค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย โดยส�ำหรับปีบญ
ั ชี 2561
2562 และ 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เท่ากับ 389.7 ล้านบาท 435.4 ล้านบาท และ 485.5 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ จ�ำแนกตามประเภทของรายการเป็นดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(ล้านบาท)

เงินเดือนและผลตอบแทนของผู้บริหารและ
พนักงาน
ค่ารับรอง ค่าเดินทาง และค่าทีป่ รึกษาและค่า
บริหารจัดการ
ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
การด้อยค่าจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม

ปีบัญชี 2561
มูลค่า

ปีบัญชี 2562

ร้อยละ*

มูลค่า

ปีบัญชี 2563

ร้อยละ*

มูลค่า

ร้อยละ*

216.4

4.8

281.6

5.3

315.8

5.3

64.0

2.3

58.8

1.1

42.4

0.7

39.2
27.6
(24.1)
66.6
389.7

0.9
0.6
(0.5)
0.7
8.8

17.1
34.2
23.1
3.9
16.6
435.4

0.3
0.6
0.4
0.1
0.3
8.1

12.6
35.4
45.4
33.9
485.5

0.2
0.6
0.8
0.6
8.2

* ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ

ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นร้อยละ 8.1 และร้อยละ 8.8 ของรายได้จากการ
ให้บริการ ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงเมื่อเทียบกับรายได้จากการให้บริการ มีสาเหตุหลักเนื่องจากความส�ำเร็จ
ในการขยายตัวของธุรกิจ จึงท�ำให้รายได้จากการให้บริการของบริษทั ฯ เติบโตสูงกว่าค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ค่าใช้จา่ ยในการขายและ
บริหารในปี 2562 จึงลดลงจากปี 2561 อนึ่ง ในปี 2562 บริษัทมีการบันทึกผลค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจ�ำนวน
23.1 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการแปลงค่าเงินลงทุนจากสกุลเงินเหรีญญสหรัฐเป็นสกุลเงินบาท จากการคืนเงินลงทุนภายหลังจากการ
ปิดบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (Non-Recurring Item) และไม่กระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นร้อยละ 8.2 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็น
ร้อยละ 8.1 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผลขาดทุนของการขาย
สินทรัพย์ ซึ่งเป็นเรือ FSO จ�ำนวน 1 ล�ำ ในช่วงกลางปี 2563 ซึ่งในขณะที่ขายเรือดังกล่าว ราคาเหล็กลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่ารับรอง ค่าเดินทาง
ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ได้ดีขึ้น จึงท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยรวมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
2.1.6 ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีรายได้สว่ นหนึง่ ซึง่ ได้รบั เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะในธุรกิจเรือขนส่งฯ และจัดเก็บ FSU และธุรกิจเรือ Offshore
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านกระแสเงินสด (Cashflow hedge) บริษทั ฯ จึงเลือกทีจ่ ะจัดหาเงินทุนด้วยการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน อย่างไรก็ดี มาตรฐานการบัญชีก�ำหนดให้บริษทั ฯ ต้องบันทึกรับรู้ 1) ก�ำไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท�ำรายการและวันที่ช�ำระเงิน และ 2) ก�ำไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย่ นทีย่ ังไม่เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท�ำรายการกับ ณ วันสิ้นงวดของงบการเงิน ก�ำไรขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ นทีม่ คี วามผันผวนส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกบัญชี ดังกล่าวในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินกูร้ ะยะยาวในเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐ รายละเอียดก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2561 2562 และ 2563 มีดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2563
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ส�ำหรับปีบญั ชี 2561 บริษทั ฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจ�ำนวน 8.2 ล้านบาท เนือ่ งจากเงินบาทแข็งค่า เมือ่ เทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ส�ำหรับปีบญั ชี 2562 บริษทั ฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจ�ำนวน 47.7 ล้านบาท เนือ่ งจากเงินบาทแข็งค่า เมือ่ เทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 11.2 ล้านบาท เนื่องจากเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
2.1.7 ต้นทุนทางการเงิน
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 167.8 ล้านบาท 211.0 ล้านบาท และ 214.1
ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 43.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7
เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น ส�ำหรับการขยายกองเรือตามที่ได้กล่าวข้างต้น
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 3.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ซึ่งไม่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญจากปีก่อน
2.1.8 ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ส�ำหรับปี 2561 2562 และ 2563 ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าของบริษัทฯ เท่ากับ 150.4
ล้านบาท 92.0 ล้านบาท และ 90.1 ล้านบาท ตามล�ำดับ บริษทั ฯ ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ร่วม ได้แก่ TIM และลงทุนในหุน้ สามัญ
ของกิจการร่วมค้า ได้แก่ TNTL TST TNS STC และ BMS โดยส�ำหรับปี 2561 ต่อมาในปี 2562 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท
บทด จ�ำกัด (TMN) เพิ่มเติม จ�ำนวน 4,102,824 หุ้น ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน บทด ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.2 เป็น
ร้อยละ 24.9 จึงท�ำให้สถานะของ TMN เปลี่ยนประเภทจากเงินลงทุนทั่วไปเป็นบริษัทร่วม ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทร่วมของบริษัทฯ
จึงประกอบไปด้วย TMN และ TIM ในขณะที่กิจการร่วมค้าของบริษัท ได้แก่ TNTL TST TNS STC และ BMS ต่อมาระหว่างปี STC
ได้เสร็จสิ้นการช�ำระบัญชี จึงท�ำให้ในปี 2563 บริษัทร่วมของบริษัทฯ จึงประกอบไปด้วย TMN และ TIM ในขณะที่กิจการร่วมค้าของ
บริษัท ได้แก่ TNTL TST TNS และ BMS
ในปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ TNS จ�ำนวน 64.5
ล้านบาท TST จ�ำนวน 4.5 ล้านบาท TNTL จ�ำนวน 3.6 ล้านบาท BMS จ�ำนวน 94.9 ล้านบาท และ STC จ�ำนวน (17.1) ล้านบาท
ในปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ TNS จ�ำนวน 13.9
ล้านบาท TST จ�ำนวน 3.1 ล้านบาท TNTL จ�ำนวน 3.2 ล้านบาท BMS จ�ำนวน 67.5 ล้านบาท TIM จ�ำนวน 2.5 ล้านบาท STC
จ�ำนวน 0.1 ล้านบาท และ TMN จ�ำนวน 1.7 ล้านบาท
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ TNS จ�ำนวน (3.8)
ล้านบาท TST จ�ำนวน 2.4 ล้านบาท TNTL จ�ำนวน 3.4 ล้านบาท BMS จ�ำนวน 70.0 ล้านบาท TIM จ�ำนวน 3.2 ล้านบาท และ TMN
จ�ำนวน 14.9 ล้านบาท
2.1.9 ก�ำไรสุทธิและอัตราก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเท่ากับ 746.4 ล้านบาท 1,122.5 ล้านบาท และ 1,701.6 ตามล�ำดับ
เพิ่มขึ้น 376.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.4 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้น 579.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.6 ในปี 2563 ทั้งนี้ คิดเป็น
อัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.7 ร้อยละ 21.0 และ ร้อยละ 28.7 ตามล�ำดับ
ในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากปีบัญชี 2561 ถึงร้อยละ 50.4 สาเหตุหลักเนื่องจากความส�ำเร็จในการขยายธุรกิจ
เรือขนส่งและจัดเก็บ FSU และการขยายกองเรือขนส่งฯ ในประเทศ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น
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ในขณะที่ปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากปีบัญชี 2562 ถึงร้อยละ 51.6 สาเหตุหลักเนื่องจากการเจรจาปรับอัตรา
ค่าบริการในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ตามที่ได้กล่าวข้างต้น
2.1.10 การแบ่งปันก�ำไรสุทธิ
การแบ่งปันก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
การแบ่งปันก�ำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรสุทธิ

ปีบัญชี 2561
มูลค่า

ร้อยละ

711.8

ปีบัญชี 2562
มูลค่า

95.4 1,023.4

34.6

4.6

746.4

99.1

100.0 1,122.5

ปีบัญชี 2563

ร้อยละ

มูลค่า

91.1 1,533.0
8.9

ร้อยละ

90.1

168.6

9.9

100.0 1,701.6

100.0

ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เท่ากับ 1,023.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2561 จ�ำนวน 311.6
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.8 เนื่องจากผลประกอบการของรับรู้ก�ำไรของบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด เต็มปี ประกอบกับธุรกิจขนส่งฯ
ภายในประเทศและธุรกิจเรือขนส่งและกักเก็บ FSU มีจ�ำนวนเรือเพิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับต่อความต้องการของลูกค้า ส�ำหรับปีบญ
ั ชี 2563
เท่ากับ 1,533.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2562 จ�ำนวน 509.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.8 เนื่องจากผลประกอบการของ
รับรู้ก�ำไรจากผลประกอบการกับธุรกิจเรือ FSU มีจ�ำนวนเรือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุม ซึง่ เป็นก�ำไรทีเ่ ป็นของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยใน SHT, NSSG, Big Sea ,OCN
และ AAM ตามสัดส่วนการถือหุ้นในขณะนั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท

ปีบัญชี 2561

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

SHT

-1 มกราคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1 -1 มกราคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1 -1 มกราคม -31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1

NSSG

-1 มกราคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 12.5 -1 มกราคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 12.5 -1 มกราคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 12.5

AAM

-

-

-16 กันยายน – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1

Big Sea - 2 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 30.0 -1 มกราคม - 12 สิงหาคม : ร้อยละ 30.0 -1 มกราคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 20.0
-13 สิงหาคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 20.0
OCN

- 1 มกราคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1

“เลิกกิจการ”

“เลิกกิจการ”

โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ในปีบัญชี 2562 ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง (1) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในระหว่างปี และ (2) ก�ำไรสุทธิของบริษัทย่อย
ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะก�ำไรสุทธิใน NSSG ซึ่งประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ซึ่งมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากการเพิ่มจ�ำนวน
เรือที่ให้บริการ ในขณะที่ปีบัญชี 2563 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง คือก�ำไรสุทธิของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะก�ำไรสุทธิ
ใน NSSG ซึง่ ประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ซึง่ มีผลประกอบการทีด่ ขี นึ้ จากการเพิม่ จ�ำนวนเรือทีใ่ ห้บริการเต็มปี และความ
ส�ำเร็จในการเจรจาปรับอัตราค่าบริการกับลูกค้า
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3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ภาพรวมของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 10,814.8 ล้านบาท 13,063.0 ล้านบาท และ
13,642.8 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีสนิ ทรัพย์หลัก ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ทีด่ นิ อาคาร
และเรือเดินทะเล ค่าความนิยม และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2,248.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.8 เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของเรือเดินทะเลเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจ�ำนวน 2,594.3 ล้านบาท ในขณะเดียวกันเงินสดของบริษัทฯ ลดลง 344.5 ล้านบาท
โดยส่วนใหญ่ลดลงจากการจ่ายซื้อเรือเดินทะเลในส่วนของทุน และจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ ดังนั้นสินทรัพย์รวมสุทธิจึงเพิ่มขึ้นจ�ำนวน
2,248.2 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 579.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 สาเหตุหลักเนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1,277.0 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่ดีขึ้น
การรับคืนเงินให้กู้ยืม และเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ตามสัดส่วนของการด�ำเนินร่วมกันในนาม กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี สุทธิด้วยการ
ลดลงของเงินสดที่เกิดจากการจ่ายซื้อเรือเดินทะเลในส่วนของทุน จ่ายช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย จ่ายเงินปันผล ในขณะที่ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 144.5 ล้านบาท และการลดลงของเรือเดินทะเลเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 538.0 ล้านบาท ดังนั้น
สินทรัพย์รวมสุทธิจึงเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 579.8 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเรือขนส่งฯ และเรือขนส่ง
และจัดเก็บ FSU ของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า โดยส�ำหรับปีบัญชี 2561 และ
2562 และ 2563 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ เท่ากับ 426.4 ล้านบาท 508.9 ล้านบาท และ 364.4 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้การค้า (ล้านบาท)

ปีบัญชี 2561

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น

251.1

253.7

178.4

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

46.1

17.3

ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้

82.6

รวมลูกหนี้การค้า

379.8

38.9
104.8
397.4

278.1

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.4

17.0

36.5

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

27.0

31.3

364.4

ลูกหนี้การค้า

82.4

ลูกหนี้อื่น

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน

10.2

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน

8.0

เงินทดรองจ่ายและอื่น ๆ

1.0

32.2
51.0
11.3

426.4

508.9

เงินทุนรอรับคืนจากการปิดกิจการร่วมค้า

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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-

3.9
14.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2561 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้น
ของลูกหนี้การค้าในธุรกิจเรือจัดเก็บและขนส่ง FSU ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ ในขณะที่ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจาก
(1) เงินทุนรอรับคืนจากการปิดกิจการร่วมค้า และ (2) เงินทดรองจ่ายแทนลูกค้าไปก่อนทั้งในส่วนของกิจการที่เกี่ยวข้องกันและ
กิจการอื่น ทั้งนี้ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยส�ำหรับ ปี 2562 เท่ากับ 27 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ ลดลงจากปีบัญชี 2562 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการลดลงของ
ลูกหนี้การค้าในธุรกิจเรือขนส่งและเรือ Offshore ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงของธุรกิจ ในขณะที่ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากเงินปันผล
ค้างรับจากกิจการร่วมค้า และลดลงจากเงินทุนรอรับคืนจากการปิดกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยส�ำหรับ
ปี 2563 เท่ากับ 21 วัน
ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ สามารถจ�ำแนกตามระยะเวลาอายุหนี้ค้างช�ำระได้ดังนี้
ลูกหนี้การค้า (ล้านบาท)

ปีบัญชี 2561

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

379.8
-

397.4
-

278.1
-

-

-

-

379.8

397.4

278.1

ที่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระหรือค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างช�ำระระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน
ค้างช�ำระระหว่าง 6 ถึง 12 เดือน
ลูกหนี้การค้ารวม

ทัง้ นี้ ระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้าของกลุม่ บริษทั ฯ มีระยะเวลาตัง้ แต่ 30 วัน ถึง 60 วัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส�ำหรับงวดปีบัญชี 2561 บริษัทฯ ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ�ำกัด จ�ำนวน 35.0 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยได้มีการช�ำระเงินกู้ยืมทั้งจ�ำนวนในระหว่างปี
ส�ำหรับงวดปีบัญชี 2562 บริษัทฯ ไม่มีรายการดังกล่าวในระหว่างปี
ส�ำหรับงวดปีบัญชี 2563 บริษัทฯ ไม่มีรายการดังกล่าวในระหว่างปี
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือประกอบด้วย (1) น�้ำมันคงเรือ ซึ่งหมายถึงน�้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือในเรือที่บริษัทฯ ใช้ส�ำหรับให้บริการแก่ลูกค้าและ
(2) วัสดุใช้สิ้นเปลือง โดยส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ เท่ากับ 120.5 ล้านบาท 146.9 ล้านบาท
และ 163.1 ล้านบาท ตามล�ำดับ มีรายละเอียดดังนี้
สินค้าคงเหลือ (ล้านบาท)

ปีบัญชี 2561

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

น�้ำมันคงเรือ
วัสดุใช้สิ้นเปลือง

119.3
1.2

145.4
1.5

161.5
1.6

สินค้าคงเหลือ

120.5

146.9

163.1

ในขณะทีป่ ี 2562 สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 26.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.9 จากปี 2561 เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการขยายธุรกิจเพิม่ เติม รวม
ถึงมีจ�ำนวนเรือเพิม่ ขึน้ จึงท�ำให้ตอ้ งมีการจัดเก็บน�ำ้ มันคงเรือในปริมาณทีม่ ากขึน้
ในขณะทีป่ ี 2563 สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 16.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.0 จากปี 2562 เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการสัง่ ซือ้ น�ำ้ มันคงเรือในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 เพือ่ รองรับการใช้ในปี 2564 จึงท�ำให้มปี ริมาณคงเหลือของน�ำ้ มันคงเรือทีม่ ากขึน้ จากปีกอ่ น
รายงานประจำ�ปี 2563
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าของบริษัทฯ เท่ากับ 487.7 ล้านบาท
645.0 ล้านบาท และ 672.9 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เป็นดังนี้
ในปี 2561 บริษัทฯ รับรู้ผลก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจ�ำนวน 150.3 ล้านบาท และการลดยอดเงินลงทุนฯ
ด้วยเงินปันผลรับจ�ำนวน 166.3 ล้านบาท
ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินลุงทนฯ เพิ่มขึ้นจาก (1) รับรู้ผลก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจ�ำนวน 92.0 ล้านบาท
(2) โอนเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จ�ำนวน 121.0 ล้านบาท (3) ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม
41.0 ล้านบาท และลดยอดเงินลงทุน ฯ ด้วย (1) เงินปันผลรับจ�ำนวน 35.0 ล้านบาท (2) ตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ที่ช�ำระบัญชีเสร็จแล้ว-สุทธิกับค่าเผื่อ ฯ 52.0 ล้านบาท และ (3) รับรู้ส่วนขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการแปลงค่างบการเงิน 9.8 ล้านบาท
ในปี 2563 บริษัทฯ มีเงินลุงทนฯ เพิ่มขึ้นจาก (1) รับรู้ผลก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจ�ำนวน 90.1 ล้านบาท
และลดยอดเงินลงทุนฯ ด้วย (1) เงินปันผลรับจ�ำนวน 61.2 ล้านบาท และ (2) รับรู้ส่วนขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการแปลงค่างบการเงิน
0.9 ล้านบาท
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เท่ากับ 94.7 ล้านบาท และไม่มีรายการดังกล่าวในปี
2562 สาเหตุหลักเนือ่ งจาก บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดประเภทเงินให้กยู้ มื ระยะยาวดังกล่าวไปเป็นส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ ก�ำหนด
รับช�ำระภายในหนึ่งปี (สินทรัพย์หมุนเวียน) จ�ำนวน 88.0 ล้านบาท และ ลดลงเนื่องจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น
งวด โดยเงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกูย้ มื ที่ NSSG ให้ TNS กูย้ มื เงินเพือ่ ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ซึง่ เงินให้กยู้ มื ระยะยาวดังกล่าว
ได้มีการรับช�ำระคืนทั้งจ�ำนวนแล้วในเดือน มกราคม 2563
ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเล
ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลของบริษัทฯ ส่วนใหญ่คือเรือเดินทะเล และเรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562
และ 2563 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลของบริษัทฯ เท่ากับ 6,943.4 ล้านบาท 9,537.7 ล้านบาท และ 8,999.8 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเล
(ล้านบาท)

เรือเดินทะเล
เรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ค่าซ่อมเรือครั้งใหญ่
อุปกรณ์ใช้ในเรือ
อื่นๆ
ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลรวม

ปีบัญชี 2561
มูลค่า

6,394.7
319.0
61.9
128.1
14.8
24.9
6,943.4

ร้อยละ

92.1
4.6
0.9
1.8
0.2
0.4
100.0

ปีบัญชี 2562
มูลค่า

9,032.7
230.1
51.1
151.8
41.0
31.0
9,537.7

ร้อยละ

94.7
2.4
0.5
1.7
0.4
0.3
100.0

ปีบัญชี 2563
มูลค่า

8,661.1
11.1
63.8
179.5
49.1
35.2
8,999.8

ร้อยละ

96.2
0.1
0.7
2.0
0.6
0.4
100.0

ส�ำหรับปีบัญชี 2562 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลเพิ่มขึ้น 2,594.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.4 จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลัก
เกิดจากในปี 2562 บริษัทฯ มีการเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเลเพิ่มเติมจ�ำนวน 3,386.5 ล้านบาท สุทธิด้วยการลดลง
จากการตัดค่าเสือ่ มราคาจ�ำนวน 634.3 ล้านบาท จ�ำหน่ายเรือเดินทะเล 8.3 ล้านบาท และมีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน จ�ำนวน
149.6 ล้านบาท
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ส�ำหรับปีบัญชี 2563 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลลดลง 537.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักเกิดจาก
ในปี 2563 บริษัทฯ มีการเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเลเพิ่มเติมจ�ำนวน 400.7 ล้านบาท สุทธิด้วยการลดลง
จากการตัดค่าเสื่อมราคาจ�ำนวน 730.6 ล้านบาท จ�ำหน่ายเรือเดินทะเล 204.7 ล้านบาท และมีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
จ�ำนวน 3.3 ล้านบาท
การวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 หนี้สินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 3,844.4 ล้านบาท 5,783.1 ล้านบาท และ 5,319.0 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1,938.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.4 ซึ่งเป็นผลมาจากการรับเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ สุทธิด้วยการจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 หนี้สินรวมลดลง 464.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.0 ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายช�ำระหนี้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋วสัญญาใช้เงิน ส�ำหรับปีบัญชี 2561 และ 2562 และ
2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 25.0 ล้านบาท 0.0 ล้านบาท และ 0.0 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 25.0 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินระหว่างปี
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินระหว่างปี จ�ำนวน 110.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
ได้ช�ำระคืนธนาคารทั้งหมดแล้วระหว่างปี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอื่นส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเดินเรือ ค่าจ้างเรือขนส่งแบบระยะเวลา วัสดุและ
อุปกรณ์บนเรือ ค่าบริการซ่อมบ�ำรุงและตรวจสอบเรือค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายตัวแทนด�ำเนินการ (Agent) ค่าประกันภัย และค่าต่อเรือใหม่
รวมถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ เท่ากับ 447.6
ล้านบาท 517.3 ล้านบาท และ 660.8 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอื่น (ล้านบาท)

ปีบัญชี 2561

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น

183.6

422.2

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

48.4

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
รายได้รับล่วงหน้า
ประมาณการสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการซื้อธุรกิจ

65.0
1.2
9.4
140.0

258.9
60.9
94.0
23.4
17.1
63.0

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

447.6

517.3

46.9

118.5
2.2
8.0
63.0
660.8
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ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอื่นของบริษัทฯ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 69.7 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 15.6 โดยมีปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้ (1) เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้น�้ำมันคงเรือ ส�ำหรับเรือ FSU เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
กลุม่ บริษทั ฯ มีจ�ำนวนเรือในกลุม่ ธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 3 ล�ำ และ (2) เพิม่ ขึน้ จากเจ้าหนีค้ า่ ซือ้ สินทรัพย์ เนือ่ งจาก
ปลายปี 2562 มีเรือเข้าซ่อมบ�ำรุง (Dry Docking) จ�ำนวน 5 ล�ำ จึงท�ำให้เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอื่นของบริษัทฯ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 143.5 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 27.7 โดยมีปัจจัยหลัก คือ จากการรับรู้รายการเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น ตามสัดส่วนของการด�ำเนินร่วมกันในนาม “กิจการร่วม
ค้าซีเอ็นเอ็นซี” ในงบการเงินรวม
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 บริษัท มีเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท เท่ากับ 2,929.2 ล้านบาท 4,765.5 ล้านบาท และ
4,169.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดยอดเงินกู้คงเหลือ และเงื่อนไขส�ำคัญของเงินกู้ยืมของบริษัท ส�ำหรับปีบัญชี 2561
2562 และ 2563 ดังนี้
เงินกู้ยืมระยะยาว (ล้านบาท)

ปีบัญชี 2561

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
(ส่วนที่หมุนเวียน)

968.9

1,139.1

1,171.9

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ส่วนที่ไม่หมุนเวียน)

1,960.3

3,626,4

2,997,7

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2,929.2

4,765.5

4,169.6

ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 1,836.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.7 เนื่องจาก
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการเบิกเงินกู้เพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมจ�ำนวน 3,097.1 ล้านบาท สุทธิด้วยการช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน
1,116.4 ล้านบาท และมีผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 144.4 ล้านบาท
โดยในปี 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินเกี่ยวกับการด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระ
หนี้ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับหนังสือจากธนาคารในการผ่อนผันเงื่อนไขทางการเงิน
ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 6, 16 และ 26 ธันวาคม 2562 ตามล�ำดับ
รายละเอียดข้อก�ำหนดการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญตามสัญญาเงินกู้ยืม เป็นดังนี้
DSCR (เท่า)

บริษัท

D/E Ratio (เท่า)

