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บรษิัทฯ หมายถึง บรษิัท พรมิา มารีน จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบรษิัทฯ หมายถึง บรษิัท พรมิา มารีน จาํกดั (มหาชน) บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และกจิการ 

รว่มคา้ 

NTL หมายถึง บรษิัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จาํกดั 

TMT หมายถึง บรษิัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จาํกดั 

NMC หมายถึง บรษิัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

NSSG หมายถึง Nathalin Shipping Pte Ltd.  

BSC หมายถึง บรษิัท จดัหางานบีเอสซี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

Big Sea หมายถึง บรษิัท บิก๊ซี จาํกดั 

SHT หมายถึง บรษิัท สิงหา แท็งเกอร ์จาํกดั 

BMS หมายถึง บรษิัท บงกช มารีน เซอรว์ิส จาํกดั 

TNTL หมายถึง Top-NTL Pte. Ltd. 

TST หมายถึง Top-NTL Shipping Trust 

TNS หมายถึง บรษิัท ท็อป นอติคอล สตาร ์จาํกดั 

TIM หมายถึง บรษิัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

TMN หมายถึง บรษิัท บทด จาํกดั 

นทลิน หมายถึง บรษิัท นทลิน จาํกดั 

ปตท. หมายถึง บรษิัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจเรือขนส่งฯ หมายถึง ธุรกิจเรือขนส่งนํา้มนัและปิโตรเคมีเหลว 

ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU หมายถึง ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บนํา้มนั 

ธุรกิจเรือ Offshore หมายถึง ธุรกิจเรือขนส่งท่ีใหก้ารสนบัสนนุงานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล 

ธุรกิจบรหิารเรือ หมายถึง ธุรกิจบรหิารจดัการเรือ 

DWT/ เดตเวทตนั หมายถึง เป็นหน่วยท่ีใชก้าํหนดนํา้หนกับรรทกุของเรือ ประกอบดว้ย นํา้หนกัสินคา้ 

นํา้มนัเชือ้เพลิง นํา้จืด คนโดยสาร และเสบียงอาหาร (Deadweight 

Tonnage) 

เรือขนส่ง หมายถึง เรือขนส่งนํา้มนัและปิโตรเคมเีหลว 

เรือ FSU หมายถึง เรือขนส่งและจดัเก็บนํา้มนัดิบและผลิตภณัฑน์ํา้มนัสาํเรจ็รูป (Floating 

Storage Unit) 

เรือ FSO หมายถึง เรือขนส่งและจดัเก็บนํา้มนัดิบสาํหรบัแท่นขดุเจาะนํา้มนั (Floating 

Storage and Offloading Unit) 

เรือ AWB  หมายถึง เรือขนส่งและท่ีพกัอาศยัสาํหรบัพนกังานประจาํแท่นขดุเจาะนํา้มนั

ปิโตรเลียม (Accommodation Work Barge) 

เรือ AHTs  หมายถึง เรือสนบัสนนุลาก-จงู การจดัการสมอ (Anchor Handling Tugs) 

เรือ Double Hull หมายถึง เรือท่ีมีเปลือกเรือสองชัน้ 

เรือ Single Hull หมายถึง เรือท่ีมีเปลือกเรือชัน้เดียว 



Medium Range (MR) หมายถึง เรือท่ีมีขนาดบรรทกุระหวา่ง 25,000 – 45,000 DWT 

Aframax หมายถึง เรือท่ีมีขนาดบรรทกุระหวา่ง 80,000 - 120,000 DWT 

Very Large Crude Carrier 

(VLCC) 

หมายถึง เรือท่ีมีขนาดบรรทกุระหวา่ง 160,000 - 320,000 DWT 

สินคา้ หมายถึง นํา้มนัดิบ ผลิตภณัฑน์ํา้มนัสาํเรจ็รูป และปิโตรเคมีเหลว 

คนประจาํเรือ หมายถึง พนกังานทกุคนท่ีปฏิบตัิการบนเรือ 

สญัญาจดัเก็บแบบ SPOT หมายถึง สญัญาการจดัเกบ็สินคา้ระยะสัน้ (Spot Charter) 

สญัญาจดัเก็บแบบ TC หมายถึง การจดัเก็บสินคา้แบบกาํหนดระยะเวลาหน่ึง (Time Chater) 

การขนส่งแบบ VOYAGE หมายถึง การขนส่งสินคา้เฉพาะเท่ียว (Voyage Charter) 

การขนส่งแบบ SPOT หมายถึง การขนส่งสินคา้แบบรายเท่ียว (Spot Charter) 

การขนส่งแบบ TC หมายถึง การขนส่งสินคา้แบบกาํหนดระยะเวลาหน่ึง (Time Charter) 

การขนส่งแบบ COA หมายถึง การขนส่งสินคา้แบบทาํสญัญาตามระยะเวลาท่ีกาํหนดเพ่ือใหบ้รกิารขนส่ง

ต่อเน่ือง (Contract of Affreightment) 

การขนส่งแบบ Bareboat หมายถึง สญัญาเชา่เรือเปล่า (Bareboat) 

ABS หมายถึง American Bureau of Shipping 

BL หมายถึง Bill of Lading 

Broker หมายถึง ผูท้าํหนา้ท่ีจดัหาเรือหรือสินคา้ 

BV หมายถึง Bureau Veritas 

CAGR หมายถึง อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี (Compound Annual Growth Rate) 

DNV GL หมายถึง Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd 

GDP หมายถึง ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

EMA หมายถึง Energy Market Authority 

EPA หมายถึง พระราชบญัญัติพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้มของสหรฐัอเมรกิา (US Environment 

Protection Act) 

กสทช. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน ์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ

IACS หมายถึง องคก์รสถาบนัจดัชัน้เรือระหว่างประเทศ 

(International Associattion of Classisfication Societies) 

ILO หมายถึง องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization) 

IMDG หมายถึง อนสุญัญาทางทะเลระหวา่งประเทศว่าดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตราย 

(International Maritime Dangerous Goods Code) 

IMF หมายถึง กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) 

IMO หมายถึง องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization) 

ISM Code หมายถึง ประมวลขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบรหิารความปลอดภยัระหว่างประเทศ 

(International Safety Management Code) 

LR  หมายถึง Lloyd’s Register 



MARPOL หมายถึง อนสุญัญาระหว่างประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (The 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 

MARPOL) 

MLC หมายถึง อนสุญัญาแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention) 

NGLs หมายถึง ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gas Liquids) 

NK หมายถึง Nippon Kaiji Kyokai  

OCIMF หมายถึง Oil Companies International Marine Forum 

STS Transfer หมายถึง การรบั-ส่งสินคา้กลางทะเล (Ship-to-Ship Transfer) 

SIRE หมายถึง Ship Inspection Report Program 

SOLAS หมายถึง อนสุญัญาระหว่างประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชวีิตในทะเล 

(International Convention for Safety of Life at Sea) 

STCW หมายถึง อนสุญัญาว่าดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและการ

เขา้ยามสาํหรบัคนประจาํเรือ (Standard of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers, STCW) 

 

 

 



 

 
  

ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 1 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งและจดัเก็บนํา้มนัดิบ ผลิตภณัฑน์ํา้มนัสาํเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรือ ใหก้ับลกูคา้

ตามความตอ้งการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งท่ีให้การสนับสนุนงานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

กลางทะเล และการบริหารจดัการเรือ ซึ่งเป็นหวัใจสาํคญัในห่วงโซ่อปุทานของอตุสาหกรรมนํา้มนัและปิโตรเคมี โดยธุรกิจ

หลกัของกลุ่มบรษิัทฯ แบ่งเป็น 4 ประเภทธุรกิจ ไดแ้ก ่

1) ธุรกิจเรือขนส่งนํ้ามันและปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)  

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งนํา้มันดิบ ผลิตภัณฑ์นํา้มันสาํเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว (“ผลิตภัณฑ”์)  แก่ลูกคา้ท่ี 

ทาํธุรกิจโรงกลั่นนํา้มนั และผูค้า้นํา้มนัรายใหญ่เพ่ือขนส่งสินคา้ไปสู่จดุหมายปลายทางท่ีลกูคา้กาํหนด โดยใหค้วามสาํคญั

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑฯ์ ตามท่ีลกูคา้กาํหนดโดยไม่ใหม้ีการ

ปนเป้ือน และไม่ให้คุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์ฯ ท่ีขนส่งเปล่ียนแปลงไป รวมถึงการขนส่งท่ีตรงต่อเวลา 

(Punctuality) อีกดว้ย โดยธรุกิจเรือขนส่งฯ แบ่งเป็นธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศ และธุรกิจเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ 

2) ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บนํ้ามัน (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”)  

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งและจดัเก็บนํา้มนัดิบและนํา้มนัเตาแบบลอยนํา้ (Floating Storage Unit, FSU) โดยใช้

เรือท่ีมีถังจัดเก็บสินคา้ขนาดใหญ่เป็นสถานท่ีจัดเก็บ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการเก็บรกัษาสินคา้ของลูกคา้ใหย้งัคง

คุณภาพ คุณสมบตัิ และปริมาณตามท่ีลกูคา้กาํหนดในระยะเวลาท่ีตกลงกันไว ้และยงัใหบ้ริการผสมนํา้มนั (Blending) 

บนเรือตามชนิดนํา้มนั (Specification) ท่ีลกูคา้ตอ้งการเพ่ือกระจายสินคา้ต่อใหแ้กล่กูคา้รายอ่ืนในภมูิภาค โดยเป็นไปตาม

กฎขอ้บงัคบัของกฎหมาย  

3) ธุรกิจเรือขนส่งทีใ่ห้การสนับสนุนงานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจเรือ Offshore”)  

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการเรือสนบัสนุนงานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทางกลางทะเล แก่ลกูคา้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น

บริษัทสาํรวจและผลิตนํา้มนักลางทะเล โดยกลุ่มธุรกิจท่ีใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บนํา้มนัดิบสาํหรบัแท่น

ขดุเจาะนํา้มนั (Floating Storage and Offloading Unit, FSO) ธุรกิจเรือขนส่งและท่ีพกัอาศยัสาํหรบัพนกังานประจาํแท่น

ขดุเจาะนํา้มนั (Accomodation Work Barge, AWB) เป็นตน้ 

4) ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (“ธุรกิจบริหารเรือ”)  

การบริหารจดัการเรือ เป็นส่วนสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิัทฯ โดยมีขอบเขตงานหลกัประกอบดว้ย 

การบังคับและการควบคุมการเดินเรือ การจัดหาคนประจําเรือ การจัดการฝึกอบรมและดูแลด้านสุขภาพและ 

ความปลอดภยัของคนประจาํเรือ การบาํรุงรกัษาตวัเรือ เคร่ืองยนต ์เคร่ืองมือ และอปุกรณ ์การดาํเนินการดา้นใบอนุญาต

และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 
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1.1 วิสัยทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และกลยุทธใ์นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

วิสัยทัศน ์ 

“กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองคก์รชั้นนาํดา้นธุรกิจการขนส่งทางทะเลและสนับสนุนกิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมใน

ทะเลอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีความเป็นเลิศดา้นการปฏิบัติงานและใหบ้ริการขนส่งและจัดเก็บสินคา้

กลางทะเลอย่างเป็นท่ีไวว้างใจ เป็นธรรมต่อมีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม และตอบสนองต่อความพึงพอใจของลกูคา้” 

พันธกิจ 

• กลุ่มบรษิัทฯ จะเป็นองคก์รชัน้นาํในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดา้นพาณิชยน์าวีและโลจิสติกส ์ตลอดจนสนบัสนนุงานกิจการ

สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล 

• กลุ่มบรษิัทฯ จะขยายตลาดใหค้รอบคลมุภมูิภาคเอเชียแปซิฟิคในการขนส่งผลิตภณัฑเ์คมี ปิโตรเลียม ก๊าซปิโตรเลียม

เหลว และโลจิสติกส ์ตลอดจนสนบัสนนุงานกิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลใหค้รบวงจร 

• กลุ่มบริษัทฯ จะขยายการลงทุนในรูปแบบการร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจผูม้ีความชาํนาญในแต่ละสาขา เพ่ือการเติบโต 

แบบยั่งยืน 

• กลุ่มบรษิัทฯ จะมุ่งเนน้การพฒันาความสามารถของพนกังาน ส่งเสรมิการทาํงานเป็นทีม ดว้ยบรรยากาศการทาํงานท่ี    

เป็นสขุ บนพืน้ฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกนั 

• กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองคก์รท่ีสรา้งผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม ตอบสนองกับแผนการลงทุนท่ีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีระบบบรหิารจดัการท่ีมีมาตรฐาน และดแูลผูม้ีส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั 

• กลุ่มบรษิัทฯ จะมุ่งเนน้หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

ดว้ยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจใหบ้รกิารและขนส่งโดยเรืออย่างครบวงจรของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือสรา้งผลกาํไร

อย่างยั่งยืนทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกราย กลุ่มบริษัทฯ จึงตั้งมั่นและทุ่มเทใจดว้ยมี

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายการดาํเนินงานของกลุ่มเพียงหน่ึงเดียว นั่นคือ “การดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายเพื่อ

สร้างความย่ังยืนอย่างแท้จริง” โดยถือหลักคติพจน ์“ดําเนินงานโดยเห็นแก่ส่วนรวมเป็นสําคัญ” ดว้ยเหตุนี ้เมื่อ

ส่วนรวม ชุมชน สงัคมเจริญกา้วไกล กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นชิน้ส่วนหน่ึงของสงัคมย่อมเติบโตอย่างมีคณุค่าและดาํเนินธุรกิจ

มั่นคงเช่นกนั 

กลยุทธใ์นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

เพ่ือการดาํเนินงานใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสงูสดุอนัจะสรา้งผลสมัฤทธ์ิท่ีคุม้ค่าและก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

ทุกราย กลุ่มบริษัทฯ ไดก้าํหนดทิศทางและนโยบายการดาํเนินงานเชิงกลยุทธ ์โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นสาํคัญ อันไดแ้ก่  

กลยทุธด์า้นการใหบ้รกิาร และกลยทุธท์างการตลาด โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. กลยุทธด์้านการใหบ้ริการ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในแต่ละประเภทธุรกิจ เพ่ือครอบคลุมความตอ้งการและความ 

พึงพอใจของลกูคา้ ทัง้ทางดา้นคณุภาพดา้นการปฏิบตัิงานและดา้นการใหบ้รกิาร โดยมีองคป์ระกอบของกลยทุธด์งันี ้
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(1) กลุ่มบรษิัทฯ มุง่เนน้การใหบ้รกิารแบบครบวงจร (One-stop Service) 

เน่ืองจากธุรกิจเรือขนส่งฯ ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ธุรกิจเรือ Offshore และธุรกิจบริหารเรือ เป็นธุรกิจท่ี

ตอ้งอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะมีความซับซอ้นในการดาํเนินงานและมีกฎระเบียบท่ีตอ้งปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นเป็นศูนยก์ลางการให้บริการแบบครบวงจร โดยมีองค์ประกอบการให้บริการ คือ  

ใหค้าํแนะนาํในการจดัหาเรือท่ีเหมาะสมกับประเภทสินคา้ท่ีลูกคา้มีความตอ้งการจะทาํการขนส่ง ตลอดจนเอือ้อาํนวย

ความสะดวกในดา้นขอ้มลูของเมืองท่าต่าง ๆ พรอ้มทัง้คดัสรรคนประจาํเรือใหต้รงกับความตอ้งการของผูเ้ช่าและลูกคา้  

ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามข้อกาํหนดสากล รวมถึงการให้คาํแนะนาํในเร่ืองกลยุทธ์การบริหาร

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ   ของลกูคา้ในการขนส่งท่ีทาํใหล้กูคา้เกิดประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทนุการขนส่งสินคา้และควบคมุคณุภาพ 

การบรกิารเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัทัง้แก่ชีวิต ทรพัยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม 

 มุ่งเนน้การใหบ้รกิารดว้ยกองเรือซึ่งมคีณุภาพ 

กลุ่มบริษัทฯ มีกองเรือซึ่งประกอบดว้ยเรือขนส่ง เรือ FSU และเรือ Offshore โดยมีเรือตั้งแต่ขนาดประมาณ 

1,000  ถึง 300,000 DWT ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการจดัหาประเภทและขนาดของเรือเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ท่ีแตกต่างกนัไปใหเ้หมาะสมตามประเภทของสินคา้ท่ีจะขนส่ง ตลอดจนเสน้ทางการขนส่งและรอ่งนํา้ นอกจากนี ้        

กลุ่มบรษิัทฯ มีความพรอ้มและความเชี่ยวชาญในการปรบัเปล่ียนระบบและอปุกรณบ์นเรือใหเ้หมาะสมต่อการใชง้านตาม

ความตอ้งการของลกูคา้อีกดว้ย 

 มุ่งเนน้การบรหิารเรือดว้ยความเชี่ยวชาญ 

จากประสบการณก์ว่า 30 ปี ในการใหบ้รกิารขนส่งนํา้มนัหลากหลายประเภท ตลอดจนสินคา้ปิโตรเคมีเหลวและ

ก๊าซปิโตรเลียม ส่ิงเหล่านีไ้ดส้รา้งประสบการณต์่าง ๆ มากมาย จนกลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า กลุ่มบริษัทฯ มีบุคลากรท่ีมี

ประสบการณแ์ละความสามารถเพียงพอท่ีจะใหบ้ริการขนส่งและจดัเก็บสินคา้กลางทะเลแก่ลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพ

และปลอดภยั บนพืน้ฐานของกฎหมาย ขอ้กาํหนด และกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ เช่น (1) กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ขององค์กรในประเทศ (2) กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของประเทศท่ีเรือของกลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ  

(3) อนุสญัญาหลกัต่าง ๆ ซึ่งกาํหนดโดยองคก์รทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization (IMO): 

“IMO”) และ (4) แนวทางและขอ้กาํหนดใน Ship Inspection Report Program (SIRE) ของ Oil Companies International 

Marine Forum (“OCIMF”) เป็นตน้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กองเรือของกลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองจากกรมเจา้ท่าในเร่ืองการไดม้าตรฐานตาม

อนสุญัญาระหว่างประเทศในดา้นความปลอดภยั ดา้นการป้องกนัมลภาวะจากเรือ และดา้นคนประจาํเรือ ส่วนในดา้นการ

ควบคุมคุณภาพและความพรอ้มในการปฏิบตัิการเดินเรืออย่างมีประสิทธิภาพ และกองเรือของกลุ่มบริษัทฯ ยงัไดร้บัการ

รับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Societies) เช่น หนังสือรับรองจาก Lloyd’s Register (“LR”) American 

Bureau of Shipping (“ABS”) Nippon Kaiji Kyokai (“NK”) Bureau Veritas (“BV”) แ ละ  Det Norske Veritas and 

Germanischer Lloyd (“DNV GL”) เป็นตน้ 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของบุคลากรเพ่ือนาํไปสู่การบริหารเรือดว้ยความเชี่ยวชาญ

โดยกลุ่มบริษัทฯ ไดก้าํหนดใหค้นประจาํเรือไดร้บัการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรูค้วามสามารถ และเพ่ิมคุณสมบตัิของ 
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คนประจาํเรือของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ อาทิ การฝึกอบรมและเปล่ียนประกาศนียบัตรของคนประจาํเรือของ 

กลุ่มบรษิัทฯ จาก SCTW 1995 เป็น SCTW 2010 ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 มุ่งเนน้การควบคมุคณุภาพของการใหบ้รกิารอย่างเครง่ครดั 

กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักับการควบคุมคณุภาพของบริการอย่างสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภยัของ

การปฏิบตัิงานเรือและสินคา้ รวมทัง้ใหเ้ป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีลกูคา้ตอ้งการ โดยบริษัทฯ มีความเขม้งวดต่อพนกังาน

ประจาํเรือใหป้ฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั และดาํเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพและ

สภาพเรือใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดีอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการใหค้าํปรกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การขนส่งทางเรือ ไดแ้ก่ การใหค้าํปรกึษาดา้นการปฏิบตัิงานสินคา้และงานเทคนิคของเรือ และการดาํเนินการดา้นเอกสาร

กับองค์กรควบคุมของรัฐและเอกชน เพ่ือสามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัยตรงต่อเวลา และไม่มี 

ความผิดพลาดในการขนส่ง 

(2) กลุ่มบรษิัทฯ มุง่เนน้สรา้งบคุลากรท่ีมากดว้ยประสบการณ ์

 คณะผูบ้รหิาร 

คณะผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณใ์นอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นผูม้ีความรูแ้ละ

ความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ประกอบกบัการติดตามพฒันาการและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของอตุสาหกรรม รวมถึง

การสาํรวจความพึงพอใจของลกูคา้ (Customer’s feedback) ในการใหบ้รกิาร ทาํใหค้ณะผูบ้รหิารสามารถนาํความรูด้า้น

อุตสาหกรรมและความคิดเห็นจากลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

 คณะบคุลากรสนบัสนนุการดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษัทฯ มีคณะบุคลากรสนบัสนุนการดาํเนินงานท่ีมีประสบการณใ์นอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลายาวนาน  

ทาํใหม้ีความเขา้ใจในธุรกิจเรือขนส่งฯ ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ธุรกิจเรือ Offshore และ ธุรกิจบริหารเรือ ในดา้น

การปฏิบตัิงาน และการดาํเนินงานใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นท่ียอมรบัและ

ไว้วางใจของลูกคา้ ทาํให้สามารถใหค้าํแนะนาํทางดา้นการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ลกูคา้ซึ่งมีสินคา้และเสน้ทางการขนส่งท่ีแตกต่างกนัไป 

 คนประจาํเรือ 

กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการสรรหาคนประจาํเรือ อาทิ กัปตนั ตน้เรือ ตน้กล เป็นตน้ ท่ีมีคุณสมบตัิตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกาํหนด และเหมาะสมต่อประเภทและขนาดของเรือ รวมถึงเสน้ทางขนส่ง 

เช่น คุณสมบัติดา้นวุฒิการศึกษา ดา้นประสบการณท์าํงาน ดา้นใบประกอบวิชาชีพเฉพาะในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

ความสามารถในการสรรหาคนประจาํเรือ ทาํใหก้ลุ่มบรษิัทฯ สามารถใหบ้รกิารลกูคา้ในการขนส่งและจดัเก็บสินคา้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลาในการขนส่ง รวมถึงความปลอดภยัในสินคา้และตวัเรือ ซึ่งจะทาํใหล้กูคา้มีความมั่นใจในการ 

ใชบ้รกิารของกลุ่มบรษิัทฯ มากขึน้ 
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(3) กลุ่มบรษิัทฯ มุง่เนน้การรกัษาความเป็นผูน้าํทางดา้นการขนส่งในประเทศ 

ปัจจบุนักลุ่มบรษิัทฯ เป็นผูน้าํในการขนส่งนํา้มนัและปิโตรเคมีเหลว โดยกลุ่มบรษิัทฯ มีการเติบโตของรายไดแ้ละ

ปริมาณการขนส่งอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากลูกคา้ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี  

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาการใหบ้ริการและธุรกิจต่อไปเพ่ือรกัษาความเป็นผูน้าํในระยะยาว ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีแผน 

การพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร โดยการสั่งซือ้เรือใหม่ซึ่งรวมถึงการปรบัปรุงเรือใหส้ามารถขนส่งในปริมาณมากขึน้ หรือ

สั่งซือ้เรือท่ีมีอายนุอ้ยเพ่ือทดแทนเรือลาํเก่าท่ีจะปลดระวาง ทาํใหส้ามารถลดอายเุฉล่ียของกองเรือซึ่งจะเพ่ิมความสามารถ

ในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในการขนส่งและจดัเก็บสินคา้ทางเรือในเชิงปรมิาณและคุณภาพท่ีมากขึน้ ส่งผลใหส้ามารถเพ่ิม

รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ได ้รวมถึงลดค่าใชจ้่ายการดูแลรกัษาเรือ ตลอดจนการคดัสรรพนกังานท่ีมีศกัยภาพและ

ประสบการณเ์พ่ือรองรบัการเติบโต รวมถึงรกัษาพนกังานท่ีมีผลงานการทาํงานท่ีดี และการหาโอกาสในการเพ่ิมสดัส่วน

การขนส่งในบรษิทัผูค้า้นํา้มนัในประเทศ เป็นตน้ 

(4) กลุ่มบรษิัทฯ มุง่เนน้การเพ่ิมศกัยภาพในธุรกิจตลาดต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จึงไดจ้ัดตัง้บริษัทย่อยในประเทศ

สิงคโปรซ์ึ่งเป็นศูนย์กลางการค้านํ้ามันของภูมิภาคเอเชียท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเป็น

มาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรบัจากลกูคา้ต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนการขยายธุรกิจและเพ่ิมศกัยภาพของ 

กองเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ในประเทศสิงคโปรแ์ละประเทศมาเลเซีย เพ่ือรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ท่ีมีต่อบรกิาร

ของกลุ่มบรษิัทฯ ท่ีเพ่ิมขึน้ 

(5) กลุ่มบรษิัทฯ มุง่เนน้การดแูลลกูคา้ในแบบคูค่า้ธุรกิจระยะยาว (Long-Term Partnership) 

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้การสรา้งความสัมพันธ์กับลูกคา้แบบระยะยาว (Long-Term Partnership) โดยไดเ้ตรียม

ความพรอ้มทางดา้นทรัพยากรบุคคลและเงินทุนท่ีจะสามารถเพ่ิมความสามารถในการให้บริการและเพ่ิมเสน้ทาง 

การเดินเรือในภมูิภาคต่าง ๆ  ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทฯ มีบคุลากรท่ีมีความรูแ้ละมีประสบการณ์

ทั้งในดา้นการเดินเรือ ภูมิศาสตร ์และกฎระเบียบและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งท่ีจะ

สามารถเพ่ิมศกัยภาพกองเรือเพ่ือรองรบัการเติบโตทางธุรกิจของลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังดูแลและใส่ใจลูกค้าตลอดระยะเวลาการให้บริการ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการ

ประสานงานและทาํงานร่วมกับลูกคา้อย่างใกลช้ิด ทาํใหก้ลุ่มบริษัทฯ สามารถรบัรูปั้ญหาของลูกคา้ไดอ้ย่างทันท่วงที 

ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทฯ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยลกูคา้สามารถติดต่อกลุ่มบรษิัทฯ 

ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือพรอ้มรับมือกับปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทั้งพรอ้มให้คาํปรึกษาและแก้ไขปัญหาตามท่ีลูกคา้

ตอ้งการ 

(6) กลุ่มบรษิัทฯ มีกลยทุธใ์นการบรหิารตน้ทนุในการดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้การบริหารตน้ทุนในการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผน 

การจดัซือ้วสัดุและอุปกรณ ์และการซ่อมบาํรุง โดย (1) จดัซือ้วสัดุ อะไหล่ และอุปกรณบ์นเรือในครัง้ละปริมาณมาก และ  

(2) วางแผนการซ่อมบาํรุง (Planned maintenance service) และการปฏิบตัิตามแผนการซ่อมบาํรุงของเรือขนส่งแต่ละลาํ

อย่างเครง่ครดั ซึ่งช่วยลดค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัวสัด ุและอะไหล่ของเรือ รวมทัง้ช่วยยืดอายกุารใชง้านของเรือขนส่ง 
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นอกจากนี ้ในการจดัซือ้วสัดุ อะไหล่ และอุปกรณ ์กลุ่มบริษัทฯ จะจดัใหคู้่คา้นาํเสนอวสัดุ อะไหล่ และอุปกรณ ์

โดยทางกลุ่มบรษิัทฯ จะประเมินราคาและคณุภาพในการตดัสินใจเลือกคู่คา้โดยพิจารณาเปรียบเทียบคู่คา้มากกว่า 2 ราย   

ขึน้ไป เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการต่อรองราคาอีกทางหน่ึง 

2. กลยุทธด์้านการตลาด 

กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดในการรกัษาและขยายฐานลูกคา้ เพ่ือสรา้งคู่คา้ท่ีเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใน 

ระยะยาว และลดความเส่ียงจากการแข่งขนัตดัราคา ดงันี ้

(1) กลุ่มบรษิัทฯ มุง่เนน้รกัษาเครือขา่ยนายหนา้ (Broker) ท่ีมีศกัยภาพ 

กลุ่มบริษัทฯ มีเครือข่ายนายหนา้ (Broker) ผูท้าํหนา้ท่ีจดัหาเรือหรือสินคา้ ท่ีมีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร ์ซึ่งเป็นศูนยก์ลางการเดินเรือและมีท่าเรือขนาดใหญ่ (Major Maritime Hub) โดยนายหนา้ 

(Broker) และกลุ่มบริษัทฯ จะมีการติดต่อประสานงานกันอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มลูสถานการณต์ลาดทัง้ใน

และต่างประเทศ เพ่ือจัดหาเรือและจดัหางานสาํหรบัใหบ้ริการในกลุ่มลูกคา้เดิมและลกูคา้ใหม่ ทั้งนี ้เครือข่ายนายหนา้ 

(Broker) ท่ีมีศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการหาเรือ และหางานใหม่ในตลาดจดัหาเรือขนส่ง เรือ FSU และเรือ Offshore 

(2) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้การบริหารจัดการในดา้นการตลาดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเ้รือและศักยภาพในการ

แข่งขนั 

ทางกลุ่มบรษิัทฯ มุ่งเนน้การบรหิารจดัการเรือขนส่งสินคา้ในกลุ่มบรษิัทฯ ดว้ยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเ้รือให้

สูงท่ีสุด (Ship Utilization) โดยเมื่อฝ่ายการตลาด (Commercial) ของกลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัทราบถึงตารางการขนส่งขาไป

ของลูกคา้ ทางกลุ่มบริษัทฯ จะดาํเนินการหาลูกคา้ท่ีตอ้งการขนส่งสินคา้ในเท่ียวขากลับ (Backhaul) เพ่ือเป็นการเพ่ิม

มลูค่ารายไดแ้ละประสิทธิภาพการใชเ้รือขนส่งใหส้งูมากท่ีสดุ ซึ่งจะทาํใหก้ลุ่มบรษิัทฯ สามารถเสนอราคาค่าขนส่งทัง้ขาไป

และขากลับ ท่ีสามารถแข่งขนัไดก้ับบริษัทขนส่งสินคา้ทางเรืออ่ืนและเป็นประโยชนต์่อทั้งลูกคา้และการดาํเนินงานของ

กลุ่มบรษิัทฯ 

(3) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้การสาํรวจความพึงพอใจในการใหบ้ริการแก่ลกูคา้เพ่ือปรบัปรุงการบริการทัง้ก่อน ระหว่าง