ผู้ให้กู้ก�ำหนด1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25622

ผู้ให้กู้ก�ำหนด1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทฯ

เกินกว่า 1.0 – 1.2 เท่า

1.67 – 2.88 เท่า

ไม่เกิน 3.0 เท่า

0.44 เท่า

SHT

เกินกว่า 1.0 – 1.1 เท่า

0.88 – 0.90 เท่า

ไม่เกิน 2.0 – 6.5 เท่า

0.65 เท่า

NTL

เกินกว่า 1.0 – 1.2 เท่า

1.38 – 1.51 เท่า

ไม่เกิน 2.1 - 3.5 เท่า

1.09 เท่า

Big Sea

เกินกว่า 1.1 – 1.25 เท่า

1.58 เท่า

ไม่เกิน 1.15 - 2.5 เท่า

0.64 เท่า

บริษัทฯ SHT และ NTL มีวงเงินกู้ยืมหลายวงเงิน ซึ่งแต่ละวงเงินมีเงื่อนไขข้อก�ำหนดการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินแตกต่างกัน
อัตราส่วน DSCR ของแต่ละธนาคาร มีวิธีการค�ำนวณที่แตกต่างกัน

1
2
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ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 595.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 โดยในปี 2563 บริษัท มีการ
ช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 1,198.4 ล้านบาท มีการเบิกเงินกู้เพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมจ�ำนวน 582.5 ล้านบาท และมีผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 20.0 ล้านบาท
โดยในปี 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการเงินเกีย่ วกับการด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระ
หนี้ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินได้ทั้งหมด
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 หนี้สินตามสัญญาเช่าของบริษัทฯ เท่ากับ 356.2 ล้านบาท 288.8 ล้านบาท และ 106.0
ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนใหญ่น�ำไปใช้ส�ำหรับการซื้อเรือเดินทะเล
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจ�ำนวน 67.4 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายช�ำระเงิน
ตามสัญญาเช่าการเงินเป็นส่วนใหญ่
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจ�ำนวน 182.8 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายช�ำระเงิน
ตามสัญญาเช่าเป็นส่วนใหญ่
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของประกอบด้วย ทุนทีอ่ อกและช�ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ ก�ำไรสะสม องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ และ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 6,970.4
ล้านบาท 7,279.8 ล้านบาท และ 8,323.8 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 309.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 เนื่องจากลดลงจากการได้มา
ซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย จ�ำนวน 211.0 ล้านบาท (2) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 519.7 ล้านบาท
และ (3) มีก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวดจ�ำนวน 1,040.0 ล้านบาท
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 1,044.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.3 เนื่องจาก (1) ) มีก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวดจ�ำนวน 1,644.7 ล้านบาท (2) ออกจ�ำหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ย่อยให้สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุม
จ�ำนวน 39.5 ล้านบาท (3) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 625.9 ล้านบาท และ (4) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ จ�ำนวน 14.3 ล้านบาท

4 การวิเคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานของบริษัทฯ เท่ากับ 1,107.5 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากก�ำไร
ก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 804.7 ล้านบาท และบวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 501.9 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ
มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานจ�ำนวน (73.9) ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�ำนวน 29.1 ล้านบาท และ (149.4) ล้านบาท
ตามล�ำดับ รวมทั้งมีการจ่ายภาษีเงินได้จ�ำนวน 55.0 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เท่ากับ 1,107.5 ล้านบาท
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ส�ำหรับปีบัญชี 2562 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานของบริษัทฯ เท่ากับ 1,977.7 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากก�ำไร
ก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 1,246.9 ล้านบาท และบวกกลับด้วยค่าเสือ่ มราคาและตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 639.9 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ
มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงานจ�ำนวน (60.5) ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่
ขึน้ (ลดลง)ของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ และเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ จ�ำนวน (41.2) ล้านบาท และ 134.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ
รวมทัง้ มีการจ่ายภาษีเงินได้จ�ำนวน 52.0 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานเท่ากับ 1,977.7 ล้านบาท
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานของบริษัทฯ เท่ากับ 3,014.8 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากก�ำไร
ก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 1,893.1 ล้านบาท และบวกกลับด้วยค่าเสือ่ มราคาและตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 734.9 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ
มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงานจ�ำนวน 298.7 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่
ขึ้น(ลดลง)ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�ำนวน 131.6 ล้านบาท และ (7.4) ล้านบาท ตามล�ำดับ
รวมทั้งมีการจ่ายภาษีเงินได้จ�ำนวน 94.7 ล้านบาท และรับรู้การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่นตามสัดส่วนของการด�ำเนิน
ร่วมกันในนาม “กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี” ในงบการเงินรวม จ�ำนวน 193.9 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมด�ำเนินงานเท่ากับ 3,014.8 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 1,128.3 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสด
จ่ายเพื่อการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ จ�ำนวน 450.6 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ จ�ำนวน 1,392.0 ล้านบาท
(3) เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล จ�ำนวน 584.4 ล้านบาท (4) เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า จ�ำนวน 166.3
ล้านบาท และ (5) บริษัทฯ มีเงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 56.8 ล้านบาท
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 3,245.8 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสด
จ่ายเพื่อการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ จ�ำนวน 3,356.0 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายซื้อลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุน
ระยะยาวอื่น จ�ำนวน 120.4 ล้านบาท (3) เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล จ�ำนวน 6.2 ล้านบาท (4) เงินปันผลรับ
จากกิจการร่วมค้า จ�ำนวน 37.5 ล้านบาท และ (5) บริษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้ลดลง 175.4
ล้านบาท (6) เงินสดจากดอกเบี้ยรับ จ�ำนวน 11.5 ล้านบาท
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 71.5 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสด
จ่ายเพื่อการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ จ�ำนวน 387.2 ล้านบาท (2) เงินสดรับคืนทุนจากการร่วมค้า จ�ำนวน 51.0 ล้านบาท
(3) เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล จ�ำนวน 145.8 ล้านบาท (4) เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า จ�ำนวน 26.4
ล้านบาท และ (5) เงินสดรับช�ำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 88.0 ล้านบาท (6) เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
จ�ำนวน 4.5 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 1,669.9 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก
(1) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินสุทธิจ�ำนวน 219.8 ล้านบาท เพื่อการลงทุนขยายกองเรือ (2) มีการจ่ายช�ำระเงิน
กูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินจ�ำนวน 1,471.9 ล้านบาท (3) เงินปันผลจ่ายจ�ำนวน
250.0 ล้านบาท (4) ดอกเบี้ยจ่ายจ�ำนวน 167.8 ล้านบาท
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 943.6 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก
(1) เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวสถาบันการเงินสุทธิจ�ำนวน 3,097.1 ล้านบาท เพือ่ การลงทุนขยายกองเรือ (2) มีการจ่ายช�ำระเงิน
กูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินจ�ำนวน 1,217.2 ล้านบาท (3) เงินปันผลจ่ายจ�ำนวน
519.7 ล้านบาท (4) ดอกเบีย้ จ่ายจ�ำนวน 205.6 ล้านบาท (5) เงินสดจ่ายเพือ่ การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษทั
ย่อย จ�ำนวน 211.0 ล้านบาท
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ส�ำหรับปีบัญชี 2563 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 1,639.8 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก
(1) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินสุทธิจ�ำนวน 582.5 ล้านบาท เพื่อการลงทุนขยายกองเรือ (2) มีการจ่ายช�ำระเงิน
กู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินจ�ำนวน 1,424.9 ล้านบาท (3) เงินปันผลจ่ายจ�ำนวน 625.9 ล้านบาท
(4) ดอกเบีย้ จ่ายจ�ำนวน 211.1 ล้านบาท (5) เงินสดรับจากการออกจ�ำหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ย่อยให้สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุม
จ�ำนวน 39.6 ล้านบาท

5 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ2563 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ เท่ากับ 1.19 เท่า 0.92 เท่า และ 1.32 เท่า ตามล�ำดับ และ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ เท่ากับ 1.11 เท่า 0.84 เท่า และ 1.24 เท่า ตามล�ำดับ
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วและตำ�่ กว่า 1.0 เนือ่ งจาก 1) บริษทั ฯ มีวงจรเงินสด (Cash Cycle)
ติดลบ 4 – 8 วัน โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 21 - 26 วัน มีระยะเวลาขายเฉลี่ย 12 – 16 วัน และมีระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย
40 – 47 วัน และ 2) บริษัทฯ ขยายกองเรือเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดยใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน
เป็นหลัก ท�ำให้มีเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี ซึ่งถูกจัดอยู่ในประเภทบัญชีหนี้สินหมุนเวียน
ในขณะที่ปี 2562 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
บริษัทฯ ซื้อกิจการของบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด เพิ่มเติมอีกร้อยละ 10 ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการน�ำเงินสดจ่ายลงทุนในการขยาย
กองเรือเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 6 ล�ำ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น และช�ำระหนี้เงินกู้ตามงวดการช�ำระ จึงท�ำให้เงินสดลดลงจากปี 2561
ในขณะทีป่ ี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ฯ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจาก
บริษัทฯ ได้มีการน�ำเงินสดจ่ายลงทุนในการขยายกองเรือเพียง 1 ล�ำและผลการด�ำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นมากของธุรกิจขนส่งและ
จัดเก็บ FSI จึงท�ำให้เงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2562
อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 อัตราก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 31.7 เพิ่มขึ้นจากอัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2561 โดยสาเหตุหลัก
มาจากอัตราก�ำไรขัน้ ต้นของธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิม่ ขึน้ จากการทีเ่ รือให้บริการเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงอัตราก�ำไรขัน้ ต้นของ
ธุรกิจเรือ Offshore ที่ดีขึ้นจากการที่ระยะเวลาเข้างาน (On-Hired) ของเรือ AWB ยาวนานขึ้นจากปี 2561
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 อัตราก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 41.5 เพิ่มขึ้นจากอัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2562 โดยสาเหตุหลัก
มาจากอัตราก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึ้นจากการที่เรือให้บริการเต็มประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ประสบความ
ส�ำเร็จในการเจรจาขอปรับอัตราค่าบริการกับลูกค้า
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 อัตราก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 21.0 เพิ่มขึ้นจากจากอัตราก�ำไรสุทธิในปี 2561 อย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยสาเหตุหลักมาจากความส�ำเร็จในการขยายกองเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จ�ำนวน 3 ล�ำ และการรับเรือต่อใหม่ของธุรกิจเรือขนส่ง
ในประเทศ จ�ำนวน 6 ล�ำ ตามที่กล่าวข้างต้น
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 อัตราก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 28.7 เพิ่มขึ้นจากจากอัตราก�ำไรสุทธิในปี 2562 อย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยสาเหตุหลักมาจากความส�ำเร็จในการขยายกองเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU และความส�ำเร็จในการเจรจาขอปรับอัตราค่าบริการ
กับลูกค้า ตามที่กล่าวข้างต้น
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ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ 11.20 ร้อยละ 15.15 และร้อยละ
20.8 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ ปี 2562 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ
เพิม่ ขึน้ ตามทีก่ ล่าวข้างต้น (2) บริษทั ฯ มีผลต่างจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียของบริษทั ใหญ่ในบริษทั ย่อยจากการเข้าซือ้ หุน้ บริษทั
บิ๊กซี จ�ำกัด เพิ่มอีกร้อยละ 10 จ�ำนวน 210.9 ล้านบาท และ (3) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ�ำนวน 519.7 ล้านบาท ส�ำหรับ
ปี 2563 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น
และ (2) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ�ำนวน 625.9 ล้านบาท
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับ ร้อยละ 6.95 ร้อยละ 9.40 และร้อยละ 12.74
ตามล�ำดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร เท่ากับ ร้อยละ 18.64 ร้อยละ 21.10 และร้อยละ 25.99 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2562 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากอัตราก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น
ส�ำหรับปี 2563 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากอัตราก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.58 เท่า 0.84 เท่า และ 0.68 เท่า ตามล�ำดับ
และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debts to Equity Ratio) เท่ากับ 0.47 เท่า 0.69 เท่า
และ 0.51 เท่า ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เป็น 0.84 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debts to Equity Ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 0.69 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้มีการเบิกเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU และธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศ
ตามที่กล่าวข้างต้น
ส�ำหรับปี 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เป็น 0.68 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Interest Bearing Debts to Equity Ratio) ลดลงเป็น 0.51 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินรวมที่ลดลง เนื่องจากการจ่ายช�ำระ
เงินกู้ยืม และบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการเบิกเงินกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อลงทุนในธุรกิจ ตามที่กล่าวข้างต้น
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพันเท่ากับ 0.30 เท่า 0.35 เท่า และ 1.07
เท่า ตามล�ำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพันที่ต�่ำกว่า 1.0 เท่า เนื่องจาก บริษัทฯ อยู่ในช่วงการลงทุน
ขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในกองเรือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บซึ่ง
สูงขึ้นมาก นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังลงทุนเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เพิ่มเติม โดย
บริษัทฯ มีภาระเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวจ�ำนวน 1,842.60 ล้านบาท 3,476.4 ล้านบาท และ 387.2 ล้านบาท ในปี 2561 2562
และปี 2563 ตามล�ำดับ (หากไม่รวมภาระเกีย่ วกับการลงทุนดังกล่าว อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน ส�ำหรับปี 2561 2562
และปี 2563 จะเท่ากับ 0.60 เท่า 0.93 เท่า และ 1.25 เท่า ตามล�ำดับ)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน
ทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจน
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี โดยงบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงได้มกี ารพิจารณาอย่างระมัดระวังและ
ใช้ดุลพินิจประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าว รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือ่ ให้งา่ ยต่อการท�ำความเข้าใจและการใช้งานอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
ทั่วไป
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี ละด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ เ หมาะสมและมีป ระสิท ธิผล เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผ ลว่าข้อมูล ทางบัญชีของบริษัทฯ มีค วามถูกต้อง ครบถ้ ว น
และเพียงพอทีจ่ ะรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่
สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบ
ควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด และแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถ
สร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษทั ฯ และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด มีความถูกต้องและครบถ้วน
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายบวร วงศ์สินอุดม)
ประธานกรรมการ

(นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั พริ มา มารี น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั พริ มา มารี น จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ กล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรั บผิ ดชอบของผู้ สอบบัญ ชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มี นัย สาคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิจเยี่ย งผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
การด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและมูลค่าของเรื อเดินทะเล
อ้างถึงหมายเหตุขอ้ 3(ฉ), 3(ฌ), 10, 12, 13 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวอย่ างไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าความนิ ยมจากการ การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
ซื้ อธุ รกิจของบริ ษทั บิ๊กซี จากัด จานวน 1,022 ล้านบาท และ - การสอบถามผู ้ บ ริ หารและตรวจสอบเอกสารที่
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนบริ ษทั ย่อยแห่ งนี้ เป็ นจานวนเงิน
เกี่ ยวข้องเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจเกี่ ยวกับ ขั้นตอน
1,768 ล้านบาท
การประเมิ น ข้อ บ่ งชี้ ของการด้อ ยค่ า และการจัด ท า
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ
บริ ษ ัทย่อยดังกล่าวดาเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการให้บริ การ - ประเมิ น ความเหมาะสมของข้อ สมมติ ที่ ส าคัญ จาก
ขนส่ งน้ ามันทางเรื อในประเทศ ซึ่งมีปัจจัยความเสี่ ยงภายนอก
ผูบ้ ริ ห ารที่ ใช้ในการประเมิ นมู ลค่า ของค่ า ความนิ ย ม
หลายประการที่ อาจส่ งผลกระทบอย่ างมีสาระสาคัญต่อการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและมูลค่าของเรื อเดินทะเล เช่น
ป ระมาณ การผลป ระกอบ ก ารข องกิ จการ เช่ น การ
การประมาณการผลการด าเนิ น งาน อัต ราค่ า บริ การ
เปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและราคาน้ ามัน เป็ นต้น ปั จจัย
ประมาณการปริ มาณการให้บริ การ อัตราการเติ บ โต
ดังกล่าวจึงเป็ นข้อบ่งชี้วา่ ค่าความนิ ยมและเงินลงทุนในบริ ษทั
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายต่อ
ย่อยอาจเกิดการด้อยค่า
รายได้และอัตราคิดลด
- ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติของผูบ้ ริ หารที่ใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ มบริ ษัทมี มูลค่าตามบัญชี ของ
ในการประเมินมูลค่าคงเหลือของเรื อเดินทะเล
เรื อเดิ นทะเลจานวน 8,682 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 64 ของ - การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติที่สาคัญ
สิ น ทรั พ ย์ร วม ในระหว่ า งปี 2563 เรื อเดิ น ทะเลของกลุ่ ม - พิจารณาความเพี ยงพอในการเปิ ดเผยข้อมู ล ของกลุ่ ม
กิ จการมี การให้ บริ การหลายรู ปแบบ โดยที่ อัตราค่ าบริ การ
บริ ษทั และบริ ษทั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และปริ มาณการให้บริ การขึ้นอยู่กบั สภาพตลาด ในปั จจุบนั มี
การแข่ งขัน ในตลาดมากขึ้ น ส่ งผลให้ อัต ราค่ าบริ การและ
ปริ มาณการให้บริ การสาหรั บเรื อบางประเภทลดลง ปั จจัย
ดังกล่าวอาจเป็ นข้อบ่งชี้วา่ เรื อเดินทะเลอาจเกิดการด้อยค่า
ฝ่ ายบริ หารได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความ
นิ ยม เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและมูลค่าของเรื อเดินทะเล โดย
ใช้วิธีการคานวณมูลค่าจากการใช้ และประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ
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เนื่ องจากความมีสาระสาคัญของรายการและการใช้ดุลยพินิจ
ที่สาคัญของผูบ้ ริ หารในการประเมิ นมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับ
คืน ข้าพเจ้าพิ จารณาว่า เรื่ องดังกล่ าวเป็ นเรื่ องส าคัญ ในการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผู ้ส อบบัญ ชี ที่ อยู่ ในรายงานนั้ น ซึ่ งคาดว่ ารายงานประจาปี จะถู กจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ น ของข้าพเจ้าต่ อ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการไม่ ค รอบคลุ ม ถึ งข้อมู ล อื่ น และข้า พเจ้า ไม่ ไ ด้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ ระบุข า้ งต้นเมื่ อจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่ นมี ความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการหรื อกับ ความรู ้ ที่ไ ด้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมู ลอื่ นมี การแสดงข้อมู ลที่ ข ัด ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้า พเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและขอให้ทาการแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่ จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แลมีหน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู ้ส อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อ มั่น อย่า งสมเหตุ ส มผล
คือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อ ผิ ด พลาดและถื อ ว่า มี ส าระส าคัญ เมื่ อ คาดการณ์ ไ ด้อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า รายการที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ งแต่ ล ะรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผ ลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้ งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•
ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อมู ล ที่ ข ัด ต่อ ข้อเท็ จ จริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งเหล่ า นั้ น และได้ห ลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ เป็ นเกณฑ์ ใ น
การแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมู ล การแสดงข้อมู ลที่ ไม่ ต รงตามข้อเท็ จจริ งหรื อการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
•
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใช่ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ในการแสดงความเห็ น ต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายใน
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
•
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิ ด ข้อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษัท และบริ ษ ัท ในการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบ
บัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
•
ประเมิ น การน าเสนอโครงสร้ า งและเนื้ อ หาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวม รวมถึ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ ทาให้ มี
การนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ ร กิ จภายในกลุ่ ม บริ ษัท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้าพเจ้า รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การก าหนดแนวทาง
การควบคุ ม ดู แ ล และการปฏิ บัติ งานตรวจสอบกลุ่ มบริ ษัท ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิ ด ชอบแต่เพี ย งผูเ้ ดี ย วต่อความเห็ น
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ื อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุม
ภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ ค ารั บ รองแก่ ผู ้มีห น้ า ที่ ในการกากับ ดู แ ลว่ าข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกัน ไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้ า ที่ ในการก ากับ ดู แ ล ข้า พเจ้าได้พิ จารณาเรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มี นั ย ส าคัญ ที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่ านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้น แต่ กฎหมายหรื อข้อบังคับ ไม่ ให้ เปิ ดเผยต่ อสาธารณะเกี่ ย วกับ เรื่ อ งดังกล่ า ว
หรื อ ในสถานการณ์ ที่ ย ากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ข้า พเจ้า พิ จ ารณาว่า ไม่ ค วรสื่ อสารเรื่ อ งดังกล่ า วในรายงานของข้า พเจ้า เพราะ
การกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ย
สาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(ธนิ ต โอสถาเลิศ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5155
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2564
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษษัททั พริ
พริมมาามารี
มารีนนจำจ�ากั
(มหาชน)และบริ
และบริ
ัอย่ยอย
บริ
กัดด(มหาชน)
ษัทษย่ท
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยว
ข้องกันที่ถึงกาหนดรับชาระภายในหนึ่ งปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัด
ในการเบิกใช้
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน

หมายเหตุ

2,218,798
364,464

941,646
508,915

832,997
338,476

403,535
152,709

5
7

163,151
7,213
2,753,626

87,953
146,967
4,248
1,689,729

2,659
2,862
1,176,994

1,702
3,448
561,394

15
8
10
12
13
14
22
5

392
672,902
8,999,813
1,022,246
103,216
46,948
43,744
10,889,261

937
644,908
9,537,763
1,022,246
107,584
23,262
36,565
11,373,265

219
351,908
4,494,950
3,104,340
495
19,292
27,696
7,998,900

166
351,908
3,948,466
4,014,188
582
15,558
8,330,868

13,642,887

13,062,994

9,175,894

8,892,262

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน่ ึงของงบการเงินน้ ี
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)

6
5

รวมสิ นทรั พย์
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2563
2562

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษษัททั พริ
พริมมาามารี
มารีนนจำจ�ากั
(มหาชน)และบริ
และบริ
ั ยย่ อย
บริ
กัดด(มหาชน)
ษัทษย่อท
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินอนุ พนั ธ์
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)

5

660,821

517,321

162,741

209,435

15

1,171,937

1,139,168

513,292

445,277

15

41,356
197,005
21,688
2,092,807

78,299
73,105
25,004
1,832,897

1,622
5,694
683,349

53,198
3,436
711,346

15
15
22

2,997,697
64,682
60,648

3,626,381
210,476
60,249

1,706,504
6,578
-

1,855,202
135,236
17,865

16
25

61,933
36,456
4,785
3,226,201

52,669
479
3,950,254

15,950
28,194
1,757,226

11,713
223
2,020,239

5,319,008

5,783,151

2,440,575

2,731,585

รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2563
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181

งบแสดงฐานะการเงิน

า มารีน นจำ�จกัากัด ด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริ
บริบริษัทษทั พริพริ
มามมารี
ษัทย่ษอทั ยย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
(หุ้ นสามัญจานวน 2,500 ล้ านหุ้น
มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
(หุ้ นสามัญจานวน 2,500 ล้ านหุ้น
มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2563
2562

หมายเหตุ

17

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000
3,407,489

2,500,000
3,407,489

2,500,000
3,407,489

2,500,000
3,407,489

17

(316,135)

(417,157)

(250,698)

(351,494)

18

211,400
2,388,484
(334,934)
7,856,304
467,575
8,323,879

155,200
1,544,921
(275,115)
6,915,338
364,505
7,279,843

211,400
889,683
(22,555)
6,735,319
6,735,319

155,200
449,482
6,160,677
6,160,677

13,642,887

13,062,994

9,175,894

8,892,262

18
11

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

8

งบกำ�ไรขาดทุน

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุน

หมายเหตุ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้ น
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

5, 19
5
5
5
5

8
22

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562

5,925,752
(3,467,366)
2,458,386
55,532
2,513,918
(485,525)
(11,235)
2,017,158
(214,141)

(พันบาท)
5,346,662
1,854,424
(3,651,174)
(1,417,256)
1,695,488
437,168
2,492
1,057,612
55,560
22,159
1,753,540
1,516,939
(435,360)
(280,791)
47,711
(31,201)
1,365,891
1,204,947
(210,994)
(113,861)

90,089
1,893,106
(191,460)
1,701,646

92,035
1,246,932
(124,438)
1,122,494

1,798,274
(1,367,999)
430,275
406,781
29,398
866,454
(228,326)
72,357
710,485
(88,186)

1,091,086
31,418
1,122,504

622,299
(12,020)
610,279

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ
กาไรสาหรับปี

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562
1,701,646

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ ยง
กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษี
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นของ
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ - สุทธิจากภาษี
รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

8

16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562

(พันบาท)
1,122,494
1,122,504

610,279

(33,313)

(98,411)

-

-

(20,624)

-

(12,473)

-

(910)

15,983

-

-

(54,847)

(82,428)

(12,473)

-

(2,107)

-

(307)

-

(2,107)
(56,954)
1,644,692

(82,428)
1,040,066

(307)
(12,780)
1,109,724

610,279

11

1,533,057
168,589
1,701,646

1,023,385
99,109
1,122,494

1,122,504
1,122,504

610,279
610,279

การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

11

1,480,335
164,357
1,644,692

948,892
91,174
1,040,066

1,109,724
1,109,724

610,279
610,279

กาไรต่ อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

23

0.61

0.41

0.45

0.24

การแบ่ งปันกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน่ ึงของงบการเงินน้ ี
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหน่ ึงของงบกำรเงินน้ ี

2,500,000

3,407,489

-

-

โอนไปสำรองตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กำไร
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสาหรับปี

-

3,407,489

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุน้
สำมัญ

-

24

2,500,000

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชำระแล้ว

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้ เสียในบริ ษทั ย่อย
กำรได้มำซึ่งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ซึ่งอำนำจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
เงินปั นผล

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริ
มาน มารี
จำ�กัดและบริ
(มหาชน)
บริษษทั ัทพริพริ
มา มารี
จากัดน(มหาชน)
ษทั ย่อย และบริษัทย่อย

(417,157)

-

-

-

-

(417,157)

11

155,200

30,600

-

-

-

124,600

1,544,921

(30,600)

1,023,385
1,023,385

(500,000)

(500,000)

1,052,136

ยังไม่ได้
จัดสรร

กำไรสะสม

ส่ วนต่ำงจำก
กำรรวมธุรกิจ
ภำยใต้กำร ทุนสำรอง
ควบคุมเดียวกัน ตำมกฎหมำย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(145,134)

-

(90,476)
(90,476)

-

-

(5,890)

-

15,983
15,983

-

-

(124,091)

-

-

(124,091)
(124,091)

-

(275,115)

-

(74,493)
(74,493)

(124,091)
(124,091)

-

6,915,338

-

1,023,385
(74,493)
948,892

(124,091)
(624,091)

(500,000)

364,505

-

99,109
(7,935)
91,174

(86,903)
(106,606)

(19,703)

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนแบ่ง
กำไร (ขำดทุน)
กำรเปลี่ยน
สำรอง
เบ็ดเสร็ จอื่น
แปลงส่วนได้
รวม
ส่วนของ
กำร
ในบริ ษทั ร่ วม เสี ยของบริ ษทั องค์ประกอบอื่น รวมส่ วนของ ส่วนได้เสี ย
แปลงค่ำ
และกำรร่ วมค้ำ ใหญ่ในบริ ษทั
ของส่ วน
ผูถ้ ือหุน้
ที่ไม่มีอำนำจ
งบกำรเงิน ที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ย่อย
ของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ ควบคุม
(พันบาท)
(54,658)
(21,873)
(76,531)
6,590,537
379,937

7,279,843

-

1,122,494
(82,428)
1,040,066

(210,994)
(730,697)

(519,703)

6,970,474

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
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17

3,407,489

-

2,500,000

-

-

3,407,489
3,407,489

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้
สำมัญ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

โอนไปกำไรสะสม
โอนไปสำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุ งใหม่
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
ออกจำหน่
สำมัเสีญยของบริ
ทั ย่อย ม
กำรได้
มำซึำ่ งยหุ
ส่วน้ นได้
ที่ไม่มีอษำนำจควบคุ
เงินปันผล
24
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสาหรับปี

2,500,000
2,500,000

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชำระแล้ว

และบริษัทย่อย

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในปี ก่ อน
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี

บริษษทั ัทพริมพริ
มาน จมารี
น จำ�กัและบริ
ด (มหาชน)
บริ
า มารี
ากัด (มหาชน)
ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

101,022
(316,135)

-

-

(417,157)
(417,157)

56,200
211,400

-

-

155,200
155,200

ส่วนต่ำงจำก
กำรรวมธุรกิจ
ภำยใต้กำร
ทุนสำรอง
ควบคุมเดียวกัน ตำมกฎหมำย

12

(101,022)
(56,200)
2,388,484

1,533,057
(1,539)
1,531,518

(525,000)
(525,000)

1,544,921
(5,733)
1,539,188

ยังไม่ได้
จัดสรร

กำไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(175,283)

(30,149)
(30,149)

-

(145,134)
(145,134)

(6,800)

(910)
(910)

-

(5,890)
(5,890)

(124,091)

-

-

(124,091)

(124,091)

(28,760)

(20,124)
(20,124)

-

(8,636)
(8,636)

(334,934)

(51,183)
(51,183)

-

(275,115)
(8,636)
(283,751)

7,856,304

1,533,057
(52,722)
1,480,335

(525,000)
(525,000)

6,915,338
(14,369)
6,900,969

467,575

168,589
(4,232)
164,357

39,586
(100,967)
(61,381)

364,505
94
364,599

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนแบ่ง
กำไร (ขำดทุน)
กำรเปลี่ยน
สำรอง
เบ็ดเสร็ จอื่น
แปลงส่วนได้
รวม
ส่วนของ
กำร
ในบริ ษทั ร่ วม เสียของบริ ษทั
สำรอง องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
แปลงค่ำ
และกำรร่ วมค้ำ ใหญ่ในบริ ษทั กำรป้องกัน
ของส่วน
ผูถ้ ือหุน้
ที่ไม่มีอำนำจ
งบกำรเงิน ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
ย่อย
ควำมเสี่ ยง ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ ควบคุม
(พันบาท)

8,323,879

1,701,646
(56,954)
1,644,692

39,586
(625,967)
(586,381)

7,279,843
(14,275)
7,265,568

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

13

2,500,000

3,407,489

-

-

โอนไปสารองตามกฎหมาย

-

-

24

3,407,489

2,500,000

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

หมายเหตุ

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริ
ษทั พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

(351,494)

-

-

-

155,200

30,600

-

-

449,482

(30,600)

610,279

(500,000)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนต่าง
กาไรสะสม
จากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม ทุนสารอง
ยังไม่ได้
เดียวกัน
ตามกฎหมาย จัดสรร
(พันบาท)
(351,494)
124,600
369,803

6,160,677

-

610,279

(500,000)

6,050,398

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

188

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โอนไปกาไรสะสม
โอนไปสารองตามกฎหมาย

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสาหรับปี

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในปี ก่ อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

17

24

หมายเหตุ

14

3,407,489

-

2,500,000

-

-

-

3,407,489
3,407,489

2,500,000
2,500,000

-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
สามัญ

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(250,698)

100,796
-

-

-

211,400

56,200

-

-

889,683

(100,796)
(56,200)

1,122,504
(307)
1,122,197

(525,000)

449,482
449,482

ยังไม่ได้
จัดสรร

กาไรสะสม

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(พันบาท)
(351,494)
155,200
(351,494)
155,200

ส่วนต่าง
จากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(22,555)

-

(12,473)
(12,473)

-

(10,082)
(10,082)

องค์ประกอบ
อื่นของส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้น
สารอง
การป้องกัน
ความเสี่ ยง

6,735,319

-

1,122,504
(12,780)
1,109,724

(525,000)

6,160,677
(10,082)
6,150,595

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

งบกระแสเงินสด

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสำหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไรเป็ นเงิ นสดรั บ (จ่ าย)
ค่ำเสื่ อมรำคำและตัดจำหน่ำย
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
ขำดทุนจำกกำรเลิกกิจกำรของบริ ษทั ย่อยและกำรร่ วมค้ำ
ส่ วนแบ่งกำไรจำกบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
(สุ ทธิ จำกภำษี)
ประมำณกำรหนี้ สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุน (กำไร) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้เงินปั นผล
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงของสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำย
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำกกำรดำเนิ นงำน
จ่ำยภำษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2563
2562

1,701,646

1,122,494

1,122,504

610,279

734,967
9,781
49,454
-

639,928
2,090
26,762

271,587
(7,030)
49,454
-

211,372
34
3,689

(90,089)
7,774
(3,860)
214,141
(4,405)
191,460
2,810,869

(92,035)
14,312
(65,679)
210,994
(11,504)
(2,492)
124,438
1,969,308

3,852
14,335
113,861
(2,806)
(1,057,612)
(31,418)
476,727

2,731
(65,628)
88,186
(6,417)
(406,781)
12,020
449,485

131,572
(17,133)
(3,283)
5,528
186,521
(3,002)
(403)
(1,127)
3,109,542
(94,700)
3,014,842

(41,153)
(33,236)
(1,801)
3,400
134,043
920
(305)
(1,381)
2,029,795
(52,068)
1,977,727

42,220
(957)
586
(290)
(27,901)
2,259
(222)
492,422
(11,871)
480,551

(7,909)
1,898
(1,416)
(63)
36,731
1,020
(124)
479,622
(13,772)
465,850

15
รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจำกเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีขอ้ จำกัด
ในกำรเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับคืนทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อเงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
เงินสดจ่ำยเพื่อซ่อมเรื อครั้งใหญ่ ซื้ ออุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดรับชำระคืนจำกเงินให้กยู้ มื ระยะยำว
แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ำยเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในควำมเป็ นเจ้ำของ
ในบริ ษทั ย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสี ยกำรควบคุม
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยชำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินสดรับจำกส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ในกำรออกจำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่ำยให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั
เงินปั นผลจ่ำยให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ดอกเบี้ยจ่ำย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

16

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2563
2562

567
50,999
(49)
145,674
(387,238)
-

175,376
(76,960)
(2,431)
(41,029)
6,227
(3,355,930)
(55)

(53)
50,999
(546,484)
392,676
(58,724)
-

174,543
(561,354)
(2,431)
(41,029)
425
(2,397,185)
-

87,878
26,250
4,405
(71,514)

37,477
11,504
(3,245,821)

1,022,627
2,806
863,847

406,781
6,417
(2,413,833)

110,000
(110,000)
582,469
(1,198,360)
(226,443)

(210,994)
(25,000)
3,097,137
(1,116,453)
(75,724)

437,000
(524,018)
(187,743)

2,329,247
(286,223)
(49,879)

39,586
(525,000)
(100,967)
(211,140)
(1,639,855)

(500,000)
(19,703)
(205,667)
943,596

(525,000)
(115,175)
(914,936)

(500,000)
(82,182)
1,410,963

งบกระแสเงินสด

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2563
2562
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้ำหนี้ จำกกำรซื้ ออุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
ซื้ อยำนพำหนะภำยใต้สัญญำเช่ำ
กำรเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
เงินปั นผลค้ำงรับ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2563
2562

1,303,473

(324,498)

429,462

(537,020)

(26,321)
1,277,152
941,646
2,218,798

(19,990)
(344,488)
1,286,134
941,646

429,462
403,535
832,997

(537,020)
940,555
403,535

2,195
32,003
34,984

23,376
8,211
-

69
5,748
34,984

15,644
1,809
-

17
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
่ 31 ธัน2563
วาคม 2563
สำ�หรัสบาหรั
ปีสิ้นบสุปีดสิวั้น
นทีสุ่ ด31วันธัที
นวาคม

หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การดาเนินงานร่ วมกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารอง
ส่ วนงานดาเนิ นงานและการจาแนกรายได้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปั นผล
เครื่ องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที
31่ 31ธันธัวาคม
2563
สสำ�าหรั
นวาคม
2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั พริ มา มารี น จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบี ยนกับตลาด
หลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย เมื่ อวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยมี ที่อยู่จดทะเบี ยนของบริ ษ ัท ตั้งอยู่เลขที่ 80 ซอย
บางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ดของบริ ษทั ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั นทลิน จากัด และบริ ษทั นทลิ น
คอร์ปอเรชัน่ จากัด ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริ การขนส่ งน้ ามันทางเรื อและให้บริ การเรื อสนับสนุนงาน
สารวจและผลิตปิ โตรเลียมกลางทะเล และให้บริ การการบริ หารจัดการเรื อ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 10

2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชี พบัญชี ฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลา
บัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2563 การถื อปฏิ บัติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิ น (TFRS 9) รวมถึ งมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่
เกี่ ย วข้อ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 16 เรื่ อ ง สั ญ ญาเช่ า (TFRS 16) เป็ นครั้ งแรกซึ่ งไม่ มี
ผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงิน
รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริ
ษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้นสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
2563
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ใน
งวดปั จจุบนั มาถือปฏิบตั ิในการจัดทางบการเงินนี้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาด
ว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
(ข) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้นาเสนอเป็ นเงินบาทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั
(ค) การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้น
จริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวน
อย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1)

การใช้วจิ ารณญาณ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีซ่ ึ งมีผลกระทบที่มีนัยสาคัญที่สุดต่อ
จานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 3(ญ), 12

หมายเหตุขอ้ 4
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สัญญาเช่า
− การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
− กลุ่มบริ ษท
ั พิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุส มผลที่จะใช้สิทธิ ต่ออายุ
สัญญาเช่าหรื อไม่
− กลุ่มบริ ษท
ั จะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรื อไม่
− กลุ่มบริ ษท
ั ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ที่
ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับให้กบั ผูเ้ ช่าหรื อไม่
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที
31่ 31ธันธัวาคม
2563
สสำ�าหรั
นวาคม
2563
(2)

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีความเสี่ ยง
อย่างมีนยั สาคัญที่จะส่ งผลให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งที่มีสาระสาคัญในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในปี บัญชีถดั ไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 3(ญ), 12

หมายเหตุขอ้ 4

หมายเหตุขอ้ 13
หมายเหตุขอ้ 16
หมายเหตุขอ้ 25
3

สัญญาเช่า
− การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
− กลุ่มบริ ษท
ั พิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิต่ออายุ
สัญญาเช่าหรื อไม่
− กลุ่มบริ ษท
ั จะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรื อไม่
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
− การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการซื้ อบริ ษท
ั
ย่อย
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมเกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาคัญในการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การวัดมู ลค่ าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้ เกี่ ยวกับข้อ
สมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่นาข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกต
ได้มาใช้

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กบัญชี สาหรับการรวมธุ รกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่ อการควบคุ ม (ตามที่กล่าวไว้ในส่ วนของบริ ษทั ย่อย)
ถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริ
ษัท พริมปา ระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สำส�าหรั
หรับบปีปีสิ้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
ธันธัวาคม
2563
ที่ 31
นวาคม
2563

วันที่ซ้ือกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ือ
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระ
ให้แก่เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยงั รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อที่รับมาจากการรวมธุ รกิจ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่มบริ ษทั ที่ เกิ ดขึ้นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่าที่ ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่น ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
หากการบัน ทึ กบัญ ชี เมื่ อ เริ่ ม แรกส าหรั บ การรวมธุ ร กิ จ ไม่ เสร็ จสมบู ร ณ์ ภ ายในวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน
ที่ การรวมธุ รกิ จเกิ ดขึ้น กลุ่มบริ ษัทประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชี ยงั ไม่ส มบูรณ์ เพื่อรายงาน
มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรัพย์ หรื อหนี้ สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการ
วัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่าง ๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกันบันทึ กบัญชี โดยใช้วิธีเสมื อนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย โดยวิธีการ
ดังกล่าวผูซ้ ้ื อต้องรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินของธุรกิจที่ถูกซื้ อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุ รกิจดังกล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด ณ วันที่เกิดรายการ ส่ วนต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของธุรกิจที่ถูกนามา
รวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู ้เป็ นส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รายการส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจะถูกโอนไปยังกาไรสะสมเมื่อมีการขายเงิ นลงทุนในธุ รกิจที่ซ้ื อ
ดังกล่าวไป
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที
31่ 31ธันธัวาคม
2563
สสำ�าหรั
นวาคม
2563
ผลการดาเนิ น งานของธุ รกิ จที่ ถูกซื้ อจะรวมอยู่ในงบการเงิน รวมของผูซ้ ้ื อนับ ตั้งแต่วนั ที่ ต้นงวดของงบการเงิ น
เปรี ย บเที ย บหรื อ วัน ที่ ธุรกิ จเหล่ านั้นอยู่ภ ายใต้การควบคุ มเดี ย วกัน แล้ว แต่ ระยะเวลาใดจะสั้ น กว่า จนถึ งวัน ที่
การควบคุมสิ้ นสุ ด
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิจการนั้นทาให้
เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับ
แต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา
จากผูถ้ ูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนที่บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่ บนั ทึ กตามวิธีส่ว นได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้า
เป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงาน
นั้นมากกว่าการมีสิทธิในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริ
ษัท พริมปา ระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สำส�าหรั
หรับบปีปีสิ้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
2563
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563

ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าบันทึกบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุน
ซึ่ งรวมถึ งต้นทุ นการทารายการ ภายหลังการรับ รู ้ รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่ม
บริ ษทั สู ญเสี ยความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรที่ ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยใน
กิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่
เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหัก
ค่าเผื่อการด้อยค่า
การจาหน่ ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกในกาไรหรื อ
ขาดทุน
ในกรณี ที่บริ ษทั จาหน่ ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ ายไปและเงิน
ลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ท้ งั หมด
(ค) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำส�าหรั
หรับบปีปีสิ้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
ธันธัวาคม
2563
ที่ 31
นวาคม
2563

สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั แต่ผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด เฉพาะส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผลจะรับรู ้เข้ากาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นของหน่ วยงานในต่างประเทศ รวมถึ งค่าความนิ ยมและรายการปรั บ ปรุ งมู ลค่ายุติธรรมที่
เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่า
ที่ถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เมื่อหน่ วยงานต่างประเทศถูกจาหน่ ายส่ วนได้เสี ย ทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ ทาให้สูญเสี ยการควบคุม ความมี
อิ ท ธิ พ ลอย่างมี ส าระส าคัญ หรื อการควบคุ มร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่ างจากอัต ราแลกเปลี่ ยนที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
หน่ วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรขาดทุนจากการ
จาหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั น
สัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วม
ค้าเพียงบางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีอิทธิพลหรื อการควบคุมร่ วมที่มีสาระสาคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภท
ยอดสะสมบางส่ วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกาไรหรื อขาดทุน
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้วา่ จะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกาไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื่ น และแสดงเป็ นรายการผลต่ า งจากอัต ราแลกเปลี่ ยนในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น จนกว่ามี
การจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ที่ 31
ธันวาคม
สำส�าหรั
หรับบปีสปี ิ้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน
่ 31
ธันวาคม
25632563

(ง)

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
(ง.1) การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมื่อเริ่ มแรก
ลูกหนี้การค้า ตราสารหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูอ้ อก และเจ้าหนี้การค้ารับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อมีการออกตรา
สารเหล่านั้น สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินอื่ น ๆ ทั้งหมดรับรู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่ม
บริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (นอกเหนื อจากลูกหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการ
จัดหาเงินที่มีนัยสาคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร ลูกหนี้การค้า
ที่ ไม่มีองค์ประกอบเกี่ ยวกับ การจัดหาเงินที่ มีนัยสาคัญ วัดมูล ค่าเมื่ อเริ่ มแรกด้วยราคาของการทารายการ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน วัดมูลค่าเมื่อ
เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าภายหลัง
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การจัดประเภท
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การ
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั
มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิ จในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที่ มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดประเภท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธันธัวาคม
ที่ 31
นวาคม2563
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สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถูกกาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่ายหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่ไม่ได้จดั ประเภทให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามที่ได้อธิ บายไว้ขา้ งต้นจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ ง
รวมถึ งสิ นทรั พ ย์อนุ พนั ธ์ท้ งั หมด ณ วันที่ รับรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลื อกให้สินทรั พ ย์
ทางการเงินที่เข้าข้อกาหนดในการวัดมู ลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนหากการกาหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรื อลด
ความไม่สอดคล้องอย่างมีนยั สาคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุรกิจของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้ในระดับพอร์ตโฟลิโอ เนื่ องจากเป็ นวิธี
ที่ดีที่สุดที่จะสะท้อนวิธีการจัดการธุรกิจและเป็ นข้อมูลที่นาเสนอให้แก่ผบู ้ ริ หาร ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
รวมถึง
- นโยบายและวัต ถุ ป ระสงค์ข องพอร์ ต โฟลิ โ อและการด าเนิ น งานตามนโยบายดังกล่ าวในทางปฏิ บัติ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการรับดอกเบี้ยรับตามสัญญา การดารงระดับอัตราดอกเบี้ย
การจับคู่ระหว่างระยะเวลาของสิ นทรัพย์ทางการเงินกับระยะเวลาของหนี้ สินที่เกี่ยวข้อง หรื อกระแสเงินสด
ออกที่คาดการณ์หรื อรับรู ้กระแส เงินสดผ่านการขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
- วิธีการประเมินผลการดาเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานให้ผบู ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
- ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของโมเดลธุ รกิจ (และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือตามโมเดล
ธุรกิจ) และกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
- วิ ธี ก ารประมาณผลตอบแทนให้ ผู ้จัด การเงิ น ลงทุ น (เช่ น ผลตอบแทนอ้า งอิ งจากมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของ
สิ นทรัพย์ที่บริ หารจัดการหรื ออ้างอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ
- ความถี่ ปริ มาณและเวลาที่ขายในงวดก่อน เหตุผลที่ขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต
การโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการออกจากบัญชี จะไม่ถือเป็ น
การขายซึ่งสอดคล้องกับการรับรู ้รายการสิ นทรัพย์อย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สาหรัสำบ�ปีหรัสิบ้นปีสุสดิ้นสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธันวาคม
วาคม 2563
2563
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อใช้ในการบริ หารและประเมิ นผลงานด้วยมูลค่ายุติ ธรรมจะถูกวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การประเมินว่ ากระแสเงินสดตามสั ญญาเป็ นการจ่ ายเพียงเงินต้ นและดอกเบีย้ จากยอด
คงเหลือของเงินต้ นหรื อไม่
สาหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี้
“เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก
“ดอกเบี้ย” หมายถึง สิ่ งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงิน
ต้นที่ คา้ งชาระในช่ วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ งและความเสี่ ย งในการกู้ยืมโดยทั่วไป และต้นทุน (เช่ น
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากาไรขั้นต้น
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั พิจารณา
ข้อกาหนดตามสัญญาของเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงการประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วย
ข้อกาหนดตามสัญญาที่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและจานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่ งอาจ
ทาให้ไม่เข้าเงื่อนไข ในการประเมิน กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึง
- เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็ นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด
- เงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยผันแปร และ
- เงื่อนไขเมื่ อสิ ทธิ เรี ยกร้ องของกลุ่มบริ ษทั ถูกจากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสิ นทรั พย์ตามที่ กาหนด (เช่ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ผใู ้ ห้กไู้ ม่มีสิทธิไล่เบี้ย)
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การวัดมูลค่ าภายหลังและกาไรและขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ น
ที่ ว ัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า
ยุ ติ ธรรม ผ่ า น ก าไ ร
หรื อขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ น
ที่ ว ัด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคา
ทุนตัดจาหน่าย
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สิ นทรัพย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรและขาดทุนสุ ทธิ
รวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็
ตาม สาหรับอนุ พนั ธ์ที่กาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยง
ให้ดูหมายเหตุขอ้ 3(ง.6)
สิ น ทรั พ ย์เหล่ า นี้ วัด มู ล ค่ าในภายหลังด้วยราคาทุ น ตัด จาหน่ ายโดยวิธี อัต รา
ดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ราคาทุนตัด จาหน่ ายลดลงด้วยผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า
รายได้ดอกเบี้ย กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุ น กาไรหรื อขาดทุนที่ เกิดจากการตัดรายการ
ออกจากบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับสำ�ปีหรัสิ้นบปีสุสดิ้นวัสุนดทีวัน่ 31
ธันธัวาคม
ที่ 31
นวาคม2563
2563
หนีส้ ิ นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่ าในภายหลังและกาไรและขาดทุน
หนี้ สินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน หนี้สินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนหากให้ถือไว้เพื่อ
ค้า ถื อเป็ นอนุ พนั ธ์ หรื อกาหนดให้วดั มู ลค่าเมื่ อเริ่ มแรกด้วยวิธีดังกล่าว หนี้ สินทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู ้กาไรและขาดทุนสุ ทธิ รวมถึง
ดอกเบี้ยจ่ายในกาไรหรื อขาดทุน หนี้ สินทางการเงินอื่นที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายด้วยวิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ดอกเบี้ยจ่ายและกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อ
ขาดทุนที่ เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชี ให้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน (ดู หมายเหตุขอ้ 4(ง.6) สาหรับ
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ ยง)
(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงิน หมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุ รกรรมซึ่ งความ
เสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ท้ งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและ
ไม่ได้คงไว้ซ่ ึงการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษัทเข้าทาธุ รกรรมซึ่ งมี การโอนสิ นทรัพ ย์ที่รับรู ้ ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงั คงความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดในสิ นทรัพย์ที่โอนหรื อบางส่ วนของสิ นทรั พย์
ในกรณี น้ ี สิ นทรัพย์ที่โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
หนีส้ ิ นทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่ อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิ ก หรื อ
หมดอายุ กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแส
เงินสดจากการเปลี่ ยนแปลงหนี้ สินมีความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญ โดยรั บรู ้หนี้ สินทางการเงินใหม่ ด้วย
มูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับสำปี�หรั
สิ้นบสุปีสดิ้นวัสุนดทีวัน่ 31ที่ 31
ธันธัวาคม
นวาคม2563
2563
การตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ที่ตดั รายการและสิ่ งตอบ
แทนที่ตอ้ งจ่าย (รวมถึงสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรื อหนี้สินที่รับมา) รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
(ง.4) การหั กกลบ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยจานวน
สุ ทธิ ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิบงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่
จะชาระด้วยจานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
(ง.5) อนุพันธ์
อนุพนั ธ์รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลกาไรหรื อขาดทุน
จากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่อนุพนั ธ์น้ นั มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
ในกระแสเงินสดหรื อป้ องกันความเสี่ ย งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงานต่างประเทศ กรณี ดงั กล่าวการรับรู ้
ผลกาไรหรื อขาดทุนจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ ยง (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ง.6))
(ง.6) การป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มบริ ษทั ถืออนุ พนั ธ์บางรายการเป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงเพื่อการป้ องกันความเสี่ ยงในฐานะเปิ ด
เงิ นตราต่ างประเทศและอัตราดอกเบี้ ย อนุ พ นั ธ์แฝงแยกออกจากสั ญญาหลักและมี การบันทึ ก บัญชี แยก
ต่างหาก หากสัญญาหลักที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินและเข้าเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ณ วันที่กาหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงเป็ นครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทาเอกสารเกี่ยวกับ
วัต ถุ ประสงค์ข องการบริ หารความเสี่ ยงและกลยุทธ์ ที่ ใช้ในการจัด การกับ ความเสี่ ย ง ความสั มพันธ์ เชิ ง
เศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงและเครื่ องมือที่ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงรวมถึงการ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการที่มี การป้ องกันความเสี่ ยงและเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ป้องกันความเสี่ ยงว่าจะหักกลบกัน