และหลงัการขนส่งสินคา้ 

คณะผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้ริการแก่ลกูคา้เป็นอย่างมาก     

กลุ่มบริษัทฯ จึงจดัทาํการสาํรวจความพึงพอใจของลกูคา้ในการใหบ้รกิาร การขนส่งสินคา้ การวางแผนการขนส่งสินคา้ 

การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้ดา้นการดาํเนินงานบนเรือและการอาํนวยความสะดวก

ในการใหค้าํปรกึษาตลอดการขนส่งทางเรือ 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่าํคัญในช่วง 3  ปีทีผ่่านมา 

ปี เหตกุารณ ์

2560 • บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด โดยเปล่ียนชื่อบริษัทฯ เป็น “บริษัท พริมา มารีน จาํกัด 

(มหาชน)” และดาํเนินการเปล่ียนมลูค่าท่ีตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท และออก
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หุน้สามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 500,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน เป็นผลใหบ้ริษัทฯ มีทุน 

จดทะเบียน 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 2,500,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท 

• กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัมอบเรือ “ศรีดอนสกั” และ “ศรีคีรีชาด” ซึ่งเป็นเรือเล็กขนาด 3,000 DWT สาํหรบั

ธุรกิจเรือขนส่งนํา้มนัดิบและปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)  

• บริษัทฯ ร่วมทุนกับบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) เพ่ือจดัตัง้บริษัทกิจการรว่มคา้ ชื่อว่า 

บริษัท บงกช มารีน เซอรว์ิส จาํกัด และจดัหาเรือ “บงกชสตาร”์ เขา้มาประกอบธุรกิจเรือขนส่งและ

จดัเก็บนํา้มนั (“ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU”) ซึ่งเป็นเรือลาํแรกท่ีเขา้มาดาํเนินธุรกิจในประเทศ

ไทย 

• บริษัทฯ เปิดทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นวนัแรก (ชื่อย่อหลกัทรพัย ์คือ PRM) ในวนัท่ี 14 กันยายน 

2560  

• บรษิัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จาํกดั เพ่ิมทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท (จากเดิม 503,000,000 บาท 

เป็น 703,000,000 บาท) เพ่ือรองรบัการขยายกองเรือของบรษิัทฯ 

• เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2560 บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จาํกัด ไดล้งนามในสัญญาจา้งต่อเรือใหม่

จาํนวน 4 ลาํ กับบริษัทซึ่งไม่ไดเ้ป็นบุคคลเก่ียวโยงกับบริษัทฯ ณ ประเทศจีน ซึ่งเป็นเรือเล็กขนาด 

3,000 DWT เพ่ือขยายกองเรือและเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัทางธุรกิจในธุรกิจเรือขนส่งฯ 

2561 • กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัมอบเรือต่อใหม่ “ศรีกาญจนดิษฐ์” ซึ่งเป็นเรือเล็กขนาด 3,000 DWT สาํหรบัธุรกิจ

เรือขนส่งฯ เพ่ือรองรบัการขนส่งสินคา้ท่ีเพ่ิมขึน้ตามความตอ้งการของบริษัทคา้นํา้มันรายใหญ่ใน

ประเทศในเดือนมกราคม  

• กลุ่มบริษัทฯ ขายเรือ “Northern Star” ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU  

เพ่ือปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดท่ีมีความผันผวน โดยมีการจําหน่ายในเดือน

กมุภาพนัธ ์2561 

• กลุ่มบริษัทฯ ลงนามเขา้ทาํรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น โดยการเขา้ซือ้หุน้สามญัทัง้หมดจาํนวนทัง้สิน้ 

360,000 หุ้นในบริษัท บิ๊กซี จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทจาํกัดประกอบธุรกิจบริการขนส่งนํา้มันทางทะเล

ใหก้บับรษิัทนํา้มนัในประเทศไทย ทัง้นี ้ไดแ้บ่งการเขา้ซือ้หุน้สามญัในช่วงท่ี 1 กลุ่มบรษิัทฯ ไดท้าํการ

เข้าซือ้หุ้นสามัญคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 70 ของหุ้นสามัญทั้งหมด หรือคิดเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 

252,000 หุ้น รวมมูลค่า 1,540,000,000 บาท (โดยแบ่งออกเป็นชําระด้วยเงินสดจาํนวน 1,400  

ลา้นบาท และภาระผกูพนัท่ีตอ้งชาํระอีกจาํนวน 140 ลา้นบาท) เมื่อวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561  

• กลุ่มบริษัทฯ ขายเรือ “Amity Star” ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU เพ่ือปรบั

แผนธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดท่ีมีความผนัผวน โดยมีการจาํหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2561  

• กลุ่มบรษิัทฯ ไดซ้ือ้และรบัมอบเรือมือสอง “สิรพิิพฒัน”์ ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กในธุรกิจเรือขนส่งฯ ขนาด 

3,500 DWT เพ่ือรองรบัการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเหลวตามความตอ้งการของบรษิัทคา้นํา้มนัราย

ใหญ่ในประเทศในเดือนกรกฎาคม 2561 
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• บรษิัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จาํกดั เพ่ิมทนุจดทะเบียน 250,000,000 บาท (จากเดิม 703,000,000 บาท 

เป็น 953,000,000 บาท) เพ่ือเตรียมพรอ้มการลงทนุในเรือต่อใหม่จาํนวน 4 ลาํ 

• กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัการจัดอันดบัใหเ้ป็นบริษัทท่ีมีการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีในระดบั “ดีมาก” หรือ 4 

ดาว จากโครงการสาํรวจการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจาํปี 2561 (หรือ CGR 2018) 

ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

2562 • กลุ่มบรษิัทฯ ไดร้บัมอบเรือต่อใหม่ ขนาด 3,000 DWT จาํนวน 5 ลาํ (ศรีสรุาษฎร ์ศรีไชยา ศรีท่าเพชร  

ศรีพุนพิน และศรีพุมเรียง ตามลาํดับ) และขนาด 5,300 DWT จาํนวน 1 ลาํ (BS106) ซึ่งเป็นเรือใน

ธุรกิจเรือขนส่งฯ เพ่ือรองรบัการขนส่งสินคา้ท่ีเพ่ิมขึน้ตามความตอ้งการของบริษัทคา้นํา้มนัรายใหญ่

ในประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – กนัยายน 2562 

• กลุ่มบริษัทฯ ซือ้เรือขนาด VLCC ในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จาํนวน 3 ลาํ (Aquarius Star, 

Crystal Star และ Darin Star ตามลาํดบั) เพ่ือรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ในการกกัเก็บนํา้มนัดิบ

กาํมะถนัตํ่าท่ีเพ่ิมขึน้ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 

• บรษิัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จาํกดั เพ่ิมทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท (จากเดิม 953,000,000 บาท 

เป็น 1,053,000,000 บาท) เพ่ือลงทนุในเรือต่อใหม่ ตามแผนการลงทนุประจาํปี 2562 

• บริษัท สิงหา แท็งเกอร ์จาํกัด เพ่ิมทุนจดทะเบียน 340,000,000 บาท (จากเดิม 622,000,000 บาท 

เป็น 962,000,000 บาท) เพ่ือรองรบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

• บริษัทฯ เขา้ซือ้หุน้สามญัในบริษัท บทด จาํกัด จากผูถื้อหุน้เดิม เพ่ิมเติมอีกจาํนวน 4,406,738 หุน้ 

หรือรอ้ยละ 6.62 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายไดท้ัง้หมด คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 43,359,552 บาท  

• กลุ่มบริษัทฯ ลงนามเขา้ทาํรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น โดยการเขา้ซือ้หุน้สามญัในบริษัท บิ๊กซี จาํกดั  

ในช่วงท่ี 2 เพ่ิมเติมจาํนวนทัง้สิน้ 36,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด

ของบริษัท บิ๊กซี จาํกัด ทาํใหก้ลุ่มบริษัทฯ เขา้ถือหุน้สามญัในบริษัท บิ๊กซี จาํกัด รวม 288,000 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้น ท่ีออกจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี  จํากัด รวมมูลค่า 

1,687,953,608 บาท เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 

• กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัการจัดอันดับใหเ้ป็นบริษัทท่ีมีการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 

ดาว จากโครงการสาํรวจการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจาํปี 2562 (หรือ CGR 2019) 

ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

• เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นทจุรติ (“โครงการ CAC”) จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทจุรติ โดยการรบัรองดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี  

• บริษัท ออรช์ารด์ นาวี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดาํเนินการชําระบัญชีเพ่ือปิดกิจการแล้วเสร็จ 

เน่ืองจากไม่มีการประกอบธุรกิจภายใน 

• บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จาํกัด ซึ่งเป็นกิจการรว่มคา้ ดาํเนินการชาํระบญัชีเพ่ือปิดกิจการแลว้เสรจ็ 

เน่ืองจากหมดระยะสญัญาโครงการ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ธุรกิจเรือขนส่งฯ  ธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU 
    

 ธุรกิจเรือ Offshore  ธุรกิจบริหารจดัการเรือ 

หมายเหต ุ
(1) ขอ้มลู ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (8) บริษัท บางจาก คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 30.00  

(2) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (9) บริษัท ไทยออยลม์ารีน จาํกดั ถือหุน้รอ้ยละ 33.33 และ Thome Ship  

(3) บริษัท ไทยออยลม์ารีน จาํกดั ถือหุน้รอ้ยละ 50.00  Management Pte. Ltd. ถือหุน้รอ้ยละ 33.33  

(4) บริษัท ไทยออยลม์ารีน จาํกดั ถือหุน้รอ้ยละ 50.00 (10) บริษัท ออรช์ารด์ นาวี จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเสรจ็การชาํระบญัชีต่อ  

(5) บริษัท ไทยออยลม์ารีน จาํกดั ถือหุน้รอ้ยละ 35.00  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์แลว้ เม่ือวนัที่ 23 ธันวาคม 2562 

(6) TWATT Limited ถือหุน้รอ้ยละ 20.00 (11) บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเสรจ็การชาํระบญัชีต่อ 

(7) ผูถ้ือหุน้อ่ืน ๆ ถือหุน้รอ้ยละ 12.50  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์แลว้ เม่ือวนัที่ 26 ธันวาคม 2562 

87.50% 
  

บริษัท สิงหา แทง็เกอร ์จาํกดั  

บริษัท บงกช มารีน เซอรว์ิส จาํกัด (8)  

บริษัท ท.ีไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์จาํกัด (9) 

บริษัท นทลนิ แมนเนจเมนท ์จาํกัด 

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท ์จาํกัด 

บริษัท นทลิน จาํกัด 

บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

Austin Asset Limited (2)  

TOP-NTL Pte. Ltd. (3) 

บริษัท เอน็.ท.ีแอล. มารีน จาํกัด  

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จาํกัด  

TOP-NTL Shipping Trust (4) 

บริษัท บทด จาํกัด  

  บริษัท ทอ็ป นอตคิอล สตาร ์จาํกัด (5) 

51.00% 

70.00% 

99.99% 

99.99% 

33.33% 

49.00% 

50.00% 

99.99% 

99.99% 

50.00% 

35.00% 

12.70% 

54.20% (1) 

100.00% 

8.34% (1) 

3.04% 

3.04% 

6.08% 

Nathalin Shipping Pte. Ltd. (7) 

    

30.00% 

บริษัท บิ๊กซี จาํกดั (6) 
80.00% 

(ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

Kimberly Asset Limited (2)  

7.44%(1) 
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1.4 ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562  ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท นทลิน จาํกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 

54.20 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ และบริษัท นทลิน จาํกัด ถือหุน้ผ่าน Austin Asset Limited ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 8.34 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท นทลิน จาํกัด และบริษัทในกลุ่ม (“กลุ่มนทลิน”) 

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ไดแ้ก่ (1) กลุ่มธุรกิจเรือ (2) กลุ่มธุรกิจคา้ขายและบริการ (3) กลุ่มธุรกิจพลังงาน ทั้งนี ้ 

กลุ่มนทลินมีการแบ่งแยกขอบเขตการดาํเนินธุรกจิของบรษิัทในกลุ่มอย่างชดัเจน โดยมีบรษิัทฯ เป็นบรษิัทหลกั (Flagship 

Company) ของกลุ่มธุรกิจเรือ 

ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ บรษิัท นทลิน จาํกดั ไดม้ีจดหมายยืนยนัการไม่ประกอบ

ธุรกิจแข่งขนั (Non-Competition Letter) ลงวันท่ี 19 เมษายน 2560 ถึงบริษัทฯ โดยบริษัท นทลิน จาํกัด ตกลงจะไม่เขา้

ลงทุนในสินทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจหลกัของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่ถือหุน้ในจาํนวนเกินกว่ารอ้ยละ 

10 ในบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบธุรกิจท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือดาํเนินธุรกิจท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงหรืออาจแข่งขนักับธุรกิจของ

กลุ่มบรษิัทฯ เวน้แต่การถือหุน้ในบรษิัท และ/หรือ การดาํเนินการตามสญัญาท่ีบรษิัท นทลิน จาํกดั หรือบรษิัทย่อย มีอยู่ใน

ปัจจบุนั 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงโครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิัทฯ แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลกัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา   

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีสิน้สุดบัญชีวนัที ่

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

1. ธุรกิจเรือขนส่งฯ 1,705.8 37.9 2,254.0 50.3 2,587.9 48.4 

2. ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU 1,960.1 43.5 1,395.7 31.2 1,940.9 36.3 

3. ธุรกิจเรือ Offshore 480.0 10.7 471.8 10.5 491.3 9.2 

4. ธุรกิจบริหารเรือ 355.0 7.9 358.2 8.0 326.6 6.1 

รวม 4,501.0 100.0 4,479.7 100.0 5,346.7 100 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกองเรือสาํหรบัดาํเนินธุรกิจ โดยแบ่งตามลกัษณะการประกอบธุรกิจของ

บรษิัทในกลุ่มบรษิัทฯ ดงันี ้

ประเภทเรือ 

บริษัทฯ และบริษทัย่อย

เป็นเจ้าของ 

กิจการร่วมค้า 

เป็นเจ้าของ 
กลุ่มบริษทัฯ จ้างมา*  รวม 

จาํนวน

เรือ 
DWT 

จาํนวน

เรือ 
DWT 

จาํนวน

เรือ 
DWT 

จาํนวน

เรือ 
DWT 

1. เรือขนส่ง  

1.1 เรือขนส่ง         

เรือขนส่งขนาดเล็ก 

(0 - 20,000 DWT) 

31 101,363.03 - - 1     2,772  32 104,135.03 

เรือขนส่งขนาด Aframax  1 105,996.00 1 105,535.00 -   - 2 211,531.00 

รวมเรือขนส่งนํ้ามัน 32 207,359.03 1 105,535.00 1 2,772 34 315,666.03 

1.2 เรือ FSU         

เรือ FSU ขนาด VLCC 7 2,127,430.00 1 299,930.00 -   - 8 2,427,360.00 

รวมเรือ FSU 7 2,127,430.00 1 299,930.00  -  - 8 2,427,360.00 

1.3 เรือ FSO         

เรือ FSO ขนาด Aframax 1 94,999.00  1 96,755.00 -    - 2  191,754.00  

รวมเรือ FSO 1 94,999.00  1 96,755.00 -    - 2  191,754.00  

รวมเรือขนส่ง เรือ FSU 

และเรือ FSO 

40 2,429,788.03 3 502,220.00 1 2,772 44 2,934,780.03 

2. เรืออื่นๆ         

เรือ AWB  1 13,207.00 - - - - 1 13,207.00 
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หมายเหต:ุ  *เรือที่กลุ่มบริษัทฯ จา้งมาเพ่ือใหบ้ริการขนส่งเอง หมายถึง เรือที่กลุ่มบริษัทฯ จา้งมาบริหารจดัการเอง และนาํมาใหบ้ริการแก่

ลกูคา้ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีลกัษณะการทาํสญัญาในรูปแบบสญัญาเช่าเหมาลาํ Bareboat และ TC 

โดยเรือของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนมากเป็นเรือท่ีมีเปลือกเรือสองชั้น (Double Hull Vessel) (“เรือ Double Hull”)  

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของอนุสญัญา MARPOL ซึ่งออกโดย IMO ท่ีไดป้ระกาศใหเ้รือบรรทุกนํา้มนั (Oil Tanker) จะตอ้ง

เป็นเรือ Double Hull อย่างไรก็ดี กรมเจา้ท่า มีขอ้ยกเวน้ใหเ้รือท่ีชกัธงไทยและประกอบกิจการอยู่ในน่านนํา้ของประเทศ

ไทย ยงัคงเป็นเรือเปลือกชัน้เดียว (เรือ Single Hull) โดยสามารถใหบ้รกิารเดินเรือไดจ้นกระทั่งเรือมีอายคุรบ 30 ปี นบัจาก

วนัส่งมอบเรือ ก่อนท่ีจะตอ้งเปล่ียนเป็นเรือ Double Hull  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กองเรือของกลุ่มบริษัทฯ ยงัคงเหลือเรือประเภทเปลือกเรือชัน้เดียว (Single Hull Vessel) 

(“เรือ Single Hull”) จาํนวน 5 ลาํ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีแผนในการเปล่ียนเรือทัง้ 5 ลาํ เป็นเรือ Double Hull ซึ่งจะช่วยเพ่ิม

ความปลอดภยัในการขนส่งและจดัเก็บสินคา้ทางเรือ เน่ืองจากเรือ Double Hull มีเปลือกเรือ 2 ชัน้ สามารถป้องกันและ

ลดโอกาสการเกิดสินคา้รั่วไหลลงทะเลเมื่อเกิดอบุตัิเหต ุทาํใหก้ลุ่มบรษิัทฯ สามารถใหบ้ริการขนส่งและจดัเก็บแก่ลกูคา้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการทาํกาํไรของกลุ่มบรษิัทฯ อีกดว้ย 

2.1 ธุรกิจเรือขนส่งน้ํามันและปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”) 

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งนํา้มันดิบ ผลิตภัณฑน์ํา้มันสาํเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว แก่ลูกคา้ท่ีทาํธุรกิจโรงกลั่น

นํ้ามัน และผู้ค้านํ้ามันรายใหญ่ เพ่ือขนส่งสินค้าทางเรือจากสถานท่ีต่าง ๆ ไปสู่จุดหมายปลายทางอีกท่ีหน่ึง โดย 

กลุ่มบริษัทฯ ตอ้งจดัหาเรือขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ และคนประจาํเรือท่ีมีความชาํนาญ 

ความรูค้วามสามารถ เพ่ือทาํการขนส่งไดอ้ย่างปลอดภยัและเป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ ตลอดจนปฏิบตัิงานตาม

เงื่อนไขท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบรษิัทฯ กบัลกูคา้ 

1. ลักษณะการให้บริการ 

กลุ่มบรษิัทฯ ใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทางเรือ โดยแบ่งเสน้ทางการเดินเรือหลกัเป็น 2 เสน้ทาง ไดแ้ก ่1) เสน้ทางการขนส่ง

ในประเทศ และ 2) เสน้ทางการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 เส้นทางการขนสง่ในประเทศ 

เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ จะรบัสินคา้จากโรงกลั่นนํา้มนั คลงันํา้มนั หรือท่าเรือตน้ทางไปส่งสินคา้ท่ีคลงันํา้มนั 

หรือท่าเรือปลายทาง โดยใชเ้รือขนส่งขนาดระวางบรรทุกไม่เกิน 10,000 DWT แบ่งการขนส่งออกเป็น 2 เสน้ทางตาม

ประเภทของเรือท่ีไดร้บัการจดทะเบียนเรือไทย ไดแ้ก่ 1) เสน้ทางสาํหรบัเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต (Local Trade Vessel) 

และ 2) เสน้ทางสาํหรบัเรือกลเดนิทะเลใกลช้ายฝ่ัง (Vessel Engaged on Near-Coastal Voyages) 

1) เสน้ทางสาํหรบัเรือกลเดนิทะเลเฉพาะเขต (Local Trade Vessel) 

เรือบรรทุกนํา้มันและปิโตรเคมีเหลวของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินคา้จากโรงกลั่นนํา้มัน คลังนํา้มัน หรือท่าเรือ 

ตน้ทางในประเทศไทย เช่น ศรีราชา ระยอง และกรุงเทพฯ (บางจาก) และไปส่งสินคา้ท่ีคลงันํา้มนั หรือท่าเรือปลายทางใน

ประเทศไทยเช่นเดียวกัน เช่น สุราษฎรธ์านี สมุทรสาคร ภูเก็ต สงขลา และกรุงเทพฯ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

กลุ่มบรษิัทฯ มีเรือขนส่งท่ีจดทะเบียนเป็นเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต จาํนวน 23 ลาํ 
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2) เสน้ทางสาํหรบัเรือกลเดนิทะเลใกลช้ายฝ่ัง (Vessel Engaged on Near-Coastal Voyages) 

เรือบรรทุกนํา้มันและปิโตรเคมีเหลวของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินคา้จากโรงกลั่นนํา้มัน คลังนํา้มัน หรือท่าเรือ 

ตน้ทางในประเทศไทยหรือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศใกลเ้คียง เช่น ประเทศสิงคโปร ์ประเทศเวียดนาม ประเทศ

กมัพชูา ประเทศมาเลเซีย และประเทศเมียนมาร ์เป็นตน้ และไปส่งสินคา้ท่ีคลงันํา้มนั หรือท่าเรือปลายทางในประเทศไทย

หรือระหว่างประเทศซึ่งเป็นประเทศใกลเ้คียงเช่นเดียวกัน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเรือขนส่งท่ี 

จดทะเบียนเป็นเรือกลเดินทะเลใกลช้ายฝ่ัง จาํนวน 8 ลาํ 

แผนทีเ่ขตสําหรับเรือกลเดนิทะเลใกล้ฝ่ัง 

 

ในปี 2561 กลุ่มบรษิัทฯ ไดค้วบรวมกิจการโดยการเขา้ซือ้หุน้สามญัจากบรษิัท บิก๊ซี จาํกดั (Big Sea, “บิก๊ซี”) ซึ่ง

เป็นบริษัทใหบ้ริการเรือขนส่งนํา้มนัสาํเร็จรูปขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศไทย จาํนวนรอ้ยละ 70 ของหุน้สามญั

ทัง้หมด และในปี 2562 บริษัทฯ ไดซ้ือ้หุน้สามญัเพ่ิมอีกรอ้ยละ 10 ทาํให ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ ถือหุน้

สามญัในบิ๊กซีคิดเป็นรอ้ยละ 80 ของหุน้สามญัทัง้หมด ส่งผลใหจ้าํนวนเรือและปรมิาณการขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้

แบบกา้วกระโดดตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้มา 

นอกจากนี ้ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ จา้งเรือขนส่งจากบริษัทนอกกลุ่มหมุนเวียนใหบ้ริการ จาํนวน 40 ลาํ เพ่ือ

รองรบัความตอ้งการขนส่งของลกูคา้ในบางช่วงเวลาท่ีเรือของกลุ่มบรษิัทฯ ใหบ้รกิารเต็มอตัราอีกดว้ย 

 เส้นทางการขนสง่ระหว่างประเทศ 

เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ จะรบัสินคา้จากท่าเรือตน้ทางในประเทศสิงคโปรไ์ปยงัท่าเรือในประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็น

เสน้ทางระหว่างประเทศ โดยกลุ่มบรษิัทฯ จะใชเ้รือขนส่งขนาดระวางบรรทุกมากกวา่ 10,000 DWT ประเภท Aframax ซึ่ง

มีระวางบรรทกุ 80,000 – 120,000 DWT 

1.1 ผลิตภัณฑฯ์ ทีก่ลุ่มบริษัทฯ ขนส่ง 

นํา้มนัดิบ ผลิตภณัฑน์ํา้มนัสาํเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว เช่น นํา้มนัเบนซิน นํา้มนัดีเซล นํา้มนัอากาศยานเจท เอ-1  

แนฟทา ไซโคลเฮกเซน เอทานอล พาราไซลีน มิกไซลีน และโทลอีูน เป็นตน้ 
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1.2 รูปแบบสัญญาการให้บริการขนส่ง 

กลุ่มบรษิัทฯ มีขอ้ตกลงทางธุรกิจในการบรกิารขนส่งทัง้หมด 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) การขนส่งสินค้าเฉพาะเทีย่ว (Voyage Charter) (“การขนส่งแบบ VOYAGE”) 

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการเรือขนส่งแก่ลูกคา้เพ่ือขนส่งสินคา้โดยกาํหนดการเดินทางเป็นเท่ียวเรือ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ 

เป็นผูด้าํเนินการขนส่งสินคา้และรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีสาํคญัในการขนส่งสินคา้ ไดแ้ก่ 1) ค่าบรหิารจดัการเรือ 2) เงินเดือน

และค่าตอบแทนคนประจาํเรือ 3) ค่านํา้มนัเชือ้เพลิงสาํหรบัการเดินเรือขนส่ง 4) ค่าใชจ้่ายภาระการใชท่้าเรือ (Port Due 

and Port Charge) ในการเขา้และออกท่าเรือ 5) ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาเรือ 6) ค่านํา้มนัหล่อล่ืน และ 7) ค่าประกนัภยั 

การขนส่งแบบ VOYAGE สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

 การขนส่งสินค้าแบบรายเทีย่ว (Spot Charter) (“การขนส่งแบบ SPOT”)  

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งแบบ SPOT ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยลูกคา้จะกาํหนดลักษณะเรือขนส่ง 

ประเภทและปริมาณสินคา้ท่ีจะขนส่ง ตารางเวลาขนส่ง และสถานท่ีรบัส่งสินคา้ใหแ้ก่บริษัทฯ เพ่ือตกลงอัตราค่าบริการ

ขนส่งรายเท่ียว และจดัทาํใบจดัจา้ง เพ่ือเสนอใหก้บัลกูคา้เป็นรายเท่ียว 

 การขนส่งสินค้าแบบทําสัญญาตามระยะเวลาที่กําหนดเพ่ือให้บริการขนส่งต่อเนื่อง (Contract of 

Affreightment) (“การขนส่งแบบ COA”) 

กลุ่มบรษิัทฯ ใหบ้รกิารขนส่งแบบ COA สาํหรบัลกูคา้ท่ีตอ้งการขนส่งสินคา้อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากลกูคา้มีสินคา้

ในปริมาณมาก โดยจะกาํหนดเงื่อนไขท่ีสาํคญั เช่น จาํนวนเท่ียวขัน้ตํ่าต่อเดือน รายชื่อเรือขนส่ง อตัราค่าขนส่ง เสน้ทาง

การขนส่งท่ีแน่นอน ประเภทและปรมิาณสินคา้ และระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ความตอ้งการใชล่้วงหนา้ เป็นตน้  

(2) การขนส่งสินค้าแบบกาํหนดระยะเวลาหน่ึง (Time Charter) (“การขนส่งแบบ TC”) 

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งแบบ TC สาํหรบัลูกคา้ท่ีตอ้งการขนส่งสินคา้ในปริมาณมากอย่างต่อเน่ือง และ

ตอ้งการมีเรือขนส่งท่ีเฉพาะเจาะจงในการควบคมุและพรอ้มใชต้ลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลใหล้กูคา้สามารถบรหิารกระบวนการ

ผลิตสินคา้ และสินคา้คงคลังไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากลูกคา้สามารถระบายสินคา้ในคลังออกได้

ตลอดเวลาตามท่ีตอ้งการ ซึ่งการขนส่งแบบ TC มีการกาํหนดเงื่อนไขท่ีสาํคัญ ไดแ้ก่ ชื่อเรือขนส่ง ประเภทและปริมาณ

สินคา้ท่ีจะขนส่ง และอตัราค่าขนส่ง 

สาํหรับการขนส่งแบบ TC เจ้าของเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี ้1) ค่าบริหารจัดการเรือ 2) ค่าตอบแทน 

คนประจาํเรือ 3) ค่าบาํรุงรกัษาเรือและเคร่ืองจกัร 4) นํา้มนัหล่อล่ืน และ 5) ค่าประกนัภยั 

ส่วนผูจ้า้งเรือขนส่งจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายผนัแปร ไดแ้ก่ 1) ค่านํา้มนัเชือ้เพลิงในการเดินเรือ 2) ค่าใชจ้่ายภาระ

การใชท่้าเรือ (Port Due and Port Charge) ในการเขา้และออกท่าเรือ และ 3) ค่าใชจ้่ายผนัแปรอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

(3) สัญญาจ้างเรือเปล่า (Bareboat) (“การขนส่งแบบ Bareboat”) 

กลุ่มบริษัทฯ จดัหาเรือเปล่าและอุปกรณบ์นเรือใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีตอ้งการครอบครองและควบคุมเรือขนส่งเอง โดย

กลุ่มบริษัทฯ ส่งมอบเพียงตัวเรือและอุปกรณบ์นเรือเท่านั้น และลูกคา้มีหนา้ท่ีจัดหาคนประจาํเรือ ดูแลงานและชาํระ

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เช่น ค่าบาํรุงรกัษา ค่าอาหาร และค่านํา้มนัเชือ้เพลิง เป็นตน้  
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1.3 เรือขนส่งทีใ่ช้ในการให้บริการ 

ทั้งนี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจา้ของเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งฯ จาํนวน 33 ลาํ โดยแบ่งเป็น 

กลุ่มเรือขนส่งฯ ในประเทศ ขนาดระวางบรรทกุนอ้ยกว่า 10,000 DWT จาํนวน 31 ลาํ มีอายกุองเรือเฉล่ียประมาณ 13.7 ปี 

และกลุ่มเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ ขนาดนํา้หนกับรรทกุมากกว่า 10,000 DWT ประเภท Aframax ขนาดนํา้หนกับรรทุก

ระหว่าง 80,000 – 120,000 DWT จาํนวน 2 ลาํ มีอายกุองเรือเฉล่ียประมาณ 16.5 ปี  

ทัง้นี ้ขอ้มลูเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งฯ มีรายละเอียด ดงันี ้

(1) เรือขนส่งในประเทศ  

ชื่อเรือ ประเทศทีจ่ดทะเบียนเรือ ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT) อายุเรือ (ปี) 