204

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรัสำบ�ปีหรัสิบ้นปีสุสดิ้นวัสุนดวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2563
2563
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
เมื่ออนุพนั ธ์ถูกกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด ส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผล
ของการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของอนุ พ นั ธ์จ ะรั บรู ้ ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นและสะสมไว้ใน
สารองการป้ องกัน ความเสี่ ยง ส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุ พนั ธ์ที่
รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นนั้นจากัดเพียงผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่
มีการป้ องกันความเสี่ ยงเท่านั้น ซึ่ งพิจารณาโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั นับจากวันที่เริ่ มต้นการป้ องกันความเสี่ ยง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์ส่วนที่ไม่มีประสิ ทธิผลจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั กาหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของราคาปัจจุบนั (Spot element) ของสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงสาหรับความสัมพันธ์ในการป้ องกันความ
เสี่ ยงในกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกบัญชีแยกต่างหากในส่ วนของต้นทุนการป้ องกันความเสี่ ยงรับรู ้ในสารอง
ต้นทุนการป้องกันความเสี่ ยงในส่ วนของเจ้าของ
เมื่อป้ องกันความเสี่ ยงรายการคาดการณ์ส่งผลให้เกิดการรับรู ้รายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินในภายหลัง
เช่ น สิ นค้าคงเหลื อ จานวนเงินที่ สะสมไว้ในสารองการป้ องกันความเสี่ ยงและสารองต้นทุนการป้ องกัน
ความเสี่ ยงจะน าไปรวมเป็ นต้นทุ น เมื่ อเริ่ มแรกของรายการที่ ไม่ ใช่ รายการทางการเงิ น เมื่ อรั บ รู ้ ร ายการ
ดังกล่าว
สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงรายการคาดการณ์ อื่น จานวนเงินที่ สะสมไว้ในสารองการป้ องกันความเสี่ ยง
และสารองต้นทุนการป้ องกันความเสี่ ยงจะได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุนในงวด
เดี ยวกันหรื อระหว่างงวดที่ กระแสเงิ นสดที่ ค าดการณ์ ซ่ ึ งได้รั บการป้ องกันความเสี่ ยงกระทบกาไรหรื อ
ขาดทุน
เมื่อการป้ องกันความเสี่ ยงไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงอีกต่อไปหรื อเครื่ องมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ ยงถูกขาย หมดอายุ ถูกยกเลิก หรื อถูกใช้สิทธิ การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงจะถูกยกเลิกทันทีเป็ นต้น
ไป เมื่อการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จานวนเงินที่สะสมในสารองการป้องกันความ
เสี่ ยงจะยังคงอยู่ในส่ วนของเจ้าของจนกระทัง่ มีการรับรู ้รายการที่ไม่ใช่ตวั เงินจากรายการป้ องกันความเสี่ ยง
ดังกล่าว จานวนเงินที่สะสมดังกล่าวจะรวมเป็ นต้นทุ นในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของรายการที่ไม่ใช่ตวั
เงิน สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงิ นสดอื่น จานวนเงินที่สะสมจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไป
ยังกาไรหรื อขาดทุนในงวดเดี ยวกันหรื อระหว่างงวดที่ กระแสเงินสดในอนาคตที่ คาดการณ์ ซ่ ึ งได้รับการ
ป้องกันความเสี่ ยงกระทบกาไรหรื อขาดทุน
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริ
ษัท พริมปา ระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สำส�าหรั
หรับบปีปีสิ้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
ธันธัวาคม
2563
ที่ 31
นวาคม
2563

หากกระแสเงินสดในอนาคตที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงมีการคาดการณ์วา่ จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป จานวนเงินที่
สะสมไว้ในสารองการป้ องกันความเสี่ ยงและสารองต้นทุนการป้ องกันความเสี่ ยงจะได้รับการจัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุนทันที
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัตกิ ่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้ ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจและสามารถถือจนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่ จะถื อจนครบกาหนด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของ
ตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือ
ไว้จนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุล เงินตราต่างประเทศของ
รายการที่ เป็ นตัวเงิ น บัน ทึ กโดยตรงในส่ วนของผู ้ถือ หุ ้ น ส่ วนผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า และผลต่ างจากการ
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศรับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุน เมื่ อมี การตัด จาหน่ ายเงิ นลงทุน จะรับรู ้ ผลกาไรหรื อ
ขาดทุนสะสมที่ เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นโดยตรงเข้ากาไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุ นประเภทที่ มี
ดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่
รายงาน
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที
31่ 31ธันธัวาคม
2563
สสำ�าหรั
นวาคม
2563
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่ อมี การจาหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงิ นสุ ทธิ ท่ี ได้รับและมู ลค่ าตามบัญชี และรวมถึ งกาไรหรื อ
ขาดทุนสะสมจากการตี ราคาหลักทรั พ ย์ที่เกี่ ยวข้องที่ เคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น จะถู กบัน ทึ กในกาไรหรื อ
ขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
อนุพันธ์
อนุพนั ธ์รับรู ้รายการเมื่อใช้สิทธิในอนุพนั ธ์ดงั กล่าว
(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(ฉ) ลูกหนีก้ ารค้ า ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ รับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้
ก่อนที่จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทน จานวนสิ่ งตอบแทนนั้นจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญา
ลูกหนี้ วดั มูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะ
สูญ) ซึ่ งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า
หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับหักขาดทุนจากการด้อยค่า
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำส�าหรั
หรับบปีปีสิ้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
2563
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563

(ช) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ และต้นทุนอื่นเพื่อให้
สิ นค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปั จจุบนั โดยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ น
ธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นโดยประมาณในการขาย
(ซ) ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเลวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่ เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ ันอยู่ในสภาพที่ พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การ
บูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ ซ่ ึงไม่สามารถ
ทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเลแต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่เท่ากัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเรื อเดิ นทะเล คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่
ได้รับจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
�หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
2563
สสำาหรั
นวาคม
2563
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
และเรื อเดิ นทะเล ถ้ามี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจาก
รายการนั้น และสามารถวัด มู ลค่ าต้น ทุ นของรายการนั้นได้อ ย่างน่ าเชื่ อถื อ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถู กตัด
จาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบารุ งที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเลที่เกิดขึ้นเป็ น
ประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบสภาพเรื อและค่าใช้จ่ายในการซ่ อมเรื อครั้งใหญ่จะรับรู ้เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
และจะถูกตัดจาหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานโดยใช้วิธีเส้นตรงจนกระทัง่ มีการซ่ อมเรื อครั้งใหญ่ครั้ง
ต่อไป ซึ่ งอายุการตัดจาหน่ ายสู งสุ ดไม่ เกิ น 3 ปี ในกรณี ที่มีการซ่ อมเรื อครั้ งใหญ่ ก่อนวันครบกาหนด ต้นทุน ที่
เหลืออยูข่ องการซ่อมเรื อครั้งใหญ่จะถูกตัดจาหน่ายทันที
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุน
ของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เรื อเดินทะเล
ค่าซ่อมเรื อครั้งใหญ่
อุปกรณ์ใช้ในเรื อ
เฟอร์นิเจอร์และเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

3 - 20
3-5
20 - 30
2.5
3-5
3-5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบ
ปี บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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(ฌ) สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความ
นิ ยม ได้อธิ บายในหมายเหตุขอ้ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหัก
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สาหรับเงินลงทุนที่ บนั ทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ย มูลค่าตามบัญชี ของค่าความนิ ยม
รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่ วนให้สินทรัพย์
ใด ๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น ๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่ น ๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิ ยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ าตัด จาหน่ ายรั บรู ้ ในก าไรหรื อขาดทุน โดยวิ ธีเส้ น ตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ จะสะท้อนรู ป แบบที่ ค าดว่าจะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพ ย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนซึ่ งไม่รวมค่าความนิ ยม โดยเริ่ มตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาหรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
รายชื่อลูกค้า
สัญญาการให้บริ การระยะยาว

10 ปี
5 ปี
2 - 28 ปี

วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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(ญ) สัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ กลุ่ม
บริ ษทั นาคานิ ยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมิ นว่าสัญญานั้นให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุหรื อไม่
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที่ สัญ ญาเช่ าเริ่ มมี ผลหรื อวันที่ มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่ า สัญญาที่ มี ส่วนประกอบที่ เป็ นสัญ ญาเช่า กลุ่ม
บริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที่
เป็ นเอกเทศ สาหรับสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่แยกส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าและรับรู ้
สัญญาเช่าและส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรั พย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่ า ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล ยกเว้นสัญ ญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์มีมูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื่อมี
การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินตามสัญญาเช่ า ต้นทุนของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงิ นที่ รับรู ้ เมื่ อ
เริ่ มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อ
ก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ่ งจูงใจ
ในสัญญาเช่าที่ได้รับค่าเสื่ อมราคารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่ สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวัน
สิ้ นสุ ดของอายุสัญ ญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่ าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่ อ
สิ้ นสุ ดสัญญาเช่า หรื อต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีการใช้สิทธิ ในการซื้อสิ นทรัพย์ ใน
กรณี น้ ี สินทรัพย์สิทธิ การใช้จะบันทึกค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ ของสิ นทรัพย์ที่เช่า ซึ่ งกาหนดตาม
เกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมี
ผล คิ ด ลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสั ญ ญาเช่ า เว้นแต่ อตั รานั้นไม่ ส ามารถกาหนดได้ กลุ่มบริ ษ ัท ใช้อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของ กลุ่มบริ ษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่หักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ จานวนเงินที่ตอ้ ง
จ่ายตามสิ ทธิ เลือกซื้อ สิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริ ษทั มี
ความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตราจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
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กลุ่มบริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มโดยนาอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะ
ถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจานวน
เงินที่ คาดว่าต้องจ่ ายภายใต้การรั บประกันมู ลค่าคงเหลือ หรื อการเปลี่ยนแปลงการประเมิ นการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ
สิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
ใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน หากมูลค่ าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันที่เริ่ มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่ารายการ
หนึ่ งหรื อมากกว่าหรื อ มีส่วนประกอบที่ ไม่เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่จะได้รับตามสัญญา
ให้กบั แต่ละส่ วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
เมื่อกลุม่ บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณา ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดที่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึ งได้รับจากสิ นทรั พ ย์อ้างอิ งไปให้แก่ ผูเ้ ช่ าหรื อไม่ หากมี สัญ ญาเช่ า
ดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ในฐานะผูเ้ ช่า สัญญาเช่าซึ่งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สิน
ที่เช่านั้นๆ ให้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเลที่ได้มาโดยทาสัญญา
เช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่
เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิ น และส่ วนที่ จะหั กจากหนี้ ตามสัญญา เพื่ อทาให้อตั ราดอกเบี้ ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่
สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าอื่นได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานและค่าเช่าจ่ายบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่า
เช่าทั้งสิ้ นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนามารวมคานวณจานวนเงิ นขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตาม
ระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
ในฐานะผูใ้ ห้เช่า รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิ ดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้ค่าเช่าทั้งสิ้ น
ตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
(ฎ) การด้ อยค่ าสินทรัพย์ ทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น รวมถึงเงินให้กยู้ มื แก่กิจการอื่น
และกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน) เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าและวงเงินให้สินเชื่อที่อนุมตั ิและไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
การวัดมูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก ผล
ขาดทุนด้านเครดิตคานวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงิน
สดที่กิจการจะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครดิตนั้นคานวณดังต่ อไปนี ้
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิ ด ขึ้ น จากการผิ ด เงื่ อ นไขตามสั ญ ญาที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ในอี ก 12 เดื อ นข้า งหน้ า ภายหลังวัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลาที่รายงาน หรื อ
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยูข่ องสัญญา
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ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นทรัพย์
ทางการเงินเหล่านี้ ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสารอง ซึ่ งวิธีดงั กล่าวมีการนาข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต
การปรั บปรุ งปั จจัย ที่ มีค วามเฉพาะเจาะจงกับลู กหนี้ น้ ัน ๆ และการประเมิ นทั้งข้อมู ลสภาวการณ์ เศรษฐกิ จใน
ปัจจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตสาหรั บสิ นทรัพ ย์ทางการเงินอื่ น กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรั พย์ทางการเงินที่ มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุดตาม
สัญญาที่กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหากเกินกาหนดชาระ
มากกว่า 30 วัน มี การเปลี่ ยนแปลงของอันดับ ความน่ าเชื่ อถื อ ที่ ลดระดับลงอย่างมี นัยส าคัญ มี การดาเนิ นงานที่
ถดถอยอย่างมีนัยสาคัญของลูกหนี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด
สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิ จหรื อกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของลู กหนี้ ในการจ่าย
ชาระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุม่ บริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผูก้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษท
ั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ในการ
ไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชาระเกินกว่า 90 วัน
การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สาคัญนั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็ นรายลูกหนี้หรื อแบบ
กลุ่ม ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี่ ยงเป็ นการประเมินแบบกลุ่มต้องมีการจัด
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินตามลักษณะความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์คา้ งชาระและอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
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ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น มี ก ารประเมิ น ใหม่ ณ สิ้ น รอบระยะเวลาที่ ร ายงาน เพื่ อ สะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก การเพิ่มขึ้น
ของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็ นรายการหัก
ออกจากมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นซึ่ งกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนซึ่ งเป็ นรายการเกี่ยวเนื่ อง
กับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ณ วันที่รายงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายและตราสารหนี้ ที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตหรื อไม่ สิ นทรัพย์ทาง
การเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ งหรื อมากกว่าหนึ่ งเหตุการณ์ซ่ ึ งส่ งผลกระทบเชิง
ลบต่อกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน สถานการณ์ที่เป็ นข้อบ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์
ทางการเงินเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึง การที่ลูกหนี้ ประสบปั ญหาทางการเงินอย่างมีนยั สาคัญ การผิดสัญญา
เช่น การค้างชาระเกินกว่า 90 วัน มีความเป็ นไปได้ที่ลูกหนี้จะเข้าสู่ การล้มละลาย เป็ นต้น
การตัดจาหน่ าย
มูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นจะถูกตัดจาหน่ ายเมื่ อกลุ่มบริ ษทั ไม่ส ามารถคาดการณ์ ได้อย่า ง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจาหน่ ายแล้ว จะรับรู ้เป็ น
การกลับรายการการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารั บรู ้เมื่ อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่ าที่ จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ า
บันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
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หมายเหตุ
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2563
สสำ�าหรั
นวาคม
2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มู ลค่ าที่ ค าดว่าจะได้รั บ คื น ของหลักทรั พ ย์ที่ ถื อ ไว้จนกว่าจะครบกาหนดที่ บัน ทึ ก โดยวิธีร าคาทุ น ตัด จาหน่ า ย
คานวณโดยการหามูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่ จะได้รั บในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่ าของสิ นทรั พ ย์ทางการเงินจะถู กกลับรายการ เมื่ อมูลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่ มขึ้นใน
ภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่ เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรั บ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุ นตัดจาหน่ายและตราสารหนี้ ที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การ
กลับ รายการจะถู กบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนสิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ นที่ เป็ นตราสารทุน ที่ จัด ประเภทเป็ น
หลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(ฏ) การด้ อยค่ าสินทรัพย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ใน
กรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รั บคืน สาหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่ มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุก
ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อ ยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เ มื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่ เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมี การด้อยค่าใน
เวลาต่อมา ในกรณี น้ ีจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ ง
ภาษี เงิ น ได้เพื่ อ ให้ ส ะท้อนมู ลค่ าที่ อาจประเมิ น ได้ในตลาดปั จจุ บัน ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ย งที่ มีต่ อ
สิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่
ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการที่ ใช้ในการคานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุ นจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่ งไม่
เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฐ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี้ สินที่เกิดจากสัญญารับรู ้เมื่อ
กลุ่มบริ ษทั ได้รับชาระหรื อมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนที่ เรี ยกคืนไม่ไ ด้จากลูกค้าก่ อนที่
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
(ฑ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
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โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ ในอนาคตที่ เกิ ด จากการท างานของพนั ก งานในงวดปั จ จุ บัน และงวดก่ อ น ๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ ันจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาตเป็ นประจาทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ยจ่ายของ
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิโดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้น
ปี โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการ
ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคานึงถึง
ภาษีเงินได้ เพื่ อให้สะท้อนจานวนที่ อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อ
หนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
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31่ 31ธันธัวาคม
2563
สสำ�าหรั
นวาคม
2563
(ณ) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่
กลุ่ ม บริ ษ ัท สามารถเข้าถึ งได้ในวันดังกล่ าว มู ลค่ ายุติธรรมของหนี้ สิ น สะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงที่ ไ ม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงิน และสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษ ัท วัด มูลค่ายุติ ธรรมของเครื่ องมื อทางการเงิ นโดยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีส ภาพคล่ อง หาก
สามารถหาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอในจานวน
ที่เพียงพอซึ่งสามารถให้ขอ้ มูลราคาได้อย่างต่อเนื่อง
หากไม่มีราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องกลุ่มบริ ษทั ใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่ ใช้ขอ้ มูลที่สามารถ
สังเกตได้ที่มีความเกี่ยวข้องให้มากที่สุด และลดการใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยที่สุด การเลือกเทคนิ ค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่ผรู ้ ่ วมตลาดคานึงถึงในการกาหนดราคาของรายการ
หากสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมี ราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขายกลุ่มบริ ษัทวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์และสถานการณ์เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้ อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็ นหนี้ สินด้วยราคา
เสนอขาย
หลักฐานที่ดีที่สุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของการ
ทารายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
รับรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกแตกต่างจากราคาของการทารายการและมู ลค่ายุติธรรมไม่ว่า จะได้มาจากราคาเสนอซื้ อ
เสนอขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่เหมือนกันหรื อโดยใช้เทคนิ คการวัดมูลค่ าซึ่ งใช้
ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ ึ งตัดสิ นว่าไม่มีนัยสาคัญต่อการวัดมูล ค่า ทาให้เครื่ องมื อทางการเงินวัดมูลค่าเมื่ อ
เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกและราคาของการ
ทารายการ และรั บรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชี ซ่ ึ งจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของ
เครื่ องมือทางการเงินแต่ตอ้ งไม่ชา้ กว่าการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ใช้หลักฐานสนับสนุนทั้งหมดจากข้อมูลที่สังเกตได้ใน
ตลาดหรื อเมื่อรายการดังกล่าวสิ้ นสุ ดลง
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การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ น
ั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนื อจาก
ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมู ลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
(ด) รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมี
สิ ทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงิ นที่ เก็บแทนบุคคลที่ สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และ
ส่ วนลดตามปริ มาณ
การให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงกับขั้นความสาเร็ จงานเมื่อได้ให้บริ การ ขั้นความสาเร็ จ
ของงานประเมินโดยใช้วิธีอตั ราส่ วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงปั จจุบนั กับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้ น ต้นทุนที่
เกี่ยวข้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
(ต) รายได้ อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วยเงินปั นผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล และดอกเบี้ยรับบันทึกในกาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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หมายเหตุ
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น
หมายเหตุ
ป
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หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที
31่ 31ธันธัวาคม
2563
(ถ) ดอกเบีย้
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริ ง
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งคืออัตราที่
ใช้คิดลดประมาณการการจ่ายชาระเงินหรื อรับเงินในอนาคตตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของเครื่ องมือทางการเงินของ
- มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
- ราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สินทางการเงิน
ในการค านวณดอกเบี้ ย รั บ และดอกเบี้ ย จ่ า ย อัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จริ งจะน ามาใช้กับ มู ลค่ าตามบัญ ชี ข้ ัน ต้น ของ
สิ นทรัพย์ (เมื่ อสิ นทรัพย์ไม่มี การด้อยค่าด้านเครดิ ต) หรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายของหนี้ สิน อย่างไรก็ตามสาหรั บ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคานวณโดยการใช้
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับราคาทุนตัดจาหน่ ายของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หากสิ นทรัพย์ไ ม่มีการด้อยค่าเครดิตอีก
ต่อไป การคานวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคานวณจากมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ดอกเบี้ยรับรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนในอัตราที่ระบุในสัญญา
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นใน
กรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
(ท) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง
ในการรวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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ภาษี เงิ นได้ข องงวดปั จจุ บ ันได้แก่ ภาษี ที่ค าดว่าจะจ่ายช าระหรื อได้รั บช าระ โดยค านวณจากกาไรหรื อขาดทุ น
ประจาปี ที่ ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ห รื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นและจานวนที่ ใช้เพื่ อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษีเงิ นได้รอการตัด บัญ ชี จะไม่ ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการ
ที่ ไม่ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญ ชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
บริ ษ ัท คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ จากสิ นทรั พ ย์หรื อจะจ่ายช าระหนี้ สินตามมู ลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ สิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั คานึ งถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ ท างภาษี ที่ ไม่ แ น่ นอนและอาจทาให้ จานวนภาษีที่ ต้องจ่ายเพิ่ มขึ้ น และมี ด อกเบี้ ย ที่ ต้องชาระ
กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยู่บน
พื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในอนาคต ข้อมูล
ใหม่ๆ อาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การ
เปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิน
ได้น้ ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้น
สุดสุวัดนวัทีน่ 31
2563
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะ
มีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึง
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นกาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะ
บันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ งั จานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ธ) กาไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสาหรับหุ ้นสามัญ กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ ายระหว่างปี ปรับปรุ ง
ด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ซ้ือคืน
(น) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อ
กิจการที่ อยู่ภ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมี สาระสาคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่ม
บริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจ
ทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนั้น
(บ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนินงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที
31่ 31ธันธัวาคม
2563
สสำ�าหรั
นวาคม
2563
4

ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
ในช่วงต้นปี 2563 เกิดการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาให้ประเทศไทยและหลาย
ประเทศได้ประกาศมาตรการป้ องกันหลายประการเพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค เช่ น การสั่งให้มีการปิ ด
สถานประกอบการหรื อลดเวลาการประกอบกิ จการเป็ นการชัว่ คราว การให้มีระยะห่ างทางสังคม เป็ นต้น ซึ่ งส่ งผล
กระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสิ นค้าตลอดจนผลการดาเนิ นงานของหลายกิจการใน
วงกว้าง เนื่องจากสถานการณ์ดงั กล่าวส่ งผลกระทบต่อการลดลงของความต้องการการใช้น้ ามันในประเทศ จึงทาให้
รายได้การให้บริ การในธุรกิจเรื อขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ภายในประเทศลดลง
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ ระบาดดังกล่าวยังไม่สิ้นสุ ด ทาให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบที่ ค าดว่ าจะเกิ ด ขึ้ น กลุ่ ม บริ ษัท จึ งเลื อ กปฏิ บัติ ต ามแนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี เรื่ อ ง
มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื่ องดังต่อไปนี้
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั เลือกไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้การด้อยค่าของเรื อเดินทะเล และเลือกไม่นาข้อมูล
สถานการณ์ COVID-19 ที่อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบการด้อย
ค่าของค่าความนิยม โดยแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวสิ้ นสุ ดการมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงดาเนิ นอยู่ เนื่องจากสถานการณ์ดงั กล่าว
มีความไม่แน่ นอนสู งและอาจเปลี่ ยนแปลงได้ทุกเมื่ อ ณ ขณะนี้ จึงไม่สามารถคาดการณ์ ผลกระทบของการแพร่
ระบาดที่ยงั คงดาเนิ นอยู่ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวัคซี น ที่อาจมีต่อธุรกิจของ กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้
ผูบ้ ริ หารได้ติดตามสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิดและดาเนินการเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สสำ�าหรั
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ 31
2563
5

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อย การดาเนิ นงานร่ วมกัน บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 และ 10
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้
ชื่ อบุคคลหรื อกิจการ
บริ ษทั ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.
Sea Oil Offshore Ltd.
บริ ษทั เวก้า ทเวนตี้ จากัด
บริ ษทั โพรดีจี เฮ้าส์ จากัด
บริ ษทั สปี ด โปรดักชัน่ จากัด
Kemaman Bitumen Company
Sdn Bhd
สมาคมเจ้าของเรื อไทย
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ประเทศที่จัดตั้ง
/สั ญชาติ
ไทย
สิ งคโปร์
มาเลเซีย
ไทย
ไทย
ไทย
มาเลเซีย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
มีกรรมการเป็ นครอบครัวของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ใหญ่
มีกรรมการเป็ นครอบครัวของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ใหญ่
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
บุคคลที่ มีอานาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการ
และ ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อมทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่ว่าจะทา
หน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
ซื้อสิ นค้าและรับบริ การ
ค่าบริ หารจัดการ
ค่าเช่าและค่าบริ การอาคารสานักงาน
ค่าบริ การอื่น

นโยบายการกาหนดราคา
ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามสิ ทธิการได้รับเงินปันผล
ตามราคาตลาดหรื อราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สสำ�าหรั
นวาคม2563
2563
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายการ

ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ

นโยบายการกาหนดราคา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่เกินกว่าจานวน
ที่ผถู ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

226

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562

บริษัทใหญ่
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ค่าเช่าและค่าบริ การอาคารสานักงาน
ค่าบริ การอื่น

105,694
36
2,072
29,443

118,980
36
2,142
27,936

บริษัทย่ อย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
เงินปั นผลรับ
ซื้อสิ นค้าและรับบริ การ
ค่าบริ หารจัดการ
ค่าบริ การอื่น

-

-

การร่ วมค้ า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
ซื้อสิ นค้าและรับบริ การ
ค่าบริ การอื่น

140,366
18,097
150
61,234
83,628
-

221,366
17,027
3,400
34,985
275,292
31

(พันบาท)

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

52

-

-

36
2,072
15,101

36
2,094
15,813

1,210,304
6,926
996,377
302,803
588,277
952

847,927
31
370,925
271,728
426,599
388

13,926
61,234
83,628
-

13,887
34,985
148,473
-

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สสำ�าหรั
นวาคม
2563
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562

บริษัทร่ วม
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ซื้อสิ นค้าและรับบริ การ
ค่าบริ หารจัดการ
ค่าบริ การอื่น

4,380
1,715
74,290
13,892
-

4,042
1,795
79,782
12,470
300

1,715
19,208
3,449
-

1,715
35,541
4,545
70

ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

82,484
501

74,482
793

46,801
501

51,107
793

301,227
298,207
1,200
1,249

253,921
32
342,931
1,200
290

33,255
1,171

38,079
210

รายงานประจำ�ปี 2563
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บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกันอื่น
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ซื้อสิ นค้าและรับบริ การ
ค่าเช่าและค่าบริ การอาคารสานักงาน
ค่าบริ การอื่น

53

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
2563
สสำ�าหรั
นวาคม
2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวม
หั ก ค่ าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า
(2562: ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

18,044
82
515
151
18,792

(พันบาท)
22,045
1,387
19,995
761
42,801
1,387

2,717
2,717

18,792

42,801

1,387

2,717

ลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวม

43,940
153
44,093

8,807
153
127
9,087

243,979
36,291
153
280,423

3
1,304
153
127
1,587

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่

1,056

1,056

-

-

เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาว
เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินให้กูย้ ืมที่บริ ษทั Nathalin Shipping Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ให้บริ ษทั ท็อป นอติคอล สตาร์ จากัด ซึ่ งเป็ นกิจการร่ วมค้า กูใ้ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาและไม่มีหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน เงินให้กูย้ มื ดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนในเดือนมกราคม 2563 และได้รับชาระแล้วทั้งจานวน
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
สสำ�าหรั
นวาคม2563
2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2563
2562

เจ้ าหนี้การค้ า
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

44,889
44,907

เจ้ าหนี้อนื่
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2,036
5
2,041

18

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
351
35
36,118
52,416
23,061
13,146
103
98
37,464
3,218
60,979
39,336
65,695

2,110
2,110

1,490
1,490

1,587
15,213
16,800

สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท
สัญญารั บบริ การ
บริ ษทั ได้ทาสัญญารับบริ การการขนส่ งกับกิจการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ ง โดยบริ ษทั ดังกล่าวจะให้บริ การการขนส่ ง
น้ ามันทางทะเล โดยสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 2 วันถึง 1 ปี นับจากวันที่ในสัญญา
บริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ หารจัดการเรื อกับกิจการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง โดยบริ ษทั ดังกล่าวจะให้บริ การการจัดการด้าน
เทคนิ คและการบริ หารจัดการด้านคนประจาเรื อ โดยสัญญามีกาหนดเวลา 1 ปี นับจากวันที่ในสัญญา และบริ ษทั
สามารถต่ออายุสัญญานี้ออกไปได้อีก 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
2563
สสำ�าหรั
นวาคม
2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัญญาให้ บริ การ
บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้บริ การการขนส่ งกับกิจการที่ เกี่ยวข้องหลายแห่ ง โดยบริ ษทั ได้ให้บริ การขนส่ งน้ ามันทาง
ทะเลและให้บริ การการจัดการด้านเทคนิ คและการบริ หารจัดการด้านคนประจาเรื อ โดยสัญญามีกาหนดเวลา 1 ปี
นับจากวันที่ในสัญญา และบริ ษทั สามารถต่ออายุสัญญานี้ ออกไปได้อีก 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งจะบอกเลิ ก
สัญญา
บริ ษทั ย่ อย
สัญญาให้ บริ การ
บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาบริ หารจัดการเรื อให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ ง โดยบริ ษทั ย่อยจะให้บริ การการจัดการ
ด้านเทคนิ คและการบริ หารจัดการด้านคนประจาเรื อ โดยสัญญามี กาหนดเวลา 1 ปี นับจากวันที่ ในสัญญา และ
บริ ษทั สามารถต่ออายุสัญญานี้ออกไปได้อีก 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา
บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาให้บริ การขนส่ งกับกิจการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง โดยบริ ษทั ย่อยได้ให้บริ การขนส่ งน้ ามันทาง
ทะเลและให้บริ การการจัดการด้านเทคนิ คและการบริ หารจัดการด้านคนประจาเรื อ โดยสัญญามีกาหนดเวลา 1 ปี
นับจากวันที่ในสัญญา และบริ ษทั สามารถต่ออายุสัญญานี้ ออกไปได้อีก 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งจะบอกเลิ ก
สัญญา
บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาให้บริ การขนส่ งกับกิจการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง โดยบริ ษทั ย่อยได้ให้บริ การขนส่ งน้ ามันทาง
ทะเล โดยสัญญามีกาหนดเวลา 1 ปี นับจากวันที่ ในสัญญา และบริ ษทั สามารถต่ออายุสัญญานี้ ออกไปได้อีก 1 ปี
เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2563
2563

6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทประจา
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดใน
งบแสดงฐานะการเงิน

7

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

3,592
972,915
1,241,683
608

(พันบาท)
4,476
380,688
31,006
556,482
801,383
608

50
57,043
346,442
-

2,218,798

941,646

403,535

832,997

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2563
2562
น้ ามันคงเรื อ
วัสดุใช้สิ้นเปลือง
รวม

8

161,456
1,695
163,151

(พันบาท)
145,432
1,535
146,967

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2,602
57
2,659

1,675
27
1,702

เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
งบการเงินรวม
2563
2562
บริษัทร่ วม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
โอนเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนทัว่ ไป
ซื้อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

166,204

-

84,981

1,000

18,035
184,239

4,234
120,942
41,028
166,204

84,981

42,953
41,028
84,981

57

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริ
ษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้น
สุดสุวัดนวัทีน่ 31
2563
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563

งบการเงินรวม
2563
2562
การร่ วมค้ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิจาก
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ซื้อเงินลงทุน
ตัดจาหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าที่
ชาระบัญชีเสร็ จแล้ว (สุ ทธิกบั ค่าเผื่อใน
การด้อยค่า)
เงินปันผลรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิจาก
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
โอนเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนทัว่ ไป
ซื้อเงินลงทุน
ตัดจาหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าที่
ชาระบัญชีเสร็ จแล้ว (สุ ทธิกบั ค่าเผื่อใน
การด้อยค่า)
ขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินปันผลรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

478,704

487,671

266,927

321,487

72,054

87,801

-

-

(910)
49

(9,772)
-

-

-

(61,234)
488,663

(52,011)
(34,985)
478,704

266,927

(54,560)
266,927

644,908

487,671

351,908

322,487

90,089

92,035

-

-

(910)
49

(9,772)
120,942
41,028

-

42,953
41,028

(61,234)
672,902

(52,011)
(34,985)
644,908

351,908

(54,560)
351,908

58

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

233

ไทย
ไทย

50.00
70.00

50.00

50.00

50.00
70.00

50.00

33.33
24.87

50.00

33.33
24.87

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

59

150,000
240,000

48,120

498

3,000
666,000

150,000
240,000

48,120

498

3,000
666,000

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

38,675

7,824

1,000
161,970
162,970

2563

ราคาทุน

38,675

7,824

93,936

20,733

119,931
247,863
478,704
644,908

93,379

17,531

2,546
163,658
166,204

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562

5,719
178,520
184,239

(พันบาท)

1,000
161,970
162,970

2562

งบการเงินรวม

52,500
52,500
91,039
167,977
167,928
282,955
266,976
266,927
488,663
รวม
429,946
429,897
672,902
* ถือทางตรงร้อยละ 12.70 และถือทางอ้อมโดย บริ ษทั เอ็น.ที.แอล. มารี น จากัด ร้อยละ 6.09 บริ ษทั สิ งหา แท็งเกอร์ จากัด ร้อยละ 3.04 และบริ ษทั ไทยมารี น แทงเกอร์ จากัด ร้อยละ 3.04

ไทย
ไทย

ตัวแทนจัดการบริ หารเรื อ สิ งคโปร์
ธุรกิจกองทุนเพือ่ การขนส่ ง
ในและระหว่างประเทศ
สิ งคโปร์

บริ ษทั ท็อป นอติคอล สตาร์ จากัด
(ถือทางตรงร้อยละ 35.00 และถือ
ทางอ้อม โดย TOP-NTL Shipping Trust
ร้อยละ15)
บริ การขนส่ งน้ ามันทางเรื อ
บริ ษทั บงกช มารี น เซอร์วสิ จากัด
บริ การขนส่ งน้ ามันทางเรื อ

การร่ วมค้ า
TOP-NTL Pte. Ltd.
TOP-NTL Shipping Trust

บริ ษัทร่ วม
บริ ษทั ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จากัด ตัวแทนจัดการบริ หารเรื อ
บริ ษทั บทด จากัด*
บริ การขนส่ งน้ ามันทางเรื อ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
ดาเนิน
ธุรกิจ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
สสำาหรั
31 ธัธันนวาคม
�หรับบปีปีสิส้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
วาคม 2563
2563

26,250
34,984
61,234
61,234

-

-

-

34,985
34,985
34,985

-

-

-

เงินปั นผลรับสาหรับปี
2563
2562
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สิ งค์โปร
สิ งค์โปร
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย

50.00
50.00
35.00
70.00

33.33
12.70

50.00
50.00
35.00
70.00

33.33
12.70

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

498
48,120
150,000
240,000

3,000
666,000

498
48,120
150,000
240,000

3,000
666,000

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

7,824
38,675
52,500
167,928
266,927
351,908

1,000
83,981
84,981

2563

ราคาทุน

60

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

รวม

การร่ วมค้ า
TOP-NTL Pte. Ltd.
TOP-NTL Shipping Trust
บริ ษทั ท็อป นอติคอล สตาร์ จากัด
บริ ษทั บงกช มารี น เซอร์วิส จากัด

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจ
เมนท์ จากัด
บริ ษทั บทด จากัด

ประเทศที่
ดาเนิน
ธุรกิจ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สสำาหรั
31 ธัธันนวาคม
�หรับบปีปีสิส้ิ้นนสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
วาคม 2563
2563

7,824
38,675
52,500
167,928
266,927
351,908

1,000
83,981
84,981

2562

-

-

-

การด้อยค่า
2563
2562
(พันบาท)

7,824
38,675
52,500
167,928
266,927
351,908

1,000
83,981
84,981

7,824
38,675
52,500
167,928
266,927
351,908

1,000
83,981
84,981

ราคาทุน-สุทธิ
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

26,250
34,985
61,235
61,235

-

34,985
34,985
34,985

-

เงินปันผลรับสาหรับปี
2563
2562

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
สิ นทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็ นของกลุม่ บริ ษทั
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่ วมค้า

รายได้
กาไรจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (ร้อยละ 100)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนทีเ่ ป็ นของกลุ่มบริษัท

ค
ง

ข

ก

(หมายเหตุ)

107,570
681,692
(250,277)
(134,807)
404,178
282,955
282,955

403,374
100,040
100,040
70,028

61

86,325
773,826
(213,746)
(292,267)
354,138
247,863
247,863

401,865
96,458
96,458
67,521

บริ ษทั บงกช มารี น
เซอร์วิส จากัด
2563
2562

263,645
(3,533)
260,112
130,056
91,039

86,663
(7,519)
(7,519)
(2,642)
311,583
196,365
(165,289)
342,659
171,330
119,931

131,642
120,405
(64,176)
187,871
93,936
93,936

169,955
145,320
(128,518)
186,757
93,379
93,379

27,548
6,159
(8,434)
(2,275)
(1,137)

TOP-NTL Shipping
Trust
2563
2562

(พันบาท)
275,962
21,981
27,827
2,529
(1,416)
27,827
1,113
13,914
556

บริ ษทั ท็อป นอติคอล
สตาร์ จากัด
2563
2562

150,627
615,813
(4,427)
(44,199)
717,814
178,520
178,520

257,725
59,759
59,759
14,862

2563

19,075
699,387
(13,875)
(46,532)
658,055
163,658
163,658

27,942
5,436
5,436
1,688

2562

บริ ษทั บทด จากัด

ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของการร่ วมค้าที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่ วมค้า ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอด
รายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยของกลุม่ บริ ษทั ในกิจการเหล่านี้

การร่ วมค้ า

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุ
ก. รวมรายการต่อไปนี้
- ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค. รวมรายการหนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อนื่ และประมาณการหนี้สิน)
ง. รวมรายการหนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อนื่ และประมาณการหนี้สิน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
สสำาหรั
�หรับบปีปีสิส้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563

167,400
292,267

167,389
124,895

62

104,574
23,766
6,645
75,417

110,923
16,770
3,267
93,192

บริ ษทั บงกช มารี น
เซอร์วิส จากัด
2563
2562

-

-

21,921
220
260,837

-

125,784

-

-

-

-

780
131,724

TOP-NTL Shipping
Trust
2563
2562

201
131,642

(พันบาท)

47,757
9,252
(7,048)
82,067

บริ ษทั ท็อป นอติคอล
สตาร์ จากัด
2563
2562

-

-

81,939
13
(1,511)
137,446

2563

-

-

8,497
892
(545)
2,834

2562

บริ ษทั บทด จากัด

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริ
ษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2563
2563

หนี้ สินไม่หมุนเวียนของบริ ษทั บงกช มารี น เซอร์ วิส จากัดประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง
(ต้องช าระคื น ทั้งสิ้ นภายในปี 2565) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษ ัท บงกช มารี น เซอร์ วิส จากัด มี เงิ นกู้จาก
สถาบันการเงินจานวน 124.89 ล้านบาท (2562: 292.27 ล้านบาท)
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลทางการเงินของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่ไม่มีสาระสาคัญ
จากจานวนเงินที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ร่ วมที่ไม่มีสาระสาคัญ การร่ วมค้าที่ไม่มีสาระสาคัญ
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้าที่ไม่มีสาระสาคัญ
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ใน
- กาไรจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
9

5,719

2,546

20,733

17,531

3,173
3,173

2,546
2,546

3,404
(202)
3,202

3,287
(5,555)
(2,268)

การดาเนินงานร่ วมกัน
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้ทาสัญญาร่ วมกับบริ ษทั อีกสองแห่ งซึ่ งถือเป็ นผูร้ ่ วมดาเนิ นงานอื่น
เพื่อการดาเนิ นงานร่ วมกันในนาม “กิจการร่ วมค้า ซี เอ็นเอ็นซี (CNNC)” (“CNNC”) เพื่อก่อสร้างโครงการพัฒนา
ท่าเรื อแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่ วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเลให้กบั การท่าเรื อแห่ งประเทศไทย ภายใต้สัญญาบริ ษทั
ย่อยมีสิทธิได้รับแบ่งปันผลกาไรหรื อขาดทุนของ CNNC ในอัตราร้อยละ 10
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 CNNC ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรื อแหลมฉบังระยะที่ 3
(ส่ วนที่ 1) งานก่ อสร้ างทางทะเลกับ การท่ าเรื อแห่ งประเทศไทย ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่ อนไขของสัญญา CNNC
ตกลงรับจ้างทางานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยการท่าเรื อแห่ งประเทศไทยตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่
ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 CNNC ยังไม่เริ่ มดาเนินการก่อสร้างดังกล่าว
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บริษัท พริมา มารีปนระกอบงบการเงิ
จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อยน
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น และบริษัทย่อย
บริหมายเหตุ
ษัท พริมาปมารี
น จำ�กัด (มหาชน)
สำ�สหรั
บปีบสปีิ้นสิสุ้น
ดวัสุนดทีวั่ น31ที่ ธั31นวาคม
25632563
าหรั
ธันวาคม

รายการสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ของการด าเนิ น งานร่ ว มกัน ซึ่ งรวมอยู่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
(พันบาท)
197,179
2,064
(199,301)
(58)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ นสุ ทธิ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายของการดาเนิ นงานร่ วมกันซึ่งรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
(พันบาท)
132
(190)
(58)

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนสาหรับปี
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริ
ษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้นสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
2563
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563
10 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยเงินลงทุนในบริ ษทั ดังต่อไปนี้

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั สิ งหา แท็งเกอร์ จากัด*
Nathalin Shipping Pte. Ltd.
ซึ่งมีบริ ษทั ย่อยดังนี้
- Amity Asset Management Inc.
บริ ษทั เอ็น.ที.แอล. มารี น จากัด
บริ ษทั ไทยมารี น แทงเกอร์ จากัด
บริ ษทั นทลิน แมนเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์
จากัด
บริ ษทั บิ๊กซี จากัด
บริ ษทั ภูริช มารี น จากัด

บริ การขนส่ งน้ ามันทางเรื อ
ตัวแทนจัดการบริ หารเรื อ

ไทย
สิ งคโปร์

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)
93.88
93.88
87.50
87.50

บริ การขนส่ งน้ ามันทางเรื อ
บริ การขนส่ งน้ ามันทางเรื อ
บริ การขนส่ งน้ ามันทางเรื อ
ตัวแทนจัดการบริ หารเรื อ
ให้บริ การจัดบุคลากรและเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน
บริ การขนส่ งน้ ามันทางเรื อ
เพื่อลงทุน

ปานามา
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

87.50
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99

ไทย
ไทย

80.00
99.99

80.00
-

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
ดาเนินธุระกิจ

* ถือทางตรงร้อยละ 51.00 โดยบริ ษทั และถือทางอ้อม โดย Nathalin Shipping Pte. Ltd. ร้อยละ 49.00
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ทุนชาระแล้ว
2563
2562
2563

ราคาทุน
2562

66

บริษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั สิ งหา แท็งเกอร์ จากัด*
51.00
51.00 1,200,000
962,000 612,001 490,621
Nathalin Shipping Pte. Ltd.
87.50
87.50
735,478
418,787 651,902 374,798
บริ ษทั เอ็น.ที.แอล. มารี น จากัด
99.99
99.99 1,200,000 1,053,000 1,264,705 1,117,705
บริ ษทั ไทยมารี น แทงเกอร์ จากัด 99.99
99.99
180,000
180,000 180,000 180,000
บริ ษทั นทลิน แมนเนจเมนท์ จากัด 99.99
99.99
8,500
8,500
9,691
9,691
บริ ษทั จัดหางาน บีเอสซี แมเนจ 99.99
99.99
5,500
5,500
7,159
7,159
เม้นท์ จากัด
บริ ษทั บิ๊กซี จากัด
80.00
80.00
360,000 360,000 1,768,492 1,768,492
บริ ษทั ภูริช มารี น จากัด
99.99
1,000
1,000
รวม
4,494,950 3,948,466
* ถือทางตรงร้อยละ 51.00 โดยบริ ษทั และถือทางอ้อม โดย Nathalin Shipping Pte. Ltd. ร้อยละ 49.00

บริ ษทั ย่อย

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
น
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
สสำ�าหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2563
หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

-

การด้อยค่า
2563
2562
(พันบาท)

1,768,492 1,768,492
1,000
4,494,950 3,948,466

612,001 490,621
651,902 374,798
1,264,705 1,117,705
180,000 180,000
9,691
9,691
7,159
7,159

ราคาทุน-สุ ทธิ
2563
2562

996,378

81,600
704,778
180,000
30,000
-

370,925

153,000
137,925
70,000
10,000
-

เงินปั นผลรับสาหรับปี
2563
2562

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
บริษปัท ระกอบงบการเงิ
พริมา มารีน จำ�กันด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธันวาคม2563
2563
สาหรับสำ�ปีหรั
สิ้นบสุปีสดิ้นวัสุนดทีวั่ น31ที่ 31
ธันวาคม
สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเพิ่มเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เมื่ อ วัน ที่ 21 กั น ยายน 2563 บริ ษ ั ท ได้ ล งทุ น ใน Nathalin Shipping Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่ อ ยของบริ ษ ั ท เพิ่ ม
เป็ นจานวนเงิน 277.73 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่ อ วันที่ 23 กัน ยายน 2563 บริ ษ ัท ได้ลงทุ น ในบริ ษ ัท เอ็น .ที .แอล.มารี น จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อยของบริ ษ ัท เพิ่ ม
เป็ นจานวนเงิน 147.00 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่ อ วัน ที่ 23 กัน ยายน 2563 บริ ษ ัท ได้ล งทุ น ในบริ ษ ัท สิ งหา แท็ งเกอร์ จ ากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่ อ ยของบริ ษ ัท เพิ่ ม
เป็ นจานวนเงิน 121.38 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ไม่เปลี่ยนแปลง
การจัดตั้งบริ ษัทย่ อยแห่ งใหม่
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั Amity Asset Management Inc. เป็ นบริ ษทั
ย่อยทางอ้อมในประเทศปานามา ถือหุ ้นโดย Nathalin Shipping Pte. Ltd. ร้อยละ 100 ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ย่อยดัง
กล่าวคือดาเนินธุรกิจให้บริ การเรื อขนส่ ง จัดเก็บน้ ามันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ ามันสาเร็ จรู ป โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก
จานวน 10,000 เหรี ยญสหรัฐ และได้จดั ตั้งบริ ษทั สาเร็ จเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ภูริช มารี น จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยในประเทศ
ซึ่ งถื อหุ ้ นโดยบริ ษ ัท ร้ อยละ 100 ธุ รกิ จหลักของบริ ษัท ย่อยแห่ งใหม่ คื อ ลงทุน ในบริ ษ ัท อื่ น โดยมี ทุนจดทะเบี ย น
เริ่ มแรกเป็ นจานวน 1 ล้านบาท อัตราหุน้ ละ 1 บาท และได้จดั ตั้งบริ ษทั สาเร็ จเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเพิ่มเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เมื่ อวัน ที่ 10 มิ ถุน ายน 2562 บริ ษ ัทได้ลงทุ นในบริ ษ ัท เอ็น .ที .แอล.มารี น จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อยของบริ ษ ัท เพิ่ ม
เป็ นจานวนเงิน 100 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ไม่เปลี่ยนแปลง
รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
บริษัทปพริ
มา มารีน จำ�กัดน (มหาชน) และบริษัทย่อย
ที่ 31
นวาคม2563
2563
สาหรัสำบ�ปีหรัสิบ้นปีสุสดิ้นวัสุนดทีวัน่ 31
ธันธัวาคม
เมื่ อ วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2562 บริ ษ ัท ได้ล งทุ น ในบริ ษ ัท สิ งหา แท็ งเกอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท เพิ่ ม
เป็ นจานวนเงิน 173.40 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ไม่เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนความเป็ นเจ้ าของในบริ ษัทย่ อยโดยอานาจการควบคุมไม่ เปลี่ยนแปลง
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญจากผูถ้ ือหุ ้นจานวนรวม 36,000 หุ ้น จากผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั บิ๊กซี จากัด ที่
มูลค่าหุ ้นละ 5,860.95 บาท เป็ นเงินสดจานวนเงินรวม 210.99 ล้านบาท ทาให้ส่วนได้เสี ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70 เป็ น
ร้อ ยละ 80 นอกจากนี้ บ ริ ษทั ช าระค่ าหุ ้นเพิ่ มเติ มสาหรั บหุ ้นจานวน 252,000 หุ ้น ที่ ซ้ื อเมื่ อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
จานวน 76.96 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลงป็ นจานวนเงิน 86.90 ล้านบาท และส่ วน
ต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวนเงิน 124.09 ล้านบาท
การเสร็ จชาระบัญชีของบริ ษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ออร์ชาร์ ด นาวี จากัด ได้จดทะเบียนชาระบัญชีกบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสร็ จสิ้ น
แล้ว บริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจานวน 0.13 ล้านบาท จากการปิ ดกิจการดังกล่าวในระหว่างปี 2562

242

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

69

1,293,653
619,468
(399,879)
(11,535)
1,501,707
191,187

12.50

Nathalin Shipping
Pte. Ltd.