บริษัท เอน็.ท.ีแอล. มารีน จาํกัด  

1) เรือสิรธินา ไทย 4,999.42 34 

2) เรือศรีนารา ไทย 4,999.00 27 

3) เรือศรีภเูก็ต ไทย 4,999.00 27 

4) เรือศรีบา้นดอน ไทย 3,138.83 7 

5) เรือศรีท่าชนะ ไทย 2,975.00 7 

6) เรือศรีกระบ่ี ไทย 2,016.41 32 

7) เรือศรีท่าทอง ไทย 1,868.56 27 

8) เรือศรีตาปี ไทย 3,022.00 3 

9) เรือศรีคีรีชาด ไทย 4,988.00 2 

10) เรือศรีดอนสกั ไทย 3,020.76 2 

11) เรือศรีกาญจนดษิฐ ์ ไทย 2,911.00 2 

12) เรือสิรพิิพฒัน ์ ไทย 3,497.15 19 

13) เรือศรีสรุาษฎร ์ ไทย 3,000.00 1 

14) เรือศรีท่าเพชร ไทย 2,998.20 1 

15) เรือศรีไชยา ไทย 3,066.00 1 

16) เรือศรีพมุเรียง ไทย 2,998.80 1 

17) เรือศรีพนุพิน ไทย 2,998.90 1 

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จาํกัด  

1) เรือภรีูมาศ ไทย 7,099.00 10 

บริษัท บิ๊กซี จาํกดั  

1) เรือบิก๊ซี 9 ไทย 1,929.00 31 

2) เรือบิก๊ซี 10 ไทย 1,830.00 31 

3) เรือบิก๊ซี 14 ไทย 2,473.00 28 

4) เรือบิก๊ซี 15 ไทย 1,890.00 27 

5) เรือบิก๊ซี 17 ไทย 2,412.00 25 
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ชื่อเรือ ประเทศทีจ่ดทะเบียนเรือ ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT) อายุเรือ (ปี) 

6) เรือบิก๊ซี 20 ไทย 1,907.00 25 

7) เรือบิก๊ซี 21 ไทย 1,940.00 24 

8) เรือบิก๊ซี 101 ไทย 3,200.00 9 

9) เรือบิก๊ซี 102 ไทย 2,300.00 5 

10) เรือบิก๊ซี 103 ไทย 2,300.00 5 

11) เรือบิก๊ซี 104 ไทย 6,400.00 7 

12) เรือบิก๊ซี 105 ไทย 3,187.00 2 

13) เรือบิก๊ซี 106 ไทย 4,999.00 1 

รวมระวางบรรทุก 101,363.03  

(2) เรือขนส่งระหว่างประเทศ 

ชื่อเรือ ประเทศทีจ่ดทะเบียนเรือ ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT) อายุเรือ 

บริษัท สิงหา แทง็เกอร ์จาํกดั   

1) เรือเรเดยีน สตาร ์ ไทย 105,996 14 

บริษัท ทอ็ป นอตคิอล สตาร ์จาํกัด   

1) เรือนอรธ์เทิรน์ เพิรล์ ไทย 105,535 19 

รวมระวางบรรทุก 211,531  

2. ตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษัทฯ คือกลุ่มบริษัทนํา้มนัขนาดใหญ่ โรงกลั่นนํา้มัน และผูค้า้นํา้มนัรายใหญ่ทัง้ในและ

ต่างประเทศ เช่น บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) บริษัท เชลล ์(ประเทศไทย) จาํกัด บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จาํกัด 

บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) บรษิัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) บรษิัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

Mercuria Energy Group Limited, SK Energy Company Limited, Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. และ China 

International United Petroleum & Chemicals Co., Ltd. (UNIPEC) เป็นตน้  

2.2 นโยบายราคา  

กลุ่มบริษทัฯ กาํหนดค่าบริการขนส่งโดยพิจารณาจากประเภทของสญัญาใหบ้ริการ ซึ่งปัจจยัสาํคญัท่ีนาํมาพิจารณา

ในการคิดค่าบริการขนส่ง เช่น ลกัษณะการขนส่ง เสน้ทางการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง ประเภทสินคา้ เป็นตน้ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 

 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 17 

ชนิดของสัญญาการใหบ้ริการขนส่ง การคิดค่าบริการขนส่ง 

การขนส่งแบบ SPOT  บริษัทฯ จะคิดอัตราค่าบริการขนส่งตามประเภทสินคา้ท่ีขนส่ง ราคานํา้มัน

เชื ้อเพลิง และระยะทางท่ีขนส่งต่อเท่ียว โดยส่วนใหญ่ราคาค่าขนส่งจะ 

แปรผนักบัราคานํา้มนัดีเซลขายปลีกตามท่ีตกลงกบับรษิัทนํา้มนัขนาดใหญ่ 

การขนส่งแบบ COA บริษัทฯ จะคิดอัตราค่าบริการขนส่งตามประเภทสินคา้ท่ีขนส่ง ราคานํา้มัน

เชือ้เพลิง และระยะทางท่ีขนส่งต่อเท่ียว โดยกาํหนดจาํนวนเท่ียวหรือจาํนวน

สินคา้ และกาํหนดระยะเวลาการขนส่งแบบเท่ียวเดียวต่อเน่ือง โดยส่วนใหญ่

ราคาค่าขนส่งจะแปรผันกับราคานํา้มันดีเซลขายปลีกตามท่ีตกลงกับบริษัท

นํา้มนัขนาดใหญ่ 

การขนส่งแบบ TC บรษิัทฯ จะคิดค่าบรกิารขนส่งแบบเหมาลาํ โดยค่าบรกิารขึน้อยู่กบัระยะเวลา 

ขนาดของเรือท่ีใหบ้รกิารขนส่ง และคา่จา้งสาํหรบัผูบ้รหิารจดัการเรือ 

การขนส่งแบบ Bareboat บริษัทฯ จะคิดค่าบริการขนส่งแบบเหมาลาํ โดยค่าบริการขนส่งขึน้อยู่กับ

ระยะเวลา และขนาดของเรือท่ีใหบ้รกิารขนส่ง 

บรษิัทฯ มีนโยบายในการกาํหนดอตัราการใหบ้รกิารขนส่ง ดงันี ้

1.  นโยบายการกาํหนดราคาดว้ยตน้ทุนบวกกาํไร (Cost Plus Method) โดยเป็นตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการ

ให้บริการขนส่งบวกดว้ยกาํไรตามท่ีบริษัทฯ กาํหนด ทั้งนี ้การกาํหนดราคาดังกล่าวจะคาํนึงถึงภาวะของอุปสงคแ์ละ

อปุทานในตลาดดว้ย  

2.  นโยบายการกาํหนดราคาโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงและโอกาสทางธุรกิจท่ีจะได ้

ฐานลกูคา้ใหม ่ๆ เป็นปัจจยัหลกั 

2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ในอุตสาหกรรมเรือขนส่งฯ ในประเทศ มีผู้ประกอบการอยู่จาํนวนน้อยราย เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้

เงินลงทนุท่ีสงูมากสาํหรบัการลงทนุในเรือและอปุกรณท์างเรือ รวมทัง้มีค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานท่ีสงูมาก เช่น ค่าใชจ้า่ย

นํา้มนัเชือ้เพลิง ค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากร และค่าใชจ้่ายประกนัภยั เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัตอ้งอาศยับคุลากรท่ีมีประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญในดา้นการปฏิบตัิการขนส่งนํา้มนัทางเรือท่ีไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานกาํกบัในประเทศ 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีสดัส่วนทางการตลาดในอตุสาหกรรมเรือขนส่งฯ ในประเทศเป็นอนัดบั 

1 ของประเทศไทย คิดเป็นรอ้ยละไม่เกิน 50 ของทัง้หมด 

ทัง้นี ้อตุสาหกรรมเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศค่อนขา้งมีความผนัผวน แมว้่ามีผูป้ระกอบการอยู่จาํนวนมาก แต่การ

เขา้มาเป็นผูแ้ข่งขันในตลาดตอ้งอาศยัเงินลงทุนท่ีสูง รวมถึงตอ้งอาศยัประสบการณใ์นการมองทิศทางตลาดเรือขนส่งฯ 

ระหว่างประเทศ และบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดา้นการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นโอกาส 

การเติบโตในอตุสาหกรรมเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ เน่ืองจากความตอ้งการในการบรโิภคนํา้มนัในภมูิภาคเอเชียแปซฟิิค

เพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 
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2.2 ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ํามัน (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”) 

1. ลักษณะการให้บริการ  

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งและจัดเก็บนํา้มันดิบและนํา้มนัเตาแบบลอยนํา้ (Floating Storage Unit, FSU) โดย

ปรับปรุงเ รือขนาด Very Large Crude Carrier (VLCC) หรือมีขนาดระวางบรรทุก 160,000 – 320,000 DWT ให้ม ี

ถงัจดัเก็บสินคา้ขนาดใหญ่เป็นสถานท่ีจดัเก็บและผสมนํา้มนัตามความตอ้งการของลกูคา้ 

การใชบ้รกิารขนส่งและจดัเก็บโดยเรือ FSU มีจดุเด่นท่ีทาํใหไ้ดเ้ปรียบถงัจดัเก็บนํา้มนับนบก (Tank Terminal) ดงันี ้

1) ช่วยลดตน้ทนุ : กลุ่มบรษิัทฯ สามารถพิจารณาใชเ้รือมือสองท่ีมีคณุสมบตัิและอายกุารใชง้านท่ีเหมาะสมกับการ

ใชง้านของลูกคา้ มาดัดแปลงเป็นเรือ FSU และเสนอค่าบริการขนส่งและจัดเก็บท่ีช่วยใหต้น้ทุนค่าจัดเก็บโดยรวมของ

ลกูคา้ลดลง 

2) มีความยืดหยุ่นในการใชง้าน : การสรา้งและการเลิกใชง้าน Tank Terminal มีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีตอ้ง

ปฏิบัติตามจาํนวนมาก โดยเฉพาะกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหม้ีช่วงระยะเวลา 

ในการใช ้นบัตัง้แต่การสรา้งจนถึงการเลิกใช ้Tank Terminal ยาวนานกว่าการใชเ้รือ FSU 

3) เพ่ิมทางเลือกในการเลือกจดุท่ีตัง้ยุทธศาสตรข์องคลงันํา้มนั : การใชเ้รือ FSU เพ่ิมทางเลือกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ

ในอุตสาหกรรมนํ้ามันในการเลือกสถานท่ีตั้งคลังนํ้ามัน เพ่ือช่วยให้ต้นทุนโลจิสติกส์ รวมถึงค่าขนส่งโดยรวมของ

ผูป้ระกอบการใหล้ดลง 

4) เพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไร : คลงัจดัเก็บนํา้มนัของเรือ FSU แบ่งเป็นหอ้งเก็บนํา้มนัย่อย (Compartment) 

ซึ่งเพ่ิมความยืดหยุ่นใหแ้ก่ลกูคา้ในการผสมนํา้มนัเพ่ือใหม้ีคณุลกัษณะ (Specification) ต่าง ๆ ไดใ้นคราวละปรมิาณนอ้ย 

(Small lot) ซึ่งทาํใหล้กูคา้สามารถวางแผนเพ่ือการทาํกาํไรไดส้งูสดุ (Optimization) 

1.1 ผลิตภัณฑฯ์ ทีก่ลุ่มบริษัทฯ บริการขนส่งและจัดเก็บ 

นํา้มนัดิบและนํา้มนัเตา 

1.2 ลักษณะการให้บริการให้เช่าถัง จัดเก็บ และขนส่งสินค้า  

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการใหเ้ช่าถัง จดัเก็บ และขนส่งสินคา้ในเรือ FSU ซึ่งมีลกัษณะเป็นเรือขนาดใหญ่ท่ีมีถังเก็บสินคา้

รูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่จาํนวน 15 – 17 ถังต่อลาํ โดยแบ่งออกเป็น การใหเ้ช่าถังจัดเก็บแบบเหมาลาํ และการใหเ้ช่าถัง

จดัเก็บแบบบางส่วน (บางถัง) โดยมีบริการ 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) บริการจดัเก็บอย่างเดียว 2) บริการผสมนํา้มนั โดยวิธี Air 

Agitation และ Internal Tank Transfer 3) ใหบ้รกิารอุ่นนํา้มนั (Heating) 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ สามารถขนส่งและจดัเก็บสินคา้แบบลอยนํา้ไดท้ัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2562 

เรือ FSU ของกลุ่มบริษัทฯ จอดอยู่บริเวณ Tanjung Pelapas ประเทศมาเลเซีย จาํนวน 6 ลาํ ใหบ้ริการจดัเก็บและผสม

นํา้มันเตากาํมะถันตํ่าไม่เกินรอ้ยละ 0.5 โดยนํา้หนัก หรือ Low Sulphur Fuel Oil และจอดอยู่ท่ีบริเวณ Linggi ประเทศ

มาเลเซีย จาํนวน 1 ลาํ ใหบ้รกิารจดัเก็บและผสมนํา้มนัดิบ นอกจากนี ้ยงัมีเรือ FSU อีก 1 ลาํ จอดอยู่บรเิวณหลงัเกาะสีชงั 

อาํเภอเกาะสีชงั จงัหวดัชลบรีุ ใหบ้รกิารจดัเก็บและผสมนํา้มนัดิบอีกดว้ย 
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บริเวณปฏิบตัิงานของเรือ FSU ณ ประเทศมาเลเซีย 

 

1.3 รูปแบบสัญญาการให้บริการจัดเก็บ 

รูปแบบสญัญาการใหบ้รกิารขนส่งและจดัเก็บส่วนใหญ่เป็นลกัษณะสญัญาแบบกาํหนดระยะเวลา (Time Charter) มี

ระยะเวลา 1 – 2 ปี โดยในสญัญาจะกาํหนดพืน้ท่ีท่ีจะทาํการจอดเรือ ระยะเวลาการจดัเก็บและขนส่ง ค่าจดัเก็บและขนส่ง  

เป็นตน้ 

1.4 เรือทีใ่ช้ในการขนส่งและจัดเก็บ  

กลุ่มบริษัทฯ จะจดัหาเรือ FSU ท่ีเหมาะกับความตอ้งการของลกูคา้ โดยคาํนึงถึงลกัษณะและคณุสมบตัิของสินคา้ท่ี

จดัเกบ็ ปรมิาณสินคา้ท่ีลกูคา้ตอ้งการจะจดัเก็บ และระยะเวลาท่ีลกูคา้ตอ้งการจะจดัเก็บสินคา้ 

ตารางแสดงข้อมูลเรือ Floating Storage Unit (FSU) ของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ชื่อเรือ ประเทศทีจ่ดทะเบียนเรือ ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT) อายุเรือ 

บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

1) เรือเอ็นเนอจิ สตาร ์ ไทย 309,966 22 

2) เรือฟอรจ์นู สตาร ์ ไทย 298,023 20 

3) เรืออะแควเรียส สตาร ์ ไทย 298,641 18 

4) เรือครสิตลั สตาร ์ ไทย 298,570 19 

5) เรือดารนิ สตาร ์ ไทย 299,700 25 

บริษัท สิงหา แทง็เกอร ์จาํกดั 

1) เรือเกรซ สตาร ์ ไทย 312,638 18 

2) เรือจบิูลี สตาร ์ ไทย 309,892 23 

บริษัท บงกช มารีน จาํกัด 

1) เรือบงกช สตาร ์ ไทย 299,930 21 

รวมระวางบรรทุก 2,427,360  
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2. การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มโรงกลั่นและบรษิัทคา้นํา้มนัทัง้ในและต่างประเทศ 

2.2 นโยบายราคา 

กลุ่มบรษิัทฯ กาํหนดอตัราค่าบรกิารขนส่งและจดัเก็บ (Storage Fee) ท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้ โดยพิจารณาจากรูปแบบ