83,329
1,806,604
(294,569)
(279,644)
1,315,720
79,126

6.12

บริ ษทั สิ งหา
แท็งเกอร์ จากัด

186,210
1,213,288
(164,956)
(263,141)
971,401
194,242

บริ ษทั บิ๊กซี จากัด
(พันบาท)
20.00

31 ธันวาคม 2563

37,839
478,955
(500,623)
16,171
2,021

12.50

Amity Asset
Management Inc.

ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

11 ส่ วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ มอี านาจควบคุม

หมายเหตุ
น
บริ
ษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563

บริษัท พริมา มารีนป
จากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริษัทย่ อย น
หมายเหตุ

466,576
999
467,575

รวม

244

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

รายได้
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไรที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริษัท พริ
มา มารีน จำ�กัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรั
สำ�หรับบปี ปีสิส้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่31
31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

(1,459)

(2,120)

70

763,706
225,343
(23,826)
201,517
13,802

บริ ษทั สิ งหา
แท็งเกอร์ จากัด

4,569,802
1,072,464
(16,960)
1,055,504
134,058

Nathalin Shipping
Pte. Ltd.

(568)

บริ ษทั บิ๊กซี จากัด
(พันบาท)
535,929
87,672
(2,840)
84,832
17,534

31 ธันวาคม 2563

(85)

29,050
16,548
(679)
15,869
2,069

Amity Asset
Management Inc.

167,463
1,126
168,589
(4,232)

รวม

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สบริาหรั
ปี สิม้นา สุมารี
ดวันนจำที�่ กั31ด (มหาชน)
ธันวาคมและบริ
2563ษัทย่อย
ษัทบพริ

71

1,179,107
(205,144)
(403,787)
(100,967)
469,209

Nathalin Shipping
Pte. Ltd.

401,258
(52,572)
(276,153)
72,533

บริ ษทั สิ งหา
แท็งเกอร์ จากัด

216,263
(37,203)
(96,188)
82,872

บริ ษทั บิ๊กซี จากัด
(พันบาท)

31 ธันวาคม 2563

48,259
(266,113)
255,693
37,839

Amity Asset
Management Inc.

รวม

246

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
น
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
สสำ�าหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2563
หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

72

726,956
486,528
(271,940)
(3,188)
938,356
120,451

12.50

Nathalin Shipping
Pte. Ltd.

16,011
1,911,970
(364,961)
(529,518)
1,033,502
66,689

98,426
1,297,747
(171,636)
(337,967)
886,570
177,276

31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั สิ งหา
แท็งเกอร์ จากัด บริ ษทั บิ๊กซี จากัด
(พันบาท)
6.12
20.00

364,416
89
364,505

รวม

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563
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รายได้
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไรที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ
ษัทบพริ
�กัธัดน(มหาชน)
และบริษัทย่อย
สาหรั
ปี สิม้นาสุมารี
ดวันนทีจำ่ 31
วาคม 2563

73

(3,739)

3,327,015
547,577
(29,912)
517,665
68,447

Nathalin Shipping
Pte. Ltd.

(4,196)

-

31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั สิ งหา
แท็งเกอร์ จากัด บริ ษทั บิ๊กซี จากัด
(พันบาท)
694,362
593,115
154,131
76,665
(68,499)
85,632
76,665
9,441
21,207

99,095
14
99,109
(7,935)

รวม

248

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

บริ
ษัท พริมา มารีป
น จระกอบงบการเงิ
ากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อนย
หมายเหตุ
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
�หรับบปีปีสสิิ้น้น
สุดสุวัดนวัทีน่ 31
ธันวาคม
25632563
สสำาหรั
ที่ 31
ธันวาคม

74

473,752
(13,020)
(140,687)
(19,703)
300,342

Nathalin Shipping
Pte. Ltd.

31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั สิ งหา
แท็งเกอร์ จากัด บริ ษทั บิ๊กซี จากัด
(พันบาท)
391,277
198,578
(15,161)
(160,017)
(438,962)
(70,246)
(62,846)
(31,685)

รวม

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิม่ ขึ้น
โอน
จาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
การรับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้
จากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16
เป็ นครั้งแรก
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่
103,022

15,840

92,497

15,840

10,525

(250)

-

-

93,441
86
(780)

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

15,840
-

ที่ดิน

12 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเรื อเดินทะเล

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
จำ�กัธัดนวาคม
(มหาชน)
สบริ
าหรัษัทบปีพริ
สิ้นมสุา ดมารี
วันนที่ 31
2563และบริษัทย่อย

12,398,337

-

12,398,337

(146,568)

9,036,899
3,537,304
(29,298)

เรื อเดินทะเล

75

240,694

-

240,694

(1,580)

285,396
11,636
66,348
(121,106)

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่

83,358

-

83,358

(299)

47,886
37,397
(1,626)

29,885

-

29,885

(59)

27,783
2,803
(642)

งบการเงินรวม
เฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์
และเครื่ องใช้
ใช้ในเรื อ
สานักงาน
(พันบาท)

14,577

1,761

12,816

(191)

5,175
8,889
(1,057)

ยานพาหนะ

-

-

67

67

319,026
3,219,397
(3,538,356)
-

เรื อเดินทะเล
ระหว่าง
ก่อสร้าง

44,182

-

44,182

(613)

3,762
106,329
(65,296)
-

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่
ระหว่างทา

12,929,962

12,286

12,917,676

(149,560)

9,835,208
3,386,537
(154,509)

รวม

250

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่
เพิม่ ขึ้น
โอน
โอนไปสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
จาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(26)
129,251

15,840

-

103,022
26,255
-

15,840

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

หมายเหตุ
น
บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563

บริษัท พริมา มารีนป
จากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริษัทย่ อย น
หมายเหตุ

(83,262)
12,102,889

12,398,337
183,771
(358,776)
(37,181)

เรื อเดินทะเล

76

(2,256)
355,039

240,694
180,182
(63,581)

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่

(1,026)
102,780

83,358
24,412
(1,726)
(2,238)
(52)
28,695

29,885
1,483
(2,621)

งบการเงินรวม
เฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์
และเครื่ องใช้
ใช้ในเรื อ
สานักงาน
(พันบาท)

20,325

14,577
5,748
-

ยานพาหนะ

5,329

67
189,033
(183,771)
-

เรื อเดินทะเล
ระหว่าง
ก่อสร้าง

327
5,807

44,182
141,480
(180,182)
-

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่
ระหว่างทา

(86,295)
12,765,955

12,929,962
388,411
(360,502)
(105,621)

รวม

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

251

ค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนไปสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
จาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
31,539
10,310
(506)
41,343
23,545
502
65,390

-

-

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

-

ที่ดิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ษัทบพริ
และบริษัทย่อย
สบริาหรั
ปี สิม้นาสุ ดมารี
วันนที่ จำ31�กัธัดน(มหาชน)
วาคม 2563

(81,871)
3,441,789

3,135,586
581,092
(171,279)
(21,739)

2,642,198
515,724
(22,336)

เรื อเดินทะเล

77

(991)
175,576

133,069
106,113
(62,615)

160,938
92,815
(120,684)

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่

(812)
53,688

42,395
15,228
(1,209)
(1,914)

33,042
10,824
(1,471)

167
23,379

23,139
2,679
(2,606)

19,360
4,323
(544)

งบการเงินรวม
เฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์
และเครื่ องใช้
ใช้ในเรื อ
สานักงาน
(พันบาท)

(11)
6,320

4,381
1,950
-

4,721
263
(603)

ยานพาหนะ

-

-

-

-

-

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่
ระหว่างทา

-

-

เรื อเดินทะเล
ระหว่าง
ก่อสร้าง

(83,016)
3,766,142

3,379,913
730,607
(172,488)
(88,874)

2,891,798
634,259
(146,144)

รวม

252

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

15,840
15,840

15,840
15,840

15,840
15,840

ที่ดิน

41,530
22,331
63,861

51,154
51,154

61,902
61,902

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
่ 31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

8,549,753
111,347
8,661,100

8,948,132
314,619
9,262,751

6,056,355
338,346
6,394,701

เรื อเดินทะเล

78

179,463
179,463

107,625
107,625

124,458
124,458

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่

49,092
49,092

40,963
40,963

14,844
14,844

5,316
5,316

6,746
6,746

8,423
8,423

งบการเงินรวม
เฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์
และเครื่ องใช้
ใช้ในเรื อ
สานักงาน
(พันบาท)

481
13,524
14,005

482
7,953
8,435

454
454

ยานพาหนะ

67
5,329
5,329

-

67

319,026
319,026

เรื อเดินทะเล
ระหว่าง
ก่อสร้าง

5,807
5,807

44,182
44,182

3,762
3,762

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่
ระหว่างทา

8,852,611
147,202
8,999,813

9,215,191
322,572
9,537,763

6,605,064
338,346
6,943,410

รวม

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธันวาคม2563
2563
สาหรับสำปี�หรั
สิ้นบสุปีสดิ้นวัสุนดทีวั่ น31ที่ ธั31นวาคม
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่ อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคาร อุปกรณ์ และเรื อเดินทะเล ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อม
ราคาเต็มจานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 198.07 ล้านบาท (2562: 307.95 ล้ าน
บาท)
ต้นทุนการกูย้ ืมจานวน 0.47 ล้านบาท (2562: 4.57 ล้ านบาท) ได้บนั ทึกรวมเป็ นต้นทุนของเรื อเดินทะเลระหว่างก่อสร้าง
โดยต้นทุ นการกู้ยืมดังกล่ าวมี อัต ราร้ อยละ MLR-2 อัตราคงที่ ร้ อยละ 4.53 ถึ งร้ อยละ 4.60 ต่ อปี และอัต ราร้ อ ยละ
THBFIX +2.4 (2562: ร้ อยละ MLR-2 อัตราคงที่ร้อยละ 4.53 ถึงร้ อยละ 4.60 ต่ อปี และอัตราร้ อยละ THBFIX +2.4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้นาที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเลซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีจานวน 6,895.70
ล้านบาท ไปวางเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (2562: 7,543.95 ล้ านบาท)
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั้งแรกกับสัญญาที่เคยระบุว่าเป็ นสัญญาเช่าตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สั ญญาเช่ า (TAS 17) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่ อง การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุ งย้อนหลังโดยรับรู ้ผลกระทบ
สะสม (Modified retrospective approach)
เดิมกลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่าจะรับรู ้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานและประโยชน์ที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่า
หรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อไม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ สินทรัพย์สิ ทธิ การใช้และหนี้ สินตาม
สัญญาเช่า ส่ งผลให้ลกั ษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเสื่ อม
ราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิม่ ขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
การรับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้
จากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16
เป็ นครั้งแรก
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่
เพิม่ ขึ้น
โอน
โอนไปสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
83,681
86
83,767

83,767
83,767

15,840
-

15,840

-

15,840
15,840

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

หมายเหตุ
น
บริ
ษัท พริปมาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563

บริษัท พริมา มารีนป
จากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริษัทย่ อย น
หมายเหตุ

5,210,360
(358,776)
(830,975)
4,020,609

-

5,210,360

2,852,689
2,357,671
-

เรื อเดินทะเล

80

53,678
(59,127)
28,184

33,633

-

33,633

67,789
(34,156)

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่

48,765
10,091
(1,726)
(1,904)
55,226

-

48,765

27,053
-

21,712

18,902
338
(937)
18,303

-

18,902

1,251
(59)

17,710

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์
และเครื่ องใช้
ใช้ในเรื อ
สานักงาน
(พันบาท)

4,051
5,748
9,799

1,761

2,290

2,290
(1,056)

1,056

ยานพาหนะ

5,328
5,328

-

-

2,357,671
(2,357,671)
-

เรื อเดินทะเล
ระหว่าง
ก่อสร้าง

26,286
27,392
(53,678)
-

-

26,286

26,286
-

-

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่
ระหว่างทา

5,441,604
48,897
(360,502)
(892,943)
4,237,056

1,761

5,439,843

2,414,637
(35,271)

3,060,477

รวม

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

255

-

-

-

ค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนไปสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
จาหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

35,033
8,167
43,200

26,257
8,776
-

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(มหาชน)
สบริ
าหรัษัทบปีพริ
สิ้นมสุา ดมารี
วันนที่ จำ31�กัธัดนวาคม
2563และบริษัทย่อย

1,328,018
233,184
(171,279)
(353,423)
1,036,500

1,161,382
166,636
-

เรื อเดินทะเล

81

25,558
19,180
(36,151)
8,587

33,348
26,366
(34,156)

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่

22,306
8,371
(1,209)
(1,440)
28,028

16,126
6,180
-

1,189

-

-

(937)
15,212

47
1,142

602
47
(602)

ยานพาหนะ

14,693
1,456

11,468
3,280
(55)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์
และเครื่ องใช้
ใช้ในเรื อ
สานักงาน
(พันบาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่
ระหว่างทา

-

เรื อเดินทะเล
ระหว่าง
ก่อสร้าง

1,425,655
271,500
(172,488)
(391,951)
1,132,716

1,249,183
211,285
(34,813)

รวม

256

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุม่ บริ ษทั
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุม่ บริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

15,840
15,840

15,840
15,840

15,840
15,840

ที่ดิน

40,567
40,567

48,734
48,734

57,424
57,424

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
่ 31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2,984,109
2,984,109

3,687,927
194,415
3,882,342

1,481,574
209,733
1,691,307

เรื อเดินทะเล

82

19,597
19,597

8,075
8,075

34,441
34,441

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่

27,198
27,198

26,459
26,459

5,586
5,586

3,091
3,091

4,209
4,209

6,242
6,242

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์
และเครื่ องใช้
ใช้ในเรื อ
สานักงาน
(พันบาท)

481
8,129
8,610

481
1,762
2,243

454
454

ยานพาหนะ

5,328
5,328

-

-

-

-

เรื อเดินทะเล
ระหว่าง
ก่อสร้าง

-

26,286
26,286

-

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่
ระหว่างทา

3,096,211
8,129
3,104,340

3,818,011
196,177
4,014,188

1,601,561
209,733
1,811,294

รวม

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริ
ษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2563
2563

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล ซึ่งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็ม
จานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 60.28 ล้านบาท (2562: 12.04 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้นาที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเลซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิทางบัญชีจานวน 2,657.54
ล้านบาท ไปวางเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (2562: 2,529.00 ล้ านบาท)
13 ค่ าความนิยม
2563

งบการเงินรวม

2562

(พันบาท)

ราคาทุน/มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม และ 31 ธันวาคม

1,022,246

1,022,246

การทดสอบการด้ อยค่ าของหน่ วยสิ นทรั พย์ ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิ ยมได้ถูกปั นส่ วนให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของ
กลุ่มบริ ษทั ซึ่งถูกกาหนดตามส่ วนงานธุรกิจเรื อขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้ซ่ ึ งคานวณจากประมาณการคิด
ลดกระแสเงินสดนั้นสู งกว่ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิ ยม เป็ นผลให้ค่าความนิ ยมไม่ดอ้ ยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ประมาณการกระแสเงินสดเป็ นประมาณการครอบคลุมรายได้ที่ครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์ของเรื อเดิ น
ทะเล
การกาหนดข้อสมมติ ฐานมาจากการประเมิ นของผูบ้ ริ ห ารโดยพิ จารณาจากแนวโน้มในอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อ ง
ในอนาคตและข้อมูลในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการมูลค่า
ที่จะได้รับคืนมีดงั นี้
ข้อสมมติที่สาคัญ
อัตราคิดลด
อัตราการเติบโต

2563
ร้อยละ 5.68
ร้อยละ 0

2562
ร้อยละ 7.97
ร้อยละ 0

อัตราคิดลดคานวณมาจากวิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุน อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยงมาจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ปรับปรุ งด้วยความเสี่ ยงส่ วนเพิ่มที่สะท้อนการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยง
ของการลงทุนในตราสารทุนทัว่ ไปและความเสี่ ยงที่เฉพาะเจาะจงของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

83
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2563
2563

14 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น

ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 1 มกราคม 2563
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

258

งบการเงินรวม
สัญญาการ
ให้บริ การ
รายชื่อ
ระยะยาว
ลูกค้า
(พันบาท)

1,862
55

-

114,405
-

(2)

-

-

1,915
(267)
1,648

63

-

63

รวม

116,330
55
(2)

63

114,405
(1,821)
112,584

116,383
(2,088)
114,295

ค่ าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

545
307

5
11

2,580
5,351

3,130
5,669

852
276
(259)
869

16
11
27

7,931
4,073
(1,821)
10,183

8,799
4,360
(2,080)
11,079

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,063
779

47
36

106,474
102,401

107,584
103,216
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สสำ�าหรั
นวาคม2563
2563
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่าตัดจาหน่ายของสัญญาการให้บริ การระยะยาวรับรู ้ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่นรับรู ้ในต้นทุนการให้บริ การและค่าใช้จ่ายบริ หาร
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

895
895
895

ค่ าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

226
87
313
87
400

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

582
495

85
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สสำ�าหรั
นวาคม2563
2563
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

15 หนีส้ ิ นที่มีภาระดอกเบีย้
งบการเงินรวม

2563
ส่ วนที่มี
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน หลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
4,169,634
หนี้สินตามสัญญาเช่า
(2562: หนีส้ ิ นตาม
106,038
สัญญาเช่ าการเงิน)
รวมหนีส้ ิ นที่มภี าระ
ดอกเบีย้
4,275,672

2562
ส่ วนที่มี
ส่ วนที่ไม่มี
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
(พันบาท)

-

4,169,634

4,765,549

-

4,765,549

-

106,038

288,775

-

288,775

-

4,275,672

5,054,324

-

5,054,324

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563
ส่ วนที่มี
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน หลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
2,219,796
หนี้สินตามสัญญาเช่า
(2562: หนีส้ ิ นตาม
8,200
สัญญาเช่ าการเงิน)
รวมหนีส้ ิ นที่มภี าระ
ดอกเบีย้
2,227,996

260

2562
ส่ วนที่มี
ส่ วนที่ไม่มี
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
(พันบาท)

รวม

-

2,219,796

2,300,479

-

2,300,479

-

8,200

188,434

-

188,434

-

2,227,996

2,488,913

-

2,488,913
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

รวม
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
สสำาหรั
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563
�หรับบปีปีสิส้ิ้นนสุสุดดวัวันนทีที่ 31

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่ วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็ นสิ นทรัพย์ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562

สินทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกันหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
เงินฝากธนาคาร
ที่ดิน อาคารและเรื อเดินทะเล
รวม

392
6,895,696
6,896,088

12

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(พันบาท)
937
219
7,543,951
2,657,535
7,544,888
2,657,754

166
2,529,021
2,529,187

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินติดภาระผูกพันจานวน 0.39 ล้านบาท และ
0.22 ล้านบาทตามลาดับ (2562: 0.94 ล้ านบาท และ 0.17 ล้ านบาทตามลาดับ) เป็ นเงินค้ าประกันภายใต้สัญญาเงินกู้
ระยะยาวกับสถาบันการเงินหลายแห่ งโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินฝากสถาบันการเงิ นติดภาระผูกพันนี้ คงไว้เพื่อ
เป็ นหลักประกันของเงินกูร้ ะยะยาวตลอดระยะเวลาการให้สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี วงเงินสิ นเชื่ อซึ่ งยังมิได้เบิ กใช้เป็ นจานวนเงินรวม 910 ล้านบาท
และ 580 ล้านบาท ตามลาดับ (2562: 875 ล้ านบาท และ 540 ล้ านบาท ตามลาดับ)
งบการเงินรวม

หนี้สินตามสัญญา
เช่ าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
ภายใน 1 ปี
1 – 5 ปี
รวม

จานวน
เงินขั้นต่าที่
ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย

92,980
224,858
317,838

14,681
14,382
29,063

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่า
ปัจจุบนั ของ
จานวน
จานวนเงินขั้น เงินขั้นต่าที่
ต่าที่ตอ้ งจ่าย
ต้องจ่าย
(พันบาท)

78,299
210,476
288,775

87

62,662
144,285
206,947

ดอกเบี้ย

มูลค่า
ปัจจุบนั ของ
จานวนเงินขั้น
ต่าที่ตอ้ งจ่าย

9,464
9,049
18,513

53,198
135,236
188,434
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสิ้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
2563

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ ืม
ระยะสั้น
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจาก
การจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มิใช่
เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
ณ วันที่ 1 มกราคม
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจาก
การจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มิใช่
เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

262
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
หนี้สินตาม
สัญญาเช่า
(2562: หนีส้ ิ น
เงินกูย้ ืม
ตามสัญญาเช่ า
ระยะยาว
การเงิน)
(พันบาท)

รวม

-

4,765,549

288,775

5,054,324

-

(615,891)

(226,443)

(842,334)

-

18,461

13,865

32,326

-

1,515
4,169,634

29,841
106,038

31,356
4,275,672

25,000

2,929,218

356,207

3,310,425

(25,000)

1,980,684

(75,724)

1,879,960

-

(145,807)

81

(145,726)

-

1,454
4,765,549

8,211
288,775

9,665
5,054,324
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
�หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนที่ ที31
สสำาหรั
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินตาม
สัญญาเช่า
(2562: หนีส้ ิ น
ตามสัญญาเช่ า
เงินกูย้ มื อื่น
การเงิน)
(พันบาท)

2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจาก
การจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มิใช่
เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
ณ วันที่ 1 มกราคม
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจาก
การจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มิใช่
เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,300,479

188,434

2,488,913

(87,018)

(187,743)

(274,761)

4,653

-

4,653

1,682
2,219,796

7,509
8,200

9,191
2,227,996

321,550

236,504

558,054

2,043,024

(49,879)

1,993,145

(65,549)
1,454
2,300,479

89

รวม

1,809
188,434

(65,549)
3,263
2,488,913
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับสำปี�หรั
สิ้นบสุปีสดิ้นวัสุนดทีวั่ น31ที่ 31
ธันธัวาคม
นวาคม2563
2563
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็ นของสถาบันการเงินในประเทศใน
สกุลเงินบาท และสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ดังนี้
(ก) เงินกูเ้ พื่อซื้อและก่อสร้างเรื อเดินทะเลเป็ นเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง โดยกูใ้ นสกุลเงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 51.75 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (31 ธั นวาคม
2562: 70.15 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา) มีระยะเวลาชาระคืนภายใน 1 ปี ถึง 4 ปี จ่ายชาระทุก ๆ 3 เดือน มีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ LIBOR+2.125 ถึง LIBOR+3.50 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ FIX IRS
4.8 เงินกูด้ งั กล่าวได้รับการค้ าประกันโดยการจานองเรื อเดินทะเล 5 ลา สัญญาประกันภัยของเรื อเดินทะเลของ
เรื อดังกล่าว สิ ทธิในเงินฝากบัญชี และค้ าประกันโดยบริ ษทั
(ข) เงินกูเ้ พื่อซื้ อ ก่อสร้างเรื อเดินทะเลและก่อสร้างอาคารเป็ นเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ ง โดยกูใ้ น
สกุลเงินบาท มี ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 1,833.46 ล้านบาท (31 ธั นวาคม 2562: 1,673.50
ล้ านบาท) มีระยะเวลาชาระคืนภายใน 1 ปี ถึง 7 ปี จ่ายชาระทุก ๆ 1 เดือน ถึง 3 เดือน มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR1.50 ถึ ง MLR-1.80 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 3.20 ถึ งร้ อยละ 4.60 ต่ อปี อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ Prime
Rate-1.25 ถึ ง Prime Rate-1.50 ต่ อ ปี , อั ต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ BIBOR+1.85 ต่ อ ปี และอั ต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ
THB FIX+2.40 ต่อปี เงินกูด้ งั กล่าวได้รับการค้ าประกันโดยการจานองเรื อเดินทะเล 21 ลา สัญญาประกันภัยของ
เรื อเดินทะเลของเรื อดังกล่าว ที่ดิน อาคาร สิ ทธิ ในเงินฝากบัญชี สัญญาประกันภัยของอาคาร และกรรมการของ
บริ ษทั ย่อยเป็ นผูค้ ้ าประกัน
(ค) เงินกูเ้ พื่อชาระเงินค่าซื้ อหุ ้นในบริ ษทั ย่อย เป็ นเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยกูใ้ นสกุลเงินบาท
มี ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2563 จ านวน 777.21 ล้านบาท (31 ธั น วาคม 2562: 971.40 ล้ านบาท) มี
ระยะเวลาชาระคืนภายใน 4 ปี จ่ายชาระทุกๆ 3 เดือน มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี เงินกูด้ งั กล่าวได้รับการค้ า
ประกันโดยการจานองเรื อเดินทะเล 3 ลา และหุน้ ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เนื่ องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส COVID-19 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งใน
ฐานะผูก้ ูไ้ ด้รับการพักชาระเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งสาหรับงวดการชาระเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม 2563 โดยจานวนดังกล่าวจะมีการชาระคืน ในงวดสุ ดท้ายของสัญญาเงินกู้ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 เงิ นกู้ยืมจานวน 38.43 ล้านบาทและดอกเบี้ ย ค้างจ่ายจานวน 4.71 ล้านบาท จึ งถูกจัด ประเภทเป็ นหนี้ สิ นไม่
หมุนเวียน
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นวาคม2563
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในฐานะผูก้ ูไ้ ม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบางประการที่ กาหนดใน
สัญ ญาเงิ นกูย้ ืม ในระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ผูใ้ ห้กู้ยินยอมจะไม่เรี ยกคืนเงินกู้ยืมจากการไม่ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไข
ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ มื ระยะยาว จานวน 487 ล้านบาท จึงถูกจัดประเภทเป็ นหนี้สินไม่หมุนเวียน
16 ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2563
2562
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
รวม

61,933
61,933

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

52,669
52,669

15,950
15,950

11,713
11,713

โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มีความเสี่ ยง
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม
2563
2562

ณ วันที่ 1 มกราคม

52,669

รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

5,411
1,206
1,157
7,774
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
39,738
11,713
8,982
4,792
8,277
1,243
14,312

1,335
2,221
296
3,852
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1,246
258
2,731
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สสำ�าหรั
นวาคม2563
2563
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2563
2562

มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์
รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์

5,929
(3,312)
2,617

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

-

1,746
(1,361)
385

-

ผลประโยชน์จ่าย

(1,127)
(1,127)

(1,381)
(1,381)

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

61,933

52,669

15,950

11,713

ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
อัตราคิดลด
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินรวม
2563
2562
0.36 - 2.82
3.5 - 8.5
0.0 - 16.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(ร้ อยละ)
1.74 - 4.21
0.36 - 2.82
4.0 - 8.5
3.5 - 8.5
0.0 - 16.0
0.0 - 15.0

1.76 - 4.16
5.0 - 8.5
0.0 - 15.0

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้เป็ น 13.9 ปี
(2562: 12.5 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นวาคม
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
2563

งบการเงินรวม
ข้อสมมติเพิ่มขึ้น
ข้อสมมติลดลง
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
(5,488)
(4,255)
6,255
4,974

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 20)

6,499

5,390

(5,607)

(4,691)

(4,596)

(2,370)

5,785

3,118

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ข้อสมมติเพิ่มขึ้น
ข้อสมมติลดลง
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
(1,456)
(930)
1,586
1,079

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 20)

1,459

1,162

(1,284)

(1,021)

(1,583)

(1,059)

2,088

1,385

17 ทุนเรื อนหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นสามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสิ้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
2563

ส่ วนต่ างจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนต่ างจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน ได้แ ก่ ส่ วนต่างระหว่างมู ลค่ าตามบัญ ชี ของกิ จการภายใต้
การควบคุมเดียวกัน ณ วันที่ได้มาที่ต่ากว่าต้นทุนเงินลงทุนนั้น และถูกบันทึกเป็ นส่ วนต่าง ซึ่ งจะไม่จาหน่ายและจะ
คงอยูจ่ นกว่าบริ ษทั ย่อยหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะถูกขายหรื อจาหน่ายออกไป
ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ได้มีการจาหน่ายเรื อเดินทะเลซึ่งได้มาจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันออกไป
ส่ งผลให้ส่วนต่างจากการร่ วมธุกิจภายใต้การควบคุ มเดียวกันในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของเรื อเดินทะเลลาดังกล่า วถูกโอน
ไปยังกาไรสะสมในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการจานวน 101.02 ล้านบาทและ 100.80 ล้านบาท
ตามลาดับ
18 สารอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรือ กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติ แ ห่ งพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ัท จะต้อ งจัด สรรทุนส ารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
สารองการแปลงค่ างบการเงิน
สารองการแปลงค่างบการเงินประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่ วยงานในต่างประเทศ
และส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผลของผลต่างจากเงินตราต่างประเทศซึ่ งเกิดจากการป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ใน
หน่วยงานต่างประเทศ
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้น
สุดสุวัดนวัทีน่ 31
2563

สารองการป้องกันความเสี่ ยง
สารองการป้ องกันความเสี่ ยงประกอบด้วยผลสะสมของส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมื อที่ ใช้ในการป้ องกัน ความเสี่ ยงซึ่ งใช้ในการป้ องกัน ความเสี่ ยงในกระแสเงิ นสด ซึ่ งรอการรั บ รู ้ ใ น
ภายหลังในกาไรหรื อขาดทุน หรื อรวมเป็ นต้นทุนเมื่อเริ่ มแรก หรื อมูลค่าตามบัญชีอื่นของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินหรื อหนี้สินที่ไม่ใช่หนี้สินทางการเงิน
19 ส่ วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี 4 ส่ วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานธุ รกิจที่สาคัญของ
กลุ่มบริ ษทั ที่มีการบริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน การดาเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
•
•
•

•

ส่ วนงาน 1 ธุรกิจเรื อขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
ส่ วนงาน 2 ธุรกิจเรื อกักเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ส่ วนงาน 3 ธุ รกิ จเรื อที่ ให้การสนับสนุ นงานสารวจและผลิ ตปิ โตรเลี ยมกลางทะเล โดยนาส่ งพนักงานและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง และให้บริ การบนเรื อที่พกั
อาศัยสาหรับงานสารวจ
ส่ วนงาน 4 ธุรกิจที่ให้บริ การในการบริ หารจัดการเรื อ จัดหาคน และบริ การเดินทางให้กบั พนักงานเรื อ

ผลการดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานวัดโดยใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการ
ภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการใช้กาไรก่อน
ภาษีเงินได้ในการวัดผลการดาเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานและ
สอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การ ด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ ง
ตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิได้รับ โดยรับรู ้รายได้ตลอดช่วงระยะเวลา สาหรับทุกส่ วนงานดาเนิ นงานของ
กลุม่ บริ ษทั
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2,203,257
523,154
2,726,411

2,394,938
331,473
2,726,411

359,150
82,999
324,708

4,046,501
1,022,246
5,068,747

การจาแนกรายได้
ไทย
สาธารณรัฐสิ งคโปร์
รวมรายได้

กาไรตามส่ วนงาน
ก่อนหักภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

สินทรั พย์ ส่วนงาน ณ วันที่ 31
ธันวาคม
เรื อเดินทะเล
เรื อเดินทะเลระหว่างก่อสร้าง
ค่าความนิยม
รวม

2563

2562

4,142,746
67
1,022,246
5,165,059

439,237
91,582
330,149

2,545,039
492,786
3,037,825

2,587,916
449,909
3,037,825

ส่ วนงาน 1

ข้อมูลตามส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้

สาหรั บปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

4,259,799
5,328
4,265,127

1,680,816
81,695
343,530

5,087,495
5,087,495

2562

4,548,290
4,548,290

783,841
77,114
255,758

3,310,248
3,310,248

1,940,936
1,369,312
3,310,248

ส่ วนงาน 2

3,248,644
1,838,851
5,087,495

2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
สสำ�าหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2563
หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

96

363,841
363,841

21,218
2,643
30,721

225,474
225,474

225,474
225,474

579,689
579,689

127,846
13,601
39,671

491,244
491,244

491,244
491,244

ส่ วนงาน 3
2563
2562

-

105,904
682
15,924

264,986
1153,895
1,418,881

2562

-

118,127
30
2,377

274,264
1,066,270
1,340,534

326,566
1,013,968
1,340,534

ส่ วนงาน 4

248,377
1,170,504
1,418,881

2563
(พันบาท)

งบการเงินรวม

(9,042)
(9,042)

(1,428)

(617,509)
(2,915,000)
(3,532,509)

(3,532,509)
(3,532,509)

(7,975)
(7,975)

(715)

(543,934)
(2,289,255)
(2,833,189)

(2,833,189)
(2,833,189)

รายการตัดบัญชี
2563
2562

8,661,099
5,328
1,022,246
9,688,673

2,167,088
168,019
713,455

2,267,889
3,657,863
5,925,752

5,925,752
5,925,752

2563

1,469,051
182,327
627,240

2,766,613
2,580,049
5,346,662

5,346,662
5,346,662

2562

9,262,750
67
1,022,246
10,285,063

สุ ทธิ

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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418,646
418,646

418,646
418,646

ข้อมูลตามส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้

การจาแนกรายได้
ไทย
สาธารณรัฐสิ งคโปร์
รวมรายได้

2562

459,103
459,103

459,103
459,103

2562

1,975,301
96,590
2,071,891

ส่ วนงาน 1

1,701,579
72,052
1,773,631

2563

ส่ วนงาน 1

สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

หนี้สินส่ วนงาน ณ วันที่ 31
ธันวาคม

สาหรั บปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

1,210,304
1,210,304

2562

847,927
847,927

847,927
847,927

ส่ วนงาน 2

1,210,304
1,210,304

2563

2562

1,711,011
1,711,011

ส่ วนงาน 2

1,615,843
1,615,843

2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
สสำ�าหรั
่ 31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563
หรับบปีปี สสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31

186,566
186,566

-

2563
(พันบาท)

งบการเงินรวม
ส่ วนงาน 4

-

2562
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225,474
225,474

225,474
225,474
491,244
491,244

491,244
491,244

-

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนงาน 3
ส่ วนงาน 4
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)

-

ส่ วนงาน 3
2563
2562

-

-

-

-

-

รายการตัดบัญชี
2563
2562

-

รายการตัดบัญชี
2563
2562

644,120
1,210,304
1,854,424

644,120
1,210,304
1,854,424

2563

3,317,422
72,052
3,389,474

2563

2562

3,686,312
283,156
3,969,468

2562

950,347
847,927
1,798,274

950,347
847,927
1,798,274

สุ ทธิ

สุ ทธิ

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สสำ�าหรั
นวาคม
2563
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การกระทบยอดรายได้ กาไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ และหนี้สิน และรายการอื่นที่มีสาระสาคัญของส่ วนงานที่รายงาน

กาไรหรื อขาดทุน
รวมกาไรก่อนภาษีเงินได้จากส่ วนงานที่รายงาน
จานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กาไรรวมก่อนภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
จานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ รวม
หนีส้ ิ น
รวมหนี้สินของส่ วนงานที่รายงาน
จานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
หนีส้ ิ นรวม
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งบการเงินรวม
2563
2562
(พันบาท)
2,167,088

1,469,051

14,016
(378,087)
90,089
1,893,106

25,823
(339,977)
92,035
1,246,932

9,688,673
672,902
3,281,312
13,642,887

10,285,063
644,908
2,133,023
13,062,994

3,389,474
1,929,534
5,319,008

3,969,468
1,813,683
5,783,151

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นวาคม2563
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม

ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้าหกรายจากส่ วนงานที่ 1 2 และ 3 ของกลุม่ บริ ษทั เป็ นเงินประมาณ 3,945.60 ล้านบาท (2562: 3,103.14
ล้ านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสาหรับธุรกิจขนส่ งทางทะเล
จึงได้รับสิ ทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มตามระยะเวลา เงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน

สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

กิจการที่
ได้รับการ
ส่ งเสริ ม

2563
กิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ ม

รายได้ต่างประเทศ
รายได้ในประเทศ
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม

1,974,010
1,288,806
(2,213,805)
1,049,011

4,598,853
1,596,592
(1,318,704)
4,876,741

สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

กิจการที่
ได้รับการ
ส่ งเสริ ม

2563
กิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ ม

รายได้ต่างประเทศ
รายได้ในประเทศ
รวม

1,210,304
13,429
1,223,733

630,691
630,691

งบการเงินรวม
กิจการที่
ได้รับการ
รวม
ส่ งเสริ ม
(พันบาท)
6,572,863
1,542,289
2,885,398
1,538,301
(3,532,509) (1,750,027)
5,925,752
1,330,563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่
ได้รับการ
รวม
ส่ งเสริ ม
(พันบาท)
1,210,304
847,927
644,120
254,879
1,854,424
1,102,806

2562
กิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ ม

รวม

3,327,015
1,772,246
(1,083,162)
4,016,099

4,869,304
3,310,547
(2,833,189)
5,346,662

2562
กิจการที่
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

รวม

695,468
695,468

847,927
950,347
1,798,274

กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิในการไม่เปิ ดเผยรายได้ที่คาดว่าจะรับรู ้ในอนาคตจากภาระที่ยงั ปฏิบตั ิ
ไม่เสร็ จสิ้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หากคาดการณ์เมื่อเริ่ มแรกว่าสัญญามีอายุหนึ่งปี หรื อน้อยกว่า

99
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สสำ�าหรั
นวาคม2563
2563
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

20 ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

หมายเหตุ
เงินเดือน ค่าแรงและโบนัส
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
1,017,327
23,381
7,774
21,574
1,070,056

16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
947,817
188,400
200,620
29,495
5,805
4,855
14,312
3,852
2,731
76,144
13,343
16,005
1,067,768
211,400
224,211

โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน
และกลุ่ ม บริ ษ ั ท จ่ า ยสมทบในอัต ราร้ อ ยละ 7 ของเงิ น เดื อ นของพนั ก งานทุ ก เดื อ น กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ นี้
ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ที่ได้รับอนุญาต
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริ
ษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้สุนดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2563
2563
21 ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
20 1,070,056
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่ ง
628,567
ค่าใช้จ่ายสาหรับเชื้อเพลิง
797,374
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
12, 14 734,967
ค่าบริ หารจัดการ
366,726
ค่าบารุ งรักษา
191,542
ค่าประกันภัยสิ นทรัพย์
97,747
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า (2562: ค่ าเช่ าจ่ าย)
4,663
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อยและ
การร่ วมค้า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน
49,454
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
11,795
รวมต้ นทุนการให้ บริการและค่ าใช้ จ่ายในการ
บริหาร
3,952,891

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
1,067,768
211,400
224,211
944,651
504,227
608,302
835,560
8,091
2,131
639,928
271,587
211,372
300,683
630,111
512,813
160,597
12,649
17,539
81,177
8,224
10,576
6,639
1,867
4,051
26,762

-

3,689

22,769

49,454
437

1,641

4,086,534

1,698,047

1,596,325

22 ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
2563
2562

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
การปรับปรุ งจากงวดก่อน

200,010
11,406
211,416

101

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

99,680
1,307
100,987

23
23
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-
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้สุนดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2563
2563

งบการเงินรวม
2563
2562

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว

(19,956)
(19,956)
191,460

รวมค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

23,451
23,451
124,438

(31,441)
(31,441)
(31,418)

12,020
12,020
12,020

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม

2563
2562
ก่อน
ค่าใช้จา่ ย สุ ทธิจาก
ก่อน
ค่าใช้จ่าย สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
กาไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สารองการป้องกันความเสี่ ยงใน
กระแสเงินสด
รวม

2,617

(510)

2,107

-

-

-

25,780
28,397

(5,156)
(5,666)

20,624
22,731

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563
2562
ก่อน
ค่าใช้จา่ ย สุ ทธิจาก
ก่อน
ค่าใช้จ่าย สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
กาไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สารองการป้องกันความเสี่ ยงใน
กระแสเงินสด
รวม

276
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

384

(77)

307

-

-

-

15,591
15,975

(3,118)
(3,195)

12,473
12,780

-

-

-

102

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้น
สุดสุวัดนวัทีน่ 31
2563

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง
งบการเงินรวม
2563

กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี
สาหรับกิจการในต่างประเทศ
ความแตกต่างในอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งของ
ส่ วนแบ่งกาไรในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้า
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
รายได้ทางภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จา่ ยที่สามารถหักภาษีได้เพิม่
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

10.11

2562
(พันบาท)
1,893,106
378,621

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

(พันบาท)
1,246,932
249,386

(30,573)

(13,320)

(18,171)
(134,414)
6,146
1,570
(5,431)
(17,713)

(18,407)
(84,309)
2,090
(12,004)
(305)

19
11,406
191,460

1,307
124,438

9.98
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสิ้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
รายได้ทางภาษี
ค่าใช้จา่ ยต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิม่

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก

ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป
รวม

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

2.88

2562
(พันบาท)
1,091,086
218,217
(238,465)
6,146
374
(17,713)
23
(31,418)

สิ นทรัพย์

278

20.00

1.93

งบการเงินรวม

หนีส้ ิ น

2562

68,182
(21,234)

(พันบาท)
60,941
(81,882)
(37,679)
21,234

(97,928)
37,679

46,948

23,262

(60,249)

2562

19,292
19,292

(พันบาท)
17,416
(17,416)
-

104

2563

2562

(60,648)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563
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(พันบาท)
622,299
124,460
(106,511)
1,712
(7,641)
12,020

2563

สิ นทรัพย์

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

2563
-

หนีส้ ิ น
2562
(35,281)
17,416
(17,865)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
สสำ�าหรั
่ 31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และ
เรื อเดินทะเล
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อนุพนั ธ์
ขาดทุนทางภาษียกไป
ประมาณการหนี้สินไม่
หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

ณ วันที่
1 มกราคม 2563

กาไรหรื อ
ขาดทุน

กาไรหรื อ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
อื่น

ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

(พันบาท)
45,577
4,855
-

(3,426)
(252)
1,548

5,156
-

2,388
-

42,151
4,855
7,292
1,548

10,509
60,941

1,317
(813)

510
5,666

2,388

12,336
68,182

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และ
เรื อเดินทะเล
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
รวม

(77,281)
(20,647)
(97,928)

17,595
3,174
20,769

-

(4,723)
(4,723)

(64,409)
(17,473)
(81,882)

สุ ทธิ

(36,987)

19,956

5,666

(2,335)

(13,700)

105
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บริษัท พริมา มารีนป
จากัระกอบงบการเงิ
ด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย น
หมายเหตุ
หมายเหตุ
น
บริ
ษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และ
เรื อเดินทะเล
อนุพนั ธ์
ประมาณการหนี้สินไม่
หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

กาไรหรื อ
ขาดทุน

ณ วันที่
1 มกราคม 2563

กาไรหรื อ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
อื่น

ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

(พันบาท)
15,073
-

(4,610)
-

3,118

2,521

10,463
5,639

2,343
17,416

770
(3,840)

77
3,195

2,521

3,190
19,292

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และ
เรื อเดินทะเล
รวม

(35,281)
(35,281)

35,281
35,281

-

-

-

สุ ทธิ

(17,865)

31,441

3,195

2,521

19,292

106
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สสำาหรั
นวาคม2563
2563
�หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันน
ที่ ที31่ 31ธันธัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

47,523
10,577
4,855

กาไรหรื อขาดทุน
(พันบาท)
(1,946)
(10,577)
-

7,935
70,890

2,574
(9,949)

10,509
60,941

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
รวม

(62,190)
(22,236)
(84,426)

(15,091)
1,589
(13,502)

(77,281)
(20,647)
(97,928)

สุ ทธิ

(13,536)

(23,451)

(36,987)

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

45,577
4,855

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สสำ�าหรั
นวาคม2563
2563
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม 2562
19,683
10,577

กาไรหรื อขาดทุน
(พันบาท)
(4,610)
(10,577)

1,797
32,057

546
(14,641)

2,343
17,416

(37,902)
(37,902)

2,621
2,621

(35,281)
(35,281)

(5,845)

(12,020)

(17,865)

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
รวม
สุ ทธิ
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
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15,073
-

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นวาคม2563
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม

23

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
งบการเงินรวม
2563
กาไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว
ระหว่างปี
กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

24

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2563
2562
(พันบาท/พันหุ้น)

1,533,057

1,023,385

1,122,504

610,279

2,500,000
0.61

2,500,000
0.41

2,500,000
0.45

2,500,000
0.24

อัตราเงินปันผล
ต่อหุน้
(บาท)

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

เงินปันผล
บริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิเงินปันผลดังต่อไปนี้
กาหนดจ่าย
เงินปั นผล

วันที่อนุมตั ิ
ปี 2563
เงินปั นผลประจาปี
เงินปั นผลระหว่างกาล

23 เมษายน 2563 21 พฤษภาคม 2563
12 พฤศจิกายน 2563 9 ธันวาคม 2563

0.14
0.07

350.00
175.00

ปี 2562
เงินปั นผลประจาปี
เงินปั นผลระหว่างกาล

19 เมษายน 2562 15 พฤษภาคม 2562
13 พฤศจิกายน 2562 12 ธันวาคม 2562

0.14
0.06

350.00
150.00
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

283

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สสำาหรั
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563
�หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที
่ 31

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทย่ อย
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิเงินปันผลดังต่อไปนี้
กาหนดจ่าย
เงินปั นผล

วันที่อนุมตั ิ

อัตราเงินปันผล
ต่อหุน้
(บาท)

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

ปี 2563
บริ ษทั สิ งหา แท็งเกอร์ จากัด
เงินปั นผลประจาปี
เงินปั นผลระหว่างกาล

27 มีนาคม 2563 24 เมษายน 2563
13 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563

6.24
8.33

60.00
100.00

บริ ษทั เอ็น.ที.แอล. มารี น จากัด
เงินปั นผลประจาปี
เงินปั นผลระหว่างกาล

27 มีนาคม 2563 24 เมษายน 2563
13 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563

11.39
5.00

120.00
60.00

บริ ษทั นทลิน แมนเนจเมนท์ จากัด
เงินปั นผลประจาปี
27 มีนาคม 2563 24 เมษายน 2563
เงินปั นผลระหว่างกาล
13 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563

235.29
117.65

20.00
10.00

Nathalin Shipping Pte. Ltd.
เงินปั นผลประจาปี
เงินปั นผลระหว่างกาล

25.98
12.89

420.86
386.87

27 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563
9 พฤศจิกายน 2563 9 พฤศจิกายน 2563

25 เครื่ องมือทางการเงิน
(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินรวมถึ ง
ลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
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หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ใน
การป้องกันความเสี่ ยง
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(63,041)
(63,041)

(36,456)

111

(4,169,634)

(4,169,634)
-

มูลค่ าตามบัญชี
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า เครื่ องมือทาง
ด้วยมูลค่า
การเงินที่วดั
ยุติธรรมผ่านกาไร มูลค่าด้วยราคา
หรื อขาดทุน
ทุนตัดจาหน่าย

(36,456)

เครื่ องมือที่ใช้ใน
การป้องกันความ
เสี่ ยง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สสำาหรั
31 ธัธันนวาคม
�หรับบปีปีสิส้ิ้นนสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
วาคม2563
2563