และเงื่อนไขของการใหบ้รกิารขนส่งและจดัเก็บ ทัง้นี ้ปัจจยัสาํคญัท่ีนาํมาพิจารณาการคิดค่าบรกิารขนส่งและจดัเก็บ ไดแ้ก่ 

ประเภทสินคา้ ปริมาณการจดัเก็บ ขนาดของเรือ เสน้ทางการขนส่งและจดัเก็บ และระยะเวลาใหบ้ริการโดยกลุ่มบริษัทฯ  

มีนโยบายการกาํหนดราคา ดงันี ้

 กาํหนดตามราคาตน้ทนุบวกอตัรากาํไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสม (Cost Plus Method) และเป็นไปตามภาวะอปุสงคแ์ละ

อปุทานของตลาด โดยจะกาํหนดใหก้ลุ่มบรษิัทฯ สามารถแข่งขนัได ้

 กาํหนดราคาเทียบกับคู่แข่งและราคาตลาด โดยจะคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาการ

กาํหนดราคาจากความตอ้งการของลกูคา้ และภาวะการแข่งขนัของตลาดควบคู่กนัไป 

2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม  

เน่ืองจากกลุ่มลกูคา้ในธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทนํา้มนัต่างประเทศซึ่งมี

การดาํเนินงานอยู่ในประเทศสิงคโปร ์และมาเลเซีย เพราะเป็นศูนยก์ลางการคา้นํา้มันของภูมิภาค โดยบริษัทนํา้มัน

ต่างประเทศเหล่านัน้จะการกระจายสินคา้ต่อไปในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลกั  

การเข้าแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง รวมทั้งผู้ประกอบการต้องมีความชํานาญและ

ประสบการณใ์นการผสมและจดัเก็บนํา้มนัตามท่ีลกูคา้ตอ้งการโดยสินคา้ไม่สญูหาย นอกจากนี ้ตาํแหน่งท่ีตัง้ในการจอด

เรือยังเป็นปัจจัยสาํคัญอีกประการหน่ึงในการเข้าสู่ตลาด โดยผู้ประกอบการจะตอ้งไดร้ับใบอนุญาตในการจอดเรือ 

(Anchorage License) จากรฐับาล และตอ้งดาํเนินการต่อใบอนญุาตในทกุปีอีกดว้ย 

จาํนวนเรือ FSU ท่ีจอดท่ีท่า Tunjung Pelapas ในประเทศมาเลเซีย จาํนวนทั้งหมด 11 ลาํ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีเรือ 

FSU ท่ีประจําท่ีท่าดังกล่าวจาํนวน 6 ลาํ และมีบริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจเรือ FSU ในพืน้ท่ีดังกล่าว ได้แก่ บริษัท China 

Shipping และบรษิัท Sentek Marine เป็นตน้ 

2.3 ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสํารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจ

เรือ Offshore”) 

1. ลักษณะการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเรือขนส่งท่ีให้การสนับสนุนงานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลแก่กลุ่มลูกคา้บริษัท

สาํรวจและขดุเจาะนํา้มนักลางทะเล โดยมีธุรกิจท่ีใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บนํา้มนัดิบสาํหรบัแท่นขดุเจาะ

นํา้มัน (Floating Storage and Offloading Unit, FSO) (“เรือ FSO”) ธุรกิจเรือขนส่งและท่ีพกั (Accomodation Work 

Barge, AWB) 
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1.1 ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บนํ้ามันดิบสาํหรับแท่นขุดเจาะนํ้ามัน (“ธุรกิจเรือ FSO”) 

กลุ่มบริษัทฯ ขนส่งและจดัเก็บนํา้มนัดิบโดยใชเ้รือท่ีมีลกัษณะเป็นถังเก็บนํา้มนัดิบขนาดใหญ่และมีเคร่ืองมือในการ

สนบัสนนุการถ่ายเทนํา้มนัดิบจากแท่นขดุเจาะนํา้มนักลางทะเลโดยตรง ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ มีหนา้ท่ีในการรองรบัและเก็บรกัษา

นํา้มนัดิบของลกูคา้จากแท่นขดุเจาะนํา้มนัและรอการถ่ายนํา้มนัไปสู่เรือขนาดเล็กเพ่ือขนส่งไปยงัโรงกลั่นนํา้มนั  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจา้ของเรือ FSO ขนาด Aframax สาํหรบัใหบ้ริการลกูคา้จาํนวน 2 

ลาํ มีขนาดระวางบรรทกุสงูสดุจาํนวน 191,754 DWT อายเุฉล่ียประมาณ 24 ปี ตามตารางดงัต่อไปนี ้ 

ชื่อเรือ ประเทศทีจ่ดทะเบียนเรือ ขนาดนํ้าหนักบรรทกุ (DWT) อายุเรือ 

บริษัท พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน)  

เรือศรีราชา อีเกิล ไทย 94,999 23 

บริษัท ทอ๊ป นอตคิอลสตาร ์จาํกัด  

เรือเซา้เทิรน์ เพิรล์ ไทย 96,755 25 

รวมระวางบรรทุก 191,754  

สญัญาในการขนส่งและกกัเก็บโดยใชเ้รือ FSO จะเป็นสญัญาแบบ TC โดยปัจจบุนัมีอายสุญัญาเฉล่ีย 5 ปี เน่ืองจาก

ลกูคา้มีความจาํเป็นตอ้งควบคมุเรือ FSO ไวต้ลอดเวลาเพ่ือรองรบัการปฏิบตัิงานขดุเจาะนํา้มนัอย่างต่อเน่ือง 

1.2 ธุรกิจเรือขนส่งและทีพ่ักอาศัยสําหรับพนักงานประจาํแท่นขุดเจาะนํ้ามันปิโตรเลียม (Accomodation Work 

Barge) 

กลุ่มบริษัทฯ มีเรือขนส่งและท่ีพกัอาศยัเพ่ือใหพ้นกังานประจาํบนแท่นขุดเจาะของบริษัทสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

พกัอาศยัระหว่างปฏิบตัิงานบนแท่นขดุเจาะนํา้มนั โดยเรือท่ีพกัจะจอดเรืออยู่บรเิวณใกลแ้ท่นขดุเจาะนํา้มนัของลกูคา้ เพ่ือ

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานประจาํบนแท่นขดุเจาะนํา้มนั ทัง้ดา้นท่ีพกัอาศยั ดา้นเสบียง และดา้นการพยาบาล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเรือท่ีพักใหบ้ริการจาํนวน 1 ลาํ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือ ไดแ้ก่  

เรือนวธานี ท่ีสามารถรองรบัพนกังานไดจ้าํนวน 300 คน โดยประกอบไปดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น หอ้งครวั 

หอ้งรบัประทานอาหาร หอ้งสนัทนาการ เป็นตน้ 

ชื่อเรือ ประเทศทีจ่ดทะเบียนเรือ ขนาดบรรทุกสุงสุด (DWT) อายุเรือ (ปี) 

บริษัท พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน)  

เรือ นวธานี ไทย 13,207 9 
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โดยสัญญาในการบริการธุรกิจเรือท่ีพัก จะเป็นสัญญาเช่าแบบ TC โดยปัจจุบันมีอายุสัญญา 7 เดือน เน่ืองจาก 

เรือตอ้งประจาํท่ีบรเิวณแท่นขดุเจาะนํา้มนัตลอดเวลาสาํหรบัเป็นท่ีพกัอาศยัของพนกังานประจาํแท่นขดุเจาะนํา้มนั 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของกลุ่มบรษิัทฯ ในธุรกิจเรือ Offshore คือ กลุ่มบรษิัทสาํรวจและผลิตนํา้มนัดิบในทะเล ซึ่งมีการ

ปฏิบตัิงานการสาํรวจและผลิตนํา้มนัดิบกลางทะเลภายในประเทศไทย 

2.2 นโยบายกาํหนดราคา 

กลุ่มบริษัทฯ กาํหนดอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสมกับลูกคา้ โดยพิจารณาจากรูปแบบการใหบ้ริการและเงื่อนไขของ

บริการ ทัง้นี ้ปัจจยัสาํคญัท่ีนาํมาพิจารณาการคิดค่าบริการไดแ้ก่ ประเภทสินคา้ ขนาดของเรือ ประเภทของเรือ เสน้ทาง

การขนส่งและจดัเก็บ และระยะเวลาการใหบ้รกิาร  

กลุ่มบรษิัทฯ จะคิดค่าบรกิารแบ่งตามการประเภทการใหบ้รกิาร ดงันี ้

ประเภทการให้บริการ การคิดค่าบริการ 

การใหบ้รกิารเรือ Offshore คิดค่าบรกิารแบบเหมาลาํตามระยะเวลา (Time Charter) 

บรษิัทฯ มีนโยบายกาํหนดราคา ดงันี ้

 กาํหนดตามราคาตน้ทนุบวกอตัรากาํไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสม (Cost Plus Method) และเป็นไปตามภาวะอปุสงคแ์ละ

อปุทานของตลาด โดยจะกาํหนดใหบ้รษิัทฯ สามารถแข่งขนัได ้

 กาํหนดราคาเทียบกบัคู่แข่งและราคาตลาด โดยจะคาํนึงถึงตน้ทนุท่ีแทจ้รงิ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะพิจารณาการกาํหนดราคาจากความตอ้งการของลกูคา้ และภาวะการแข่งขนัของตลาดควบคู่กนัไป 

2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ในอุตสาหกรรมเรือ Offshore มีผูป้ระกอบการอยู่จาํนวนนอ้ยรายเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีสงู

มากในการดาํเนินการ ได้แก่ การลงทุนในตัวเรือและอุปกรณ์ทางเรือ ค่าใช้จ่ายประกันภัย เป็นตน้ และต้องอาศัย

ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญใหก้ารบรหิารจดัการเรืออีกดว้ย 

2.4 ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (“ธุรกิจบริหารเรือ”) 

1. ลักษณะการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการบริหารจัดการเรือโดยมีขอบเขตงานหลัก ไดแ้ก่ การบริหารจัดการดา้นเทคนิค (Technical 

Management) การบริหารจดัการดา้นคนประจาํเรือ (Crew Management) และการบรหิาร เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัใน

การปฏิบตัิงานแก่คนประจาํเรือ สินคา้ และตวัเรือ โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั 
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1.1 การให้บริการบริหารจัดการด้านเทคนิค (Technical Management)   

กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผูบ้ริหารเรือจะกาํกับและดูแลเรือใหม้ีคุณสมบตัิตรงตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศ

และองคก์รระหว่างประเทศเก่ียวกบัพาณิชยน์าวี โดยดาํเนินงานหลกั ๆ ดงันี ้

 กลุ่มบริษัทฯ จะกาํหนดใหค้นประจาํเรือแผนกหอ้งเคร่ืองหรือช่างกล ดาํเนินการกาํกับและดูแลเก่ียวกับการ

บาํรุงรกัษา การซ่อมแซม สภาพทั่วไปของเรือและเคร่ืองจกัรอปุกรณต์่าง ๆ ในเรือ 

 กาํกบัดแูลงานเขา้อู่ของเรือ 

 กาํกบัดแูลงานดา้นการปฏิบตัิงานสินคา้อย่างปลอดภยั (Safe Cargo Operation) 

 กาํกบัดแูลงานดา้นการตรวจเรือ (Ship Inspections and Surveys) ใหพ้รอ้มสาํหรบัการปฏิบตัิงานในท่าเรือของ 

ผูว้่าจา้งเรือ  

 ดาํเนินการเก่ียวกับเอกสารสาํคญัต่าง ๆ ประจาํเรือของหน่วยงานท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ กรมเจา้ท่า กรมศุลกากร และ

สาํนกังาน กสทช. 

 กาํกับดูแลใหเ้รือปฏิบัติงานเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภัยต่อคนประจาํเรือ ตัวเรือ สินทรพัยแ์ละส่ิงแวดลอ้มตาม

ระบบ (International Safety Management, ISM) 

1.2 การบริหารจัดการด้านคนประจาํเรือ (Crew Management) 

กลุ่มบริษัทฯ บริหารจดัการดูแลคนประจาํเรือใหม้ีคุณสมบตัิตรงตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของกรมเจา้ท่า และ/หรือ 

อนุสัญญาว่าดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเขา้ยามสาํหรบัคนประจาํเรือ (Standard of 

Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW/ Maritime Labour Law Convention, MLC) โดย

ดาํเนินงานหลกั ๆ ดงันี ้ 

 คดัสรรบุคลากรท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน ขนาดเรือ และเขตการเดินเรือ โดยใหม้ีเอกสารหนงัสือ

รบัรองของคนประจาํเรือตามท่ีกรมเจา้ท่ากาํหนด  

 กาํกับดูแลใหค้นประจาํเรือทาํงานดว้ยความปลอดภยั และปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการใชส้ารเสพติดและ

การดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างเครง่ครดั 

 บริหารจัดการเงินเดือน ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ และสวัสดิการ สาํหรบัคนประจาํเรือตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กาํหนด 

และประสานงานการฝึกอบรมท่ีจาํเป็นใหแ้ก่คนประจาํเรือ  

 พฒันาคนประจาํเรือใหม้ีความรูค้วามสามารถเพียงพอกบัการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปีของคนประจาํเรือ 

บริษัทในกลุ่มท่ีดาํเนินธุรกิจบรหิารเรือ ไดแ้ก่ 1) บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จาํกัด (“NMC”) 2) Nathalin Shipping 

Pte Ltd. (“NSSG”) และ 3) บรษิัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์จาํกดั (“TIM”) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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บริษัท การดาํเนินธุรกิจ 

บรษิัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

(“NMC”) 

ใหบ้ริการบริหารเรือภายในประเทศ โดยครอบคลมุเรือขนาดเล็ก (ขนาด 

ไม่เกิน 10,000 DWT) และเรือรบัส่งพนกังาน (Crew Boat) โดย ณ วนัท่ี 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท NMC ให้บริการบริษัทในกลุ่มเป็น 

ส่วนใหญ่  

Nathalin Shipping Pte Ltd. (“NSSG”) จัดตัง้ท่ีประเทศสิงคโปร ์เพ่ือดาํเนินธุรกิจขนส่งฯ บริหารเรือ และบริการ

จดัเก็บนํา้มนัดิบและผลิตภณัฑน์ํา้มนัสาํเรจ็รูป แก่ลกูคา้ต่างประเทศ โดย 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 NSSG ใหบ้รกิารเรือ FSU ทัง้หมด 

บรษิัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์

จาํกดั (“TIM”) 

เป็นบริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจบริหารเรือ โดยครอบคลุมทั้งเรือขนาดเล็ก และ

ขนาดใหญ่ รวมถึงเรือรบัส่งพนกังาน (Crew Boat)  ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 TIM ใหบ้รกิารแก่เรือประเภท

ขนส่ง และเรือ FSO  

2. การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคา้ท่ีประกอบธุรกิจเรือขนส่งสินคา้ และนํา้มนั ธุรกิจเรือ FSU และธุรกิจเรือ Offshore  

2.2 นโยบายราคา 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายกาํหนดราคาตามราคาตน้ทุนบริการบวกอตัรากาํไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสม (Cost Plus Method) 

โดยพิจารณาจากรูปแบบการใหบ้รกิารและเงื่อนไขของบรกิาร ทัง้นี ้ปัจจยัสาํคญัท่ีนาํมาพิจารณาในการกาํหนดค่าบริการ

ในการบริหารเรือ เช่น ประเภทและขนาดเรือ ประเภทบริการ ขอบเขตการใหบ้ริการ เสน้ทางการเดินเรือ และประเทศท่ีเรือ