(63,041)
(4,269,131)

(4,169,634)
(36,456)

รวม
(พันบาท)

งบการเงินรวม

-

-

ระดับ 1

-

(4,166,799)
(36,456)

ระดับ 2

(63,041)

-

ระดับ 3

มูลค่ ายุติธรรม

(63,041)

(4,166,799)
(36,456)

รวม
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หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินอนุพนั ธ์
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(28,194)
(28,194)

เครื่ องมือที่ใช้ใน
การป้องกันความ
เสี่ ยง

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
31 ธัธันนวาคม
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
วาคม 2563
2563

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

112

(63,041)
(63,041)

(2,219,796)
(2,219,796)

มูลค่ าตามบัญชี
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า เครื่ องมือทาง
ด้วยมูลค่า
การเงินที่วดั
ยุติธรรมผ่านกาไร มูลค่าด้วยราคา
หรื อขาดทุน
ทุนตัดจาหน่าย

(2,219,796)
(28,194)
(63,041)
(2,311,031)

รวม
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

ระดับ 1

(2,224,529)
- (28,194)
-

ระดับ 2

(63,041)

ระดับ 3

มูลค่ ายุติธรรม

(2,224,529)
(28,194)
(63,041)

รวม

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั
บปีมสิา้นมารี
สุ ดวันนจำที�่กั31ด ธั(มหาชน)
นวาคม และบริ
2563 ษัทย่อย
บริ
ษัท พริ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่า
มูลค่า
ตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)

87,953
(4,765,549)

(10,677)
(1,263)
88,010
(4,698,313)

(2,219,796)

(12,603)
(2,275,688)

เครื่ องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม

ประเภท
สิ่ งตอบ
แทนที่คาดว่า
จะต้องจ่าย

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
การคิดลดกระแสเงินสด
วิธีน้ ี จะประเมินมูลค่าโดยพิจารณาการ
จ่ายชาระที่คาดการณ์ไว้ถูกกาหนดด้วย
การพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เป็ นไปได้
ของ EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ จานวน
เงินที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละสถานการณ์ และ
ความเป็ นไปได้ของแต่ละสถานการณ์

113

ข้ อมูลที่ไม่
สามารถสั งเกตได้
ที่มีนัยสาคัญ
อัตรากาไรของ
EBITDA ที่
คาดการณ์ไว้
(39.70% สาหรับ
31 ธันวาคม 2563)

ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ข้ อมูลที่ไม่ สามารถสั งเกตได้ ที่
มีนัยสาคัญและการวัดมูลค่ า
ยุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณ
การไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หาก
อัตรากาไรของ EBITDA
สู งขึ้น (ต่าลง)
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้น
สุดสุวัดนวัทีน่ 31
2563

ประเภท
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
Swap model มูลค่ายุติธรรมคานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต การประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ มี อัต ราดอกเบี้ ย ลอยตัว
พิจารณาจากราคาซื้ อขายสัญญาแลกเปลี่ยน ราคาในอนาคต และอัตราดอกเบี้ ยเงิน
กู้ยื ม ระหว่ า งธนาคาร การประมาณการกระแส เงิ น สดคิ ด ลดโดยใช้ เส้ น อัต รา
ผลตอบแทนที่ ส ร้ างขึ้ น จากแหล่ งที่ มาเดี ย วกัน ซึ่ งสะท้อนอัต ราดอกเบี้ ยเงิ น กู้ยืม
ระหว่างธนาคารที่เกี่ยวข้องที่ผูร้ ่ วมตลาดใช้สาหรับวัตถุประสงค์ในการกาหนดราคา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย มูลค่ายุติธรรมประมาณโดยขึ้นอยู่กบั การปรับปรุ ง
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อที่สะท้อนระดับความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั และคู่สัญญา การ
ค านวณนี้ ขึ้ นอยู่ กั บ ส่ ว นชดเชยความเสี่ ย งทางด้ า นสิ นเชื่ อ ที่ ไ ด้ ม าจากสั ญ ญา
รับประกันความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้หรื อราคาหุน้ กูใ้ นปัจจุบนั

เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ประเภท
ตราสารหนี้และหนี้สินทางการเงินอื่น

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
การคิดลดกระแสเงินสด

การกระทบยอดของมูลค่ ายุติธรรมระดับ 3
งบการเงินรวม
2563
2562
สิ่งตอบแทนทีค่ าดว่ าจะต้ องจ่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายชาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

63,041
63,041

114

140,000
(76,959)
63,041

63,041
63,041

140,000
(76,959)
63,041

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นวาคม
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
2563

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้เพียงหนึ่ งอย่างซึ่ งอาจเป็ นไปได้อย่างมีเหตุผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 31 ธันวาคม 2562 โดยถือว่าข้อมูลอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่าย
และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ ายเมื่อเข้ าเงื่อนไข
ผลกระทบต่ อกาไรหรือขาดทุน

ข้อสมมติ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อสมมติ
ลดลง
ร้อยละ 1

ข้อสมมติ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1

ข้อสมมติ
ลดลง
ร้อยละ 1

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2563
อัตราการเพิ่มขึ้นของกาไร EBITDA

(10,500)

10,500

(10,500)

10,500

31 ธันวาคม 2562
อัตราการเพิ่มขึ้นของกาไร EBITDA

(10,500)

10,500

(10,500)

10,500

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน

คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หารความ
เสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งรั บผิดชอบในการพัฒ นาและ
ติดตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษ ัท คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรายงานการดาเนิ นการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทาขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั เผชิญเพื่อกาหนด
ระดับความเสี่ ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการ
บริ หารความเสี่ ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการ
ดาเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษ ัท กลุ่มบริ ษ ัท มี เป้ าหมายในการรั กษาสภาพแวดล้อมการควบคุ มให้ เป็ นระเบี ย บและมี
ประสิ ทธิ ผลโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและกาหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริ หารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจ
ถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
สสำ�าหรั
นวาคม2563
2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิ บตั ิและนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั
เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในทา
หน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอและในกรณี พิเศษและจะ
รายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข.1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่เหมาะสม
เพื่อทาให้เชื่ อมัน่ ได้ว่าได้ให้บริ การให้แก่ลูกค้าที่ มีประวัติสินเชื่ ออยู่ในระดับที่ เหมาะสม กลุ่มบริ ษทั บริ หาร
ความเสี่ ยงนี้ โดยกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม กลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ
ตารางที่แสดงไว้ดา้ นล่างให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิ ตและผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สาหรับลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ 1 - 30 วัน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
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งบการเงินรวม
มูลค่ารวมตามบัญชี
ลูกหนี้การค้า
(พันบาท)
249,122
249,122
28,984
28,984
278,106
278,106
278,106
278,106

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สสำาหรั
นวาคม2563
2563
�หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ 1 - 30 วัน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ารวมตามบัญชี
ลูกหนี้การค้า
(พันบาท)
42,345
42,345
4,399
4,399
46,744
46,744
46,744
46,744

ลูกหนีก้ ารค้ า

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)

341,189

86,116

56,257
19
397,465
397,465

86,116
86,116

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน
(ข.1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด และอนุพนั ธ์
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสิ นทรัพย์
อนุพนั ธ์ ถูกจากัดเนื่ องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารซึ่งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่า
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นวาคม2563
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม

(ข.1.2) การค้าประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายให้การค้ าประกันทางการเงินแก่หนี้สินของบริ ษทั ย่อยเท่านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ออกหนังสื อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารสาหรับบริ ษทั ย่อยหลายแห่ง (ดูหมายเหตุ ข้อ 15)
(ข.2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษัท กากับดู แลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรั กษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจากความ
ผันผวนในกระแสเงินสด
ตารางด้านล่างแสดงการครบกาหนดที่เหลือตามสัญญาของหนี้ สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน จานวนเงินเป็ น
จานวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลดและรวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบของสัญญาหักกลบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าตาม
บัญชี

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่
อนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้า
258,026
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
63,041
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
4,169,634
หนี้สินตามสัญญาเช่า
106,038
4,596,739
หนีส้ ินทางการเงินที่เป็ น
อนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- กระแสเงินสดออก
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เมื่อทวง
ถาม

(258,026)
(258,026)

36,456

118

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน
1 ปี
1-5 ปี
(พันบาท)

รวม

(63,041)
(1,171,937)
(46,014)
(1,280,992)

(2,997,697)
(67,066)
(3,064,763)

(258,026)
(63,041)
(4,169,634)
(113,080)
(4,603,781)

(16,592)

(20,030)

(36,622)

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนที่ที31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าตาม
บัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
เมื่อทวง
ภายใน
ถาม
1 ปี
1-5 ปี
(พันบาท)

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่
อนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้า
59,421
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
63,041
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
2,219,796
หนี้สินตามสัญญาเช่า
8,200
2,350,458
หนีส้ ินทางการเงินที่เป็ น
อนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- กระแสเงินสดออก

28,194

รวม

(59,421)
(59,421)

(63,041)
(513,292)
(2,087)
(578,420)

(1,706,504)
(7,720)
(1,714,224)

(59,421)
(63,041)
(2,219,796)
(9,807)
(2,352,065)

-

(10,951)

(17,653)

(28,604)

กระแสเงินสดออกซึ่ งเปิ ดเผยไว้ในตารางด้านบนเป็ นกระแสเงิ นสดตามสัญญาที่ไม่มีการคิดลดซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
หนี้ สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์ที่ถือไว้เพื่อ วัตถุประสงค์ในการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งโดยปกติจะไม่มีการปิ ด
สัญญาดังกล่าวก่ อนการครบกาหนดของสั ญญา การเปิ ดเผยแสดงให้เห็ นจานวนเงินของกระแสเงิ นสดสุ ทธิ
สาหรับอนุ พนั ธ์ที่ชาระด้วยเงินสดสุ ทธิ และจานวนเงินของกระแสเงินสดเข้าและออกขั้นต้นของอนุ พนั ธ์ ซึ่ ง
ชาระเป็ นเงินสดด้วยจานวนขั้นต้นพร้อมกัน
(ข.3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงจากธุ รกิ จปกติซ่ ึ งมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและ
อัตราแลกเปลี่ยนและจากภาระผูกพันตามสัญญาที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหรื อ
ออกอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรัสำบ�ปีหรัสิบ้นปีสุสดิ้นวัสุนดทีวัน่ 31
ธันธัวาคม
ที่ 31
นวาคม2563
2563
(ข.3.1) ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับ การซื้ อ, การขาย และเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ

(3,751)
(10,471)

3,098
(1,074,743)
(19,484)

งบการเงินรวม
ริ งกิต
มาเลเซีย
(พันบาท)
(12,919)

(14,222)

(1,091,129)

(14,222)

(1,091,129)

เงินเหรี ยญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สิ งคโปร์
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะ
การเงินที่มีความเสี่ ยง
ยอดความเสี่ ยง
คงเหลือสุ ทธิ

เงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ ยง
ยอดรวมความเสี่ ยงทั้งสิ้น
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เงินเยน
ญี่ปนุ่

รวม

(947)

3,098
(1,078,494)
(43,821)

(12,919)

(947)

(1,119,217)

(12,919)

(947)

(1,119,217)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินเหรี ยญ
เงินเยนญี่ปนุ่
สหรัฐอเมริ กา
รวม
(พันบาท)
84,026
84,026
(1,074,743)
(1,074,743)
(5,445)
(82)
(5,527)
(996,162)
(82)
(996,244)
(996,162)
(82)
(996,244)

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นวาคม2563
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การแข็งค่ า(การอ่อนค่า) ที่ เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเงิ นตราต่างประเทศที่ มีต่อเงินสกุลอื่ นๆ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ที่ส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่ งผล
กระทบต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและกาไรหรื อขาดทุนเป็ นจานวนเงินตามที่ แสดงไว้ด้านล่าง การวิเคราะห์ขา้ งต้น
ตั้งอยู่บนข้อสมมติ ที่ ว่าตัวแปรอื่ นโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ ยเป็ นอัตราคงที่ และไม่ ค านึ งถึ งผลกระทบที่ มีต่ อ
ยอดขายและยอดซื้อที่คาดการณ์ไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เงินเหรี ยญสิ งคโปร์
ริ งกิตมาเลเซีย
เงินเยนญี่ปนุ่

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราการ
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรหรื อขาดทุน
เปลี่ยนแปลง การแข็งค่า การอ่อนค่า การแข็งค่า การอ่อนค่า
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
3.55
(72,151)
72,151
(65,871)
65,871
1.88
(6,050)
6,050
(35)
35
2.22
(2,128)
2,128
5.97
(697)
697
-

(ข.3.2) ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่ งส่ ง
ผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ย
ผันแปร กลุ่มบริ ษทั มี ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยโดยหลักมาจากเงินกูย้ ืม (ดู หมายเหตุขอ้ 15)
กลุ่มบริ ษทั ได้ลดความเสี่ ยงดังกล่าวด้วยการทาให้มนั่ ใจว่าเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่และมีการใช้
อนุ พนั ธ์ (สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) เพื่อจัดการฐานะเปิ ดต่อความผันผวนในอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงิน
กูย้ มื บางรายการ
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
น และบริษัทย่อย
บริษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จำ�กัด (มหาชน)
สสำ�าหรั
นวาคม2563
2563
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ ยงด้ านอัตรา
ดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยผันแปร
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

608
(3,037,990)
(3,037,382)

(3,143,947)
(3,143,947)

608
(1,645,897)
(1,645,289)

(1,563,152)
(1,563,152)

1,241,683
(1,131,644)
110,039
1,059,304
1,169,343

556,481
(1,621,602)
(1,065,121)
1,531,742
466,621

801,383
(573,900)
227,483
573,900
801,383

346,442
(737,327)
(390,885)
737,327
346,442

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษัทเข้าทาสัญ ญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยสาหรั บเงิ นกู้ยืมระยะยาวจานวน
34.53 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเพื่อแลกอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวที่ร้อยละ LIBOR+2.125 ถึ ง LIBOR+3.25 ต่อปี
กับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 4.35 ถึงร้อยละ 4.56 ต่อปี โดยมีการแลกเปลี่ยนกันทุก ๆ เดือนและทุก ๆ ไตรมาส
เริ่ มจากปี 2559 จนถึงปี 2567
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวในมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือที่มีอัตราดอกเบีย้ คงที่
กลุ่มบริ ษทั ไม่บนั ทึกสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรื อขาดทุน และกลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกาหนดอนุพนั ธ์ (สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) เป็ นเครื่ องมือที่
ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงตามการบัญชี การป้ องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใน
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่รายงานไม่ส่งผลต่อกาไรหรื อขาดทุน

296

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

122

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำส�าหรั
หรับบปีปีสิ้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
2563
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวในกระแสเงินสดของเครื่ องมือที่มีอัตราดอกเบีย้ ผันแปร
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ซึ่ งเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน ทาให้เกิดการเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและกาไรหรื อขาดทุนด้วยจานวนเงินที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์
ตั้งอยูบ่ นข้อสมมติที่วา่ ตัวแปรอื่นโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ย
ผันแปร
26

งบการเงินรวม
กาไรหรื อขาดทุน
อัตรา
อัตรา
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรหรื อขาดทุน
อัตรา
อัตรา
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%

(พันบาท)
1,100

(1,100)

2,275

(2,275)

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้ และ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ งกลุ่ม
บริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุม อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญ
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้สุนดสุวัดนวัทีน่ 31
2563

27

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
งบการเงินรวม
2563
2562
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยงั ไม่ ได้ รับรู้
เรื อเดินทะเล
รวม

-

จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

586
232
818

3,262,070
3,262,070

ภาระผูกพันอื่น ๆ
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
รวม

(พันบาท)

165,306
165,306

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

-

847
122
969

336
87
423

149
149

135,355
135,355

35,190
35,190

106,605
106,605

หนังสือค้าประกันจากธนาคาร
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งได้ออกหนังสื อค้ าประกันให้แก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งและผูร้ ่ วม
ดาเนิ นงานอื่นอีกสองรายจานวนรวม 3,198.00 ล้านบาท เพื่อเป็ นหลักประกันสัญญาจ้างและหลักประกันการรั บเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้ากับการท่าเรื อแห่งประเทศไทยสาหรับโครงการก่อสร้างตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 9
ธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ งได้ออกหนั งสื อค้ าประกันให้แก่กลุ่มบริ ษทั จานวนรวม 64.07 ล้านบาท เพื่อเป็ นหลักค้ า
ประกันการให้บริ การการขนส่ งน้ ามันทางเรื อ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ และเพื่อการค้ าประกันเกี่ยวกับ
การจัดหางานให้แก่กรมแรงงาน และบุคคลภายนอก
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บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นวาคม2563
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม

สัญญาซื้อขายหุ้น
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ภูริช มารี น จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั
ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 เข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นกับบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) เพื่อเข้าซื้ อหุ ้นสามัญ
ทั้งหมดของบริ ษทั ไทยออยล์ มารี น จากัด ในราคาซื้อขายหุน้ เบื้องต้นทั้งสิ้ น 346.50 ล้านบาท
เมื่ อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้นในบริ ษทั บิ๊กซี จากัด จานวน 72,000 หุ ้นในราคา
ตามที่ระบุในสัญญา โดยหลังการซื้อเสร็ จสิ้ นจะทาให้สัดส่ วนเปลี่ยนเป็ นร้อยละ 100
28

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 บริ ษทั เข้าซื้ อหุ ้นตามสัญญาซื้ อขายหุ ้นบริ ษทั บิ๊กซี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อย โดยซื้ อหุ ้น
สามัญจานวน 55,368 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 200.00 ล้านบาท และชาระค่าหุน้ ดังกล่าวในเดือนมกราคม 2564 ทาให้ส่วน
ได้เสี ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80.00 เป็ นร้อยละ 95.38
เมื่ อวันที่ 8 กุ มภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริ ษ ัทอนุ มัติ ให้จัด ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ (Protea Investments Group
Limited) โดยมีทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อ 29.86 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 10,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเท่ากับ 298,686 บาท
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการของบริ ษทั อนุ มตั ิการจัดสรรกาไร
เป็ นเงินปั นผลจากกาไรของปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 625 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนหนึ่ งได้จ่ายเป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่ อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวน 175 ล้านบาท เงินปั นผลคงเหลือจานวน 450 ล้าน
บาท จะจ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ โดยการประการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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คำ�นิยาม
นอกจากจะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในเอกสารฉบับนี้ ให้ค�ำดังต่อไปนีม้ คี วามหมายดังนี้
บริษทั ฯ
หมายถึง
กลุม่ บริษทั ฯ
หมายถึง
		
		
NTL
หมายถึง
TMT
หมายถึง
PM
หมายถึง
PIG
หมายถึง
NMC
หมายถึง
NSSG
หมายถึง
AAM
หมายถึง
BSC
หมายถึง
Big Sea
หมายถึง
SHT
หมายถึง
BMS
หมายถึง
TNTL
หมายถึง
TST
หมายถึง
TNS
หมายถึง
TIM
หมายถึง
TMN
หมายถึง
นทลิน
หมายถึง
ธุรกิจเรือขนส่งฯ
หมายถึง
ธุรกิจเรือขนส่ง
หมายถึง
และจัดเก็บ FSU
ธุรกิจเรือ Offshore หมายถึง
		
ธุรกิจบริหารเรือ
หมายถึง
DWT/ เดตเวทตัน
หมายถึง
		
		
		
เรือขนส่ง
หมายถึง
เรือ FSU
หมายถึง
		
		
เรือ FSO
หมายถึง
		
		
เรือ AWB
หมายถึง
		
		
		
เรือ AHTs
หมายถึง
		
เรือ Double Hull
หมายถึง
เรือ Single Hull
หมายถึง
Medium Range (MR) หมายถึง
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บริษทั พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิจการ
ร่วมค้า
บริษทั เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด
บริษทั ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด
บริษทั ภูรชิ มารีน จ�ำกัด
Protea Investments Group Limited
บริษทั นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
Nathalin Shipping Pte Ltd.
Amity Asset Management Inc.
บริษทั จัดหางานบีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ�ำกดั
บริษทั บิก๊ ซี จ�ำกัด
บริษทั สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด
บริษทั บงกช มารีน เซอร์วสิ จ�ำกัด
Top-NTL Pte. Ltd.
Top-NTL Shipping Trust
บริษทั ท็อป นอติคอล สตาร์ จ�ำกัด
บริษทั ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์จ�ำกัด
บริษทั บทด จ�ำกัด
บริษทั นทลิน จ�ำกัด
ธุรกิจเรือขนส่งนำ�้ มันและปิโตรเคมีเหลว
ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�ำ้ มัน
ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงาน
ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
ธุรกิจบริหารจัดการเรือ
เป็นหน่วยที่ใช้ก�ำหนดน�้ำหนักบรรทุก
ของเรือ ประกอบด้วย น�้ำหนักสินค้า
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง น�ำ้ จืด คนโดยสาร และ
เสบียงอาหาร (Deadweight Tonnage)
เรือขนส่งน�ำ้ มันและปิโตรเคมีเหลว
เรื อ ขนส่ ง และจั ด เก็ บ น�้ ำ มั น ดิ บ และ
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป (Floating
Storage Unit)
เรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบส�ำหรับ
แท่นขุดเจาะนำ�้ มัน (Floating Storage
and Offloading Unit)
เรื อ ขนส่ ง และที่ พั ก อาศั ย ส�ำหรั บ
พนักงานประจ�ำแท่นขุดเจาะน�้ำมัน
ปิโตรเลียม (Accommodation Work
Barge)
เรือสนับสนุนลาก-จูง การจัดการสมอ
(Anchor Handling Tugs)
เรือทีม่ เี ปลือกเรือสองชัน้
เรือทีม่ เี ปลือกเรือชัน้ เดียว
เรือที่มีขนาดบรรทุกระหว่าง 25,000
– 45,000 DWT
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Aframax
หมายถึง
		
Very Large Crude หมายถึง
Carrier (VLCC)		
สินค้า
หมายถึง
		
คนประจ�ำเรือ
หมายถึง
สัญญาจัดเก็บแบบ
หมายถึง
SPOT 		
สัญญาจัดเก็บแบบ TC หมายถึง
		
การขนส่งแบบ VOYAGE หมายถึง
Charter)
การขนส่งแบบ SPOT หมายถึง
		
การขนส่งแบบ TC
หมายถึง
		
การขนส่งแบบ COA หมายถึง
		
		
การขนส่งแบบ Bareboat หมายถึง
กสทช.
หมายถึง
		
		
IMO
หมายถึง
		
MARPOL
หมายถึง
		
		
		
MLC
หมายถึง
		
OCIMF
หมายถึง
		
STS Transfer
หมายถึง
		
SIRE
หมายถึง
SOLAS
หมายถึง
		
		
		
STCW
หมายถึง
		
		
		
		

เรือทีม่ ขี นาดบรรทุกระหว่าง 80,000 120,000 DWT
เรือทีม่ ขี นาดบรรทุกระหว่าง 160,000
- 320,000 DWT
น�ำ้ มันดิบ ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันส�ำเร็จรูป และ
ปิโตรเคมีเหลว
พนักงานทุกคนทีป่ ฏิบตั กิ ารบนเรือ
สัญญาการจัดเก็บสินค้าระยะสัน้ (Spot
Charter)
การจัดเก็บสินค้าแบบก�ำหนดระยะ
เวลาหนึง่ (Time Chater)
การขนส่งสินค้าเฉพาะเทีย่ ว (Voyage
การขนส่งสินค้าแบบรายเที่ยว (Spot
Charter)
การขนส่ ง สิ น ค้ า แบบก�ำหนดระยะ
เวลาหนึง่ (Time Charter)
การขนส่งสินค้าแบบท�ำสัญญาตามระยะ
เวลาที่ ก�ำหนดเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง
ต่อเนือ่ ง (Contract of Affreightment)
สัญญาเช่าเรือเปล่า (Bareboat)
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
องค์ ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศ
(International Maritime Organization)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ป้องกันมลพิษจากเรือ (The International
Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, MARPOL)
อนุสญ
ั ญาแรงงานทางทะเล (Maritime
Labour Convention)
Oil Companies International
Marine Forum
การรับ-ส่งสินค้ากลางทะเล
(Ship-to-Ship Transfer)
Ship Inspection Report Program
อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ย
ความปลอดภั ย แห่ ง ชี วิ ต ในทะเล
(International Convention for
Safety of Life at Sea)
อนุสญั ญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม
การออกประกาศนี ย บั ต รและการ
เข้ายามส�ำหรับคนประจ�ำเรือ (Standard
of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers, STCW)

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-016-0190
02-016-0199
www.primamarine.co.th