ปฏิบตัิงาน เป็นตน้ โดยประเภทการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิัทฯ ครอบคลมุถึง การบริหารจดัการเรือ และการบริหารจดัการ

คนประจาํเรือ ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ จะเรียกเก็บค่าบรกิารแต่ละประเภทเป็นรายเดือน 

2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจการบรหิารจดัการเรือในประเทศมีลกัษณะเฉพาะ และมีตน้ทนุสงูในการบ่มเพาะบคุลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญใน

การปฏิบตัิงาน จึงทาํใหไ้ม่มีคู่แข่งในอตุสาหกรรมการบรหิารจดัการเรือมากนกั ทัง้นี ้ในปี 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มุ่งเนน้ในการ

ดาํเนินธุรกิจบรหิารเรือใหแ้ก่เรือของกลุ่มบรษิัทฯ เพ่ือรองรบัการปรบัขยายกองเรือท่ีเพ่ิมขึน้ตามแผนการลงทนุประจาํปี 

การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

การให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินคา้ทางทะเล กลุ่มบริษัทฯ จะตอ้งจัดหาวัตถุดิบและทรัพยากรท่ีสาํคัญ ไดแ้ก่  

(1) สญัญาบรกิารขนส่ง (2) เรือ (3) นํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีใชส้าํหรบัเดินเรือ (4) การจดัหาคนประจาํเรือ และ (5) การซ่อมบาํรุง

เรือ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การจัดหาสัญญาบริการขนส่ง 

บรษิัทฯ มีช่องทางการไดร้บัสญัญาขนส่งฯ 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ 1) การประมลูงาน และ 2) การรบัการว่าจา้งโดยตรง  
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1.1 การประมูลงาน กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าร่วมการประมูลงานดว้ยตนเอง โดยก่อนท่ีจะเข้าร่วมการประมูลงาน  

กลุ่มบริษัทฯ จะนาํขอ้กาํหนดโครงการ (Term of Reference; TOR) มาวิเคราะหแ์ละประเมินผลตอบแทนของโครงการ

หากกลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสท่ีจะชนะการประมลูและสามารถสรา้งผลตอบแทนท่ีเหมาะสม กลุ่มบรษิัทฯ จะอนุมตัิการเขา้

รว่มประมลูและจดัทาํขอ้เสนอโครงการใหแ้ก่ลกูคา้หรือองคก์ร 

1.2 การรับการว่าจ้างโดยตรง กลุ่มบริษัทฯ จะรบังานโดยตรงจากลกูคา้โดยการจดัทาํสญัญาการใหบ้ริการ หรือ

ใบสั่งจา้ง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจัดทาํในรูปแบบสัญญาหรือใบสั่งจา้งนั้น ขึน้อยู่กับประเภทของการ

ใหบ้รกิารขนส่ง หรือจดัเก็บทัง้ในแบบ SPOT หรือ แบบ COA หรือ แบบ TC  

2. การจัดหาเรือ 

กลุ่มบริษัทฯ จะจดัหาเรือท่ีเหมาะสมกับความตอ้งการของลกูคา้ โดยสามารถแบ่งออกเป็นการใหบ้ริการขนส่ง และ

การใหบ้ริการจดัเก็บ สาํหรบับริการขนส่ง ลกูคา้จะส่งรายละเอียดท่ีสาํคญั เช่น ประเภทสินคา้และปริมาณ ท่าเรือตน้ทาง

และปลายทาง วนัและเวลาท่ีลกูคา้ตอ้งการใหข้นส่ง เป็นตน้ และสาํหรบับริการจดัเก็บ ลกูคา้จะส่งรายละเอียดท่ีสาํคัญ 

เช่น ประเภทสินคา้และปริมาณ น่านนํา้หรือบริเวณท่ีตอ้งการจอดเรือ และระยะเวลาท่ีตอ้งการใชบ้รกิาร เป็นตน้ โดยกลุ่ม

บริษัทฯ มีวิธีในการจดัหาเรือ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การซือ้เรือมือสอง 2) การต่อเรือใหม่ และ 3) การจา้งเรือจากภายนอก

กลุ่มบรษิัทฯ (เฉพาะเรือขนส่ง)  

2.1 การซือ้เรือมือสอง 

กลุ่มบริษัทฯ จะติดต่อผ่านตวัแทน (Broker) ทัง้ในและต่างประเทศในการจดัหาเรือและจะตรวจสอบสภาพเรือ 

โดยคัดกรองเรือจํานวนมากจากตัวแทนเพ่ือให้ได้เรือท่ีมีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีคุณสมบัติทางเทคนิค 

(Specification) ตรงกับความตอ้งการของลกูคา้ และประเมินค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงและบาํรุงรกัษาเรือเพ่ือจดัทาํความ

เป็นไปไดใ้นการลงทุน (Feasibility Study) หากพิจารณาแลว้ว่าโครงการมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า กลุ่มบริษัทฯ จะขอนุมตัิ

การซือ้เรือจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้การซือ้เรือมือสองจะพิจารณาจากประเภท คุณสมบตัิ และอายุของเรือท่ีมีความ

เหมาะสมตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยใชร้ะยะเวลา 3 - 6 เดือน ในการดาํเนินการซือ้เรือมือสองใหแ้ลว้เสรจ็ 

หลงัจากดาํเนินการซือ้เรือแลว้ อาจมีการปรบัปรุงเรือเพ่ิมเติมก่อนการนาํเรือออกใหบ้ริการแก่ลกูคา้ ไดแ้ก่ การ

ซ่อมแซมเรือ การติดตัง้อุปกรณเ์พ่ิมเติม การจดัซือ้นํา้มนัเชือ้เพลิง การจดัจา้งผูบ้ริหารเรือ โดยผูบ้ริหารเรือจะดาํเนินการ

จดัการคนประจาํเรือ ขอใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตการใชเ้รือ เป็นตน้ รวมทัง้การจดัทาํประกันภยั 

ตวัเรือและเคร่ืองจกัร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกันภยัความรบัผิดชอบต่อบุคคลอ่ืน 

(Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) 

ทัง้นี ้นายหนา้ซือ้ขายเรือมจีาํนวนมากในอตุสาหกรรม จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํสญัญาการจดัหาเรือกบัตวัแทน

เฉพาะราย เน่ืองจากสามารถเปรียบเทียบ ราคา คุณสมบตัิของเรือ และเงื่อนไขการชาํระเงินเพ่ือใหไ้ดเ้งื่อนไขท่ีดีท่ีสดุและ

คุม้ค่าท่ีสดุ 

2.2 การต่อเรือใหม่ 

กลุ่มบรษิัทฯ จะพิจารณาต่อเรือใหม่ในกรณีท่ีไม่สามารถหาเรือท่ีมีคณุสมบตัิตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ได ้

หรือมีความคุม้ค่ามากกว่าการซือ้เรือมือสอง เช่น มีตน้ทนุในการดแูลรกัษาท่ีตํ่ากว่า ประหยดันํา้มนัเชือ้เพลิงมากกว่า และ

มีระบบปฏิบตัิการท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า และมีอายกุารใชง้านท่ีมากกว่า เป็นตน้  
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ภายหลงัท่ีกลุ่มบรษิัทฯ รบัทราบความตอ้งการของลกูคา้ กลุ่มบรษิัทฯ จะติดต่ออู่ต่อเรือเพ่ือขอขอ้เสนอเพ่ือนาํมา

เปรียบเทียบทางเทคนิคและราคาเพ่ือนาํมาประเมินถึงความเป็นไปไดท้างโครงการ (Feasibility Study) และขออนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้น อู่ต่อเรือจะจัดทาํแบบการก่อสรา้งของเรืออย่างละเอียดเพ่ือดาํเนินการต่อเรือ โดย 

กลุ่มบริษัทฯ จะควบคุมดูแลคุณภาพของเรือตลอดระยะเวลาการต่อเรือ โดยการต่อเรือใหม่ขนาดระวางบรรทุกนอ้ยกว่า 

10,000 DWT จะใชเ้วลาก่อสรา้งประมาณ 12 – 18 เดือน และเรือใหม่ขนาดระวางบรรทุกมากกว่า 10,000 DWT จะใช้

เวลาก่อสรา้งประมาณ 24 – 36 เดือน 

เมื่อเรือขนส่งใกลก้่อสรา้งแลว้เสร็จ กลุ่มบริษัทฯ จะจดัจา้งฝ่ายบรหิารจดัการเรือเพ่ือจะเตรียมเรือใหพ้รอ้มใช ้ซึ่ง

จะประกอบดว้ยขั้นตอนสาํคัญ ไดแ้ก่ ติดตัง้อุปกรณเ์พ่ิมเติม การจัดซือ้นํา้มันเชือ้เพลิง การจัดหาพนักงานเรือ การขอ

ใบอนญุาตต่าง ๆ เช่น ใบทะเบียนเรือ ใบอนญุาตการใชเ้รือ เป็นตน้ รวมทัง้การจดัทาํประกนัภยัตวัเรือและเคร่ืองจกัร (Hull 

and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกนัภยัความรบัผิดชอบต่อบคุคลอ่ืน (Protection and Indemnity 

Insurance: P&I Insurance) 

ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทฯ มีการเปรียบเทียบราคา คณุสมบตัิ คณุภาพในการต่อเรือ และเงื่อนไขการชาํระเงินในหลายประเทศ 

เช่น ประเทศจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี เป็นตน้ เพ่ือใหไ้ดเ้งื่อนไขท่ีดีและคุม้ค่าต่อการลงทนุมากท่ีสดุ 

2.3 การจ้างเรือจากภายนอกกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มบรษิัทฯ จะพิจารณาจา้งเรือจากบคุคลภายนอก ในกรณีท่ีกลุ่มบรษิัทฯ ไม่สามารถหาเรือภายในกลุ่มบรษิัทฯ 

ไดใ้นวนัและเวลาท่ีลกูคา้ตอ้งการได ้โดยกลุ่มบริษัทฯ จะติดต่อกับเจา้ของเรือโดยตรงหรือผ่านตวัแทนเพ่ือจา้งเรือ โดยมี

การตรวจสอบรายละเอียดและคณุสมบตัิ (Specification) ของเรือ ใบอนญุาตต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ั่นใจว่าเรือท่ีจา้งมี

มาตรฐานและคณุสมบตัิตรงตามท่ีลกูคา้กาํหนดและเหมาะสมกบัสินคา้ของลกูคา้อย่างละเอียดก่อนการว่าจา้งทกุครัง้ 

3. นํ้ามันเชือ้เพลิงสาํหรับเดินเรือ (Bunker) 

กลุ่มบริษัทฯ จัดหานํา้มนัเชือ้เพลิงจากบริษัทผูค้า้นํา้มนัชัน้นาํทั้งในประเทศและนอกประเทศท่ีอยู่ในรายชื่อท่ีไดร้บั 

การอนมุตัิแลว้ของกลุ่มบรษิัทฯ (Approved List) ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ ไดท้าํการตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการประกอบ

กิจการคา้นํา้มนั เพ่ือใหม้ั่นใจว่านํา้มันเชือ้เพลิงท่ีจดัซือ้มีคุณภาพท่ีดีสาํหรบัเคร่ืองยนตเ์รือ ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทฯ จะติดต่อ 

ผูค้า้นํา้มนัอย่างนอ้ย 2 รายเพ่ือสอบถามราคา โดยระบปุริมาณ ประเภทนํา้มนั และสถานท่ีจดัส่ง เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบ

ความสมเหตุสมผลของราคาเพ่ือให้ผู้มีอาํนาจพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้น ฝ่ายขายจะติดต่อผู้คา้นํ้ามันเพ่ือแจ้ง

รายละเอียดการจดัส่งต่อไป 

อย่างไรก็ดี ตามท่ีองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศประกาศใช ้IMO2020 โดยเริ่มมีผลบงัคบัใชท้ั่วโลก ตัง้แต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 เป็นตน้ไป โดยใหเ้รือทุกลาํปรบัการใชน้ํา้มันเชือ้เพลิงกาํมะถันสูง (High Sulphur Fuel Oil) เป็นนํา้มัน

เชือ้เพลิงกาํมะถนัตํ่า (Low Sulphur Fuel Oil) หรือติดระบบกาํจดัอากาศเสีย (Scrubber) เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศและ

บรรเทาภาวะเรือนกระจกท่ีส่งผลใหอุ้ณหภูมิโลกสงูขึน้นัน้ กลุ่มบริษัทฯ ตดัสินใจปรบัใชน้ํา้มนัเชือ้เพลิงกาํมะถันตํ่าแทน

การติดระบบกาํจดัอากาศเสีย เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนท่ีตํ่ากว่า โดยเมื่อวนัท่ี 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ ปรบัการใช้

นํา้มันเชือ้เพลิงจากนํา้มันเชือ้เพลิงกาํมะถันสูงเป็นนํา้มันเชือ้เพลิงมะถันตํ่ากับเรือทุกลาํในทุกกลุ่มธุรกิจท่ีใหบ้ริการใน

เส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งนี ้ กลุ่มบริษัทฯ จัดหานํ้ามันเชื ้อเพลิงกํามะถันตํ่า (Low Sulphur Fuel Oil) ผ่าน 

ผูค้า้นํา้มนั (Supplier) ในต่างประเทศ และมีการเติมนํา้มนัเชือ้เพลิงบรเิวณท่าเรือขนส่งสินคา้ปลายทาง 
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4. การจัดหาคนประจาํเรือ 

การจดัหาคนประจาํเรือเป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกับการเดินเรือท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง

เคร่งครดั เช่น องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) และหน่วยงานราชการท่ี

กาํกับดูแลการเดินเรือและท่าเรือ เป็นตน้ โดยกลุ่มบริษัทฯ จดัหาและคดัสรรบุคลากรและคนประจาํเรือผ่านทางช่องทาง

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ แจง้ข่าวสารการรบัสมคัรงานผ่านศนูยฝึ์กพาณิชยน์าว ีและโรงเรียนการเดนิเรือต่าง ๆ  เช่น วิทยาลยัเทคโนโลยี

ทางทะเลแห่งเอเชีย Maritime School เป็นตน้ หรือแจง้ผ่านวารสารท่ีเก่ียวกับการเดินเรือ และแจง้ผ่านพนักงานของ 

กลุ่มบริษัทฯ เว็บไซตแ์ละทางส่ือสงัคมออนไลน ์(Social Media) เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) และไลน ์(Line) เป็นตน้ โดยมี

เกณฑก์ารคดัเลือกท่ีสาํคญั เช่น 

 ผ่านการอบรมหลกัสตูรท่ีอนุมตัิโดยกรมเจา้ท่า หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บังคับ

การเดินเรือสากลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ไดร้บัใบอนญุาตหรือประกาศนียบตัรท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ควรมีประสบการณใ์นการทาํงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตาํแหน่งท่ีสมคัรไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

 มีความสามารถดา้นภาษาองักฤษ (สาํหรบัตาํแหน่งนายเรือและนายประจาํเรือ) 

 ผ่านการทดสอบความรู ้และผ่านการสมัภาษณจ์ากผูบ้งัคบับญัชา 

นอกจากนี ้กลุ่มบรษิัทฯ กาํหนดใหม้ีการอบรมท่ีจดัโดยบคุลากรภายในกลุ่มบรษิัทฯ และวิทยากรจากภายนอก ซึ่งเป็น

การอบรมเพ่ือใหค้นประจาํเรือเขา้ใจระเบียบและวิธีการปฏิบตัิงานบนเรือ โดยการอบรมหลกัแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1) การอบรมดา้นความปลอดภยั (Safety Training) คือ การอบรมเพ่ือใหล้กูเรือสามารถรบัมือกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ได ้

เช่น หลกัสตูร Basic Fire Fighting หลกัสตูร Personal Survival หลกัสตูร Personal Safety และหลกัสตูร Elementary 

First Aids เป็นตน้ 

2) การอบรมดา้นการเดินเรือ (Navigation Training) คือ การอบรมเพ่ือใหลู้กเรือสามารถนาํเรือไปยังจุดหมาย

ปลายทางไดอ้ย่างถูกตอ้งและปลอดภยั เช่น หลกัสตูร Radar Simulation หลกัสตูร Bridge Team Management และ

หลกัสตูร Ship Simulator เป็นตน้ 

3) การอบรมดา้นหอ้งเคร่ือง (Engine Room Training)  คือ การอบรมเพ่ือใหล้กูเรือคุน้เคยกับกลไกและการทาํงาน

ของระบบปฏิบัติการบนเรือและห้องเคร่ือง เช่น หลักสูตร Engine Room Management หลักสูตร Engine Room 

Operation และหลกัสตูร High Voltage เป็นตน้ 

4) การอบรมเฉพาะเจาะจง (Specific Training) เน่ืองจากสินคา้ท่ีขนส่งหรือจดัเก็บแต่ละชนิดมีความตอ้งการใน

การดูแลรักษา หรือจัดการท่ีแตกต่างกัน จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการอบรมเพ่ิมเติม เช่น หลักสูตร Oil Tanker Training 

หลกัสตูร Gas Tanker Training และหลกัสตูร Chemical Tanker Training เป็นตน้ 

5. การซ่อมบาํรุงเรือ 

การวางแผนการซ่อมบาํรุงเรือของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็นการซ่อมบาํรุง 2 ประเภท คือ 1) การซ่อมบาํรุงเชิงป้องกัน 

(Preventive Maintenance) และ 2) การเขา้อู่แหง้ (Dry Docking) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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5.1 การซ่อมบาํรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 

การซ่อมบาํรุงเชิงป้องกัน เป็นการซ่อมบาํรุงตัวเรือ เคร่ืองจักรและอุปกรณป์ระจาํเรือ ระบบไฟฟ้า และระบบ

ควบคุมต่าง ๆ รวมถึงท่อต่าง ๆ ท่ีติดตัง้ในเรือ โดยทาํการซ่อมบาํรุงตามระยะเวลา หรือระยะทาง หรือตามคาํแนะนาํของ

ผูผ้ลิต โดยกลุ่มบริษัทฯ มีทีมซ่อมบาํรุงเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เอง รวมทั้งมีการว่าจา้งผูร้บัเหมาท่ีอยู่ในรายชื่อ 

ผูจ้ดัหาและผูใ้หบ้รกิารท่ีไดร้บัอนมุตัิ (Approved Vendor List) ของกลุ่มบรษิัทฯ  

สาํหรบัเรือท่ีมีอายุไม่เกิน 5 ปี การซ่อมบาํรุงเชิงป้องกันสามารถทาํไดโ้ดยการตรวจสอบสภาพตวัเรือใตแ้นวนํา้ 

(Under water survey) แทนการเขา้อู่ในช่วง 30 เดือนแรก ซึ่งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ 5 – 7 วนั  

5.2 การเข้าอู่แห้ง (Dry Docking) 

โดยปกติเรือจะมีการเข้าอู่แห้งหรือการซ่อมเรือครัง้ใหญ่ทุก 5 ปี ขึน้อยู่กับอายุของเรือ ซึ่งมักสอดคลอ้งกับ

ระยะเวลาโครงการท่ีตกลงกับลกูคา้เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างราบร่ืน โดยเป็นการตรวจสอบโครงสรา้งเหล็กของ 

ตัวเรือ และระบบต่าง ๆ บนเรือ เช่น ระบบเคร่ืองยนตข์ับเคล่ือนเรือ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในเรือ ระบบการ

ติดต่อส่ือสาร ระบบควบคุมการเดินเรือ ระบบท่อและเคร่ืองมือในการรับส่งสินค้าและถังบรรจุสินค้า และระบบ 

ความปลอดภยัในเรือ เป็นตน้ ทัง้นี ้การขึน้อู่แหง้ (Dry Dock) แต่ละครัง้ใชเ้วลาในการดาํเนินการตัง้แต่นาํเรือขึน้จากทะเล

จนนาํเรือกลบัลงสู่ทะเลประมาณ 3 – 8 สปัดาหข์ึน้อยู่อายแุละขนาดระวางบรรทกุของเรือ 

ในการนาํเรือขึน้อู่แหง้ (Dry Dock) แต่ละครัง้ กลุ่มบริษัทฯ จะมีการวางแผนล่วงหนา้เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อ 

การใหบ้ริการขนส่งและจดัเก็บสินคา้ของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้อู่เรือท่ีใชบ้ริการเป็นประจาํมีประมาณ 4 – 5 ราย ซึ่งเป็นอู่เรือ 

ท่ีมีมาตรฐานในการใหบ้ริการและมอีตัราค่าบรกิารท่ีเหมาะสม รวมทัง้สามารถรองรบัการขึน้อู่แหง้ (Dry Dock) พรอ้มกนั

ไดห้ลายลาํจึงทาํใหไ้ม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน 

ภาวะอุตสาหกรรมน้ํามัน และการขนส่งและจัดเก็บน้ํามัน 

ภาพรวมการใช้นํ้ามันสาํเร็จรูปในประเทศไทย 

ภาพรวมการใชน้ํา้มนัสาํเรจ็รูปของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนของปี 2562 เพ่ิมสงูขึน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

การใช้นํ้ามันกลุ่มดีเซล เฉล่ียอยู่ท่ี 67.10 ลา้นลิตรต่อวนั เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.6 ราคาขายปลีกเฉล่ียอยู่ท่ี 26.54 บาท

ต่อลิตร ลดลงรอ้ยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหนา้ ทัง้นี ้การใชน้ํา้มนัดีเซลในภาคขนส่งทางบก มีสดัส่วน

การใชสู้งสุดคิดเป็นรอ้ยละ 55.1 ของการใชเ้ชือ้เพลิงในภาคขนส่งทางบก เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.6 โดย ณ สิน้เดือนตุลาคม 

2562 มีรถดีเซลท่ีจดทะเบียนสะสมอยู่ท่ี 11.26 ลา้นคัน โดยส่วนใหญ่เป็นรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล 6.4 ลา้นคัน โดย

ในช่วงมกราคม - ตุลาคม 2562 มีรถดีเซลท่ีจดทะเบียนใหม่ประมาณ 5.9 แสนคัน เพ่ิมขึน้ร ้อยละ 4.50 เทียบกับ 

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

การใช้นํ้ามันกลุ่มเบนซิน เฉล่ียอยู่ท่ี 32.07 ลา้นลิตรต่อวัน เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนหนา้ โดยราคาขายปลีกนํา้มนักลุ่มเบนซินเฉล่ียอยู่ 27.07 บาทต่อลิตร ลดลงรอ้ยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้ ทัง้นี ้การใชน้ํา้มนัเบนซินในภาคการขนส่งทางบกมีสดัส่วนการใชค้ิดเป็นรอ้ยละ 33.4 ของการใชเ้ชือ้เพลิง

ในภาคขนส่งทางบก เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.1 โดย ณ สิน้เดือนตลุาคม 2562 มีรถเบนซินท่ีจดทะเบียนสะสมอยู่ท่ี 27.48 ลา้นคนั 

โดยส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ 21.2 ล้านคัน และรถยนต์นั่ งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 6.1 ล้านคัน อย่างไรก็ดี   
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ช่วงมกราคม - ตุลาคม 2562 มีรถเบนซินท่ีจดทะเบียนใหม่ประมาณ 2.0 ลา้นคนั ลดลงรอ้ยละ 0.3 เทียบกับช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

 มาตรการ IMO2020 

องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ International Maritime Organization (IMO) ไดอ้อกมาตรการ IMO2020 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลดมลพิษทางอากาศท่ีไดจ้ากการเผาไหมเ้ชือ้เพลิงท่ีมีคา่กาํมะถนัสงูในการเดนิเรือทะเล โดยปรบัใช้

นํา้มนัเชือ้เพลิงกาํมะถนัตํ่ารอ้ยละ 0.5 โดยนํา้หนกั หรือติดตัง้ระบบบาํบดัอากาศเสีย (Scrubber) บนเรือทกุลาํ เริ่มบงัคบั

ใชท้ั่วโลกตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป หากเรือลาํใดมีการฝ่าฝืนโดยเจตนาจะไดร้บัโทษปรบัเป็นเงินหลายลา้น

เหรียญสหรฐั ตามการพิจารณาจากหน่วยงานระหว่างประเทศท่ีรบัผิดชอบ ทัง้นี ้มาตรการนีส่้งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่

อปุทานในอตุสาหกรรมนํา้มนัทั่วโลก  

ในปี 2562 อุตสาหกรรมเรือขนส่งนํ้ามันมีความตื่นตัวและเตรียมพรอ้มปรับใช้มาตรการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง 

ผูป้ระกอบการบางรายเลือกนาํเรือออกไปติดระบบบาํบดัอากาศเสีย ซึ่งตอ้งใชเ้วลาในการติดตัง้อย่างนอ้ย 3 เดือน ทาํใหม้ี

ช่วงเวลาท่ีเรือในตลาดลดจาํนวนลงและไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ ส่งผลใหค้่าบริการเรือขนส่งนํา้มันระหว่างประเทศ

ปรบัตวัสงูขึน้ อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการบางรายเลือกใชน้ํา้มนัเตากาํมะถันตํ่ารอ้ยละ 0.5 โดยนํา้หนกัเป็นนํา้มนัเชือ้เพลิง

แทนนํา้มนัเตากาํมะถนัสงูรอ้ยละ 3.5 โดยนํา้หนกั ดว้ยเหตนีุ ้ความตอ้งการในการใชน้ํา้มนัเตากาํมะถนัตํ่ารอ้ยละ 0.5 โดย

นํา้หนักเพ่ิมสูงขึน้ ผูผ้ลิตและผูค้า้นํา้มันจึงมีความตอ้งการในการใชบ้ริการเรือขนส่งและจัดเก็บนํา้มัน (“เรือ FSU”) ท่ีมี

สัดส่วนการใช้น้ํามันเชือ้เพลิงภาคขนส่งทางบก 

´Õà«Å, 55.10%

àº¹«Ô¹, 33.40%

NGV, 7.00%

LPG, 4.50%

»Õ 2562 
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ความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูงในการผสมและจัดเก็บนํา้มันตามความตอ้งการของลูกคา้ ส่งผลให้ค่าบริการเรือ FSU 

ปรบัตวัสงูขึน้ดว้ยเช่นกนั  

ดว้ยทิศทางตลาดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ วัฏจักรของอุปสงคแ์ละอุปทานยังเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการปรบัตัวของ

ค่าบริการเรือขนส่งนํา้มัน โดยในปี 2562 สภาวะตลาดของเรือขนส่งนํา้มันระหว่างประเทศปรับตัวดีขึน้จากปี 2561 

เน่ืองจากในช่วงปี 2561 มีเรือขนส่งนํา้มนั (Tanker) ออกจากตลาดไปขายเป็นเศษเหล็ก (Scrapping) จาํนวนมาก ซึ่งเป็น

ผลจากการปรบัใชน้โยบายลดการนาํเขา้นํา้มนัเตาของโรงกลั่นในประเทศจนีอย่างกระทนัหนั ทาํใหค้วามตอ้งการใชบ้รกิาร

เรือขนส่งนํา้มนัลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ียงัมีจาํนวนเรือในตลาดอยู่เป็นจาํนวนมาก ดว้ยเหตุนี ้จึงมีการแข่งขนัดา้น

ราคาเกิดขึน้ในตลาด ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการบางรายท่ีไม่สามารถแข่งขันไดต้อ้งออกจากตลาดไปโดยการนาํเรือออกไป

ขายเป็นเศษเหล็ก (Scrapping)  

ทั้งนี ้ในปี 2561 มีเรือขนส่งนํา้มัน (Tanker) ท่ีออกไปขายเป็นเศษเหล็ก (Scrapping) จาํนวน 260 ลาํ อย่างไรก็ดี  

ในปี 2562 มีเรือขนส่งนํา้มัน (Tanker) ท่ีออกไปขายเป็นเศษเหล็ก (Scrapping) จํานวน 115 ลาํ ลดลง 145 ลาํ เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2561  

ที่มา : Weekly SnP Statistics, Week 03-2020 as at 19 January 2020, Allied Shipping Research 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบรษิัทฯ มีใบอนญุาตสาํหรบัประกอบธุรกิจภายในประเทศ และตา่งประเทศ ดงัต่อไปนี ้

1. ใบอนุญาตสาํหรับประกอบธุรกิจภายในประเทศ 

ใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาต วันทีอ่อก บริษัททีไ่ด้รับ 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นส่งนํา้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลงังาน 17 ก.ย. 2558 บรษิัทฯ 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นส่งนํา้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 กรมทะเบียนการคา้ 28 พ.ค. 2544 NTL 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นส่งนํา้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 กรมทะเบียนการคา้ 11 พ.ย. 2544 TMT 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นส่งนํา้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลงังาน 13 ธ.ค. 2556 TNS 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นส่งนํา้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลงังาน 8 มิ.ย. 2558 SHT 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นส่งนํา้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลงังาน 13 ธ.ค. 2556 TOP 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นส่งนํา้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลงังาน 15 พ.ค. 2544 NAT 
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จาํนวนเรือขนส่งนํ้ามันทีอ่อกไปขายเป็นเศษเหล็กชว่ง 5 ปีที่ผ่านมา
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ใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาต วันทีอ่อก บริษัททีไ่ด้รับ 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นส่งนํา้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลงังาน 27 มิ.ย. 2560 BMS 

2. ใบอนุญาตสาํหรับประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 

ใบอนญุาตท่ีเก่ีวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็น FSU ในประเมศมาเลเซียมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ใบอนญุาต Domestic Shipping License (“DSL”)  

ใบอนญุาต DSL เป็นใบอนญุาตสาํหรบับรษิัทท่ีประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศมาเลเซีย โดยเรือท่ีไม่ใช่เรือธงมาเลเซยี

ตอ้งยื่นขออนุญาตต่อสมาคมเจา้ของเรือแห่งประเทศมาเลเซีย (Malaysia Shipowners’ Association, “MASA”) และ 

Domestic Shipping Licensing Board เพ่ือไดร้บัใบอนุญาต DSL ซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือนและสามารถต่ออายุโดยไม่มี

จาํกดัจาํนวนครัง้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีใบอนญุาต DSL สาํหรบัดาํเนินการเรือ FSU ทกุลาํ 

2) ใบอนญุาตการส่ง-รบัสินคา้กลางทะเล (Ship to Ship Approval, “STS Approval”)  

ใบอนุญาต STS Approval เป็นใบอนุญาตสาํหรบัการดาํเนินการส่ง-รบัสินคา้กลางทะเลในประเทศมาเลเซีย โดย

ใบอนุญาต STS Approval ของกลุ่มบริษัทฯ มีกาํหนดเวลาระหว่าง 6 เดือน ถึง 5 ปี โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 การ

ดาํเนินการส่ง-รบัสินคา้กลางทะเลสาํหรบัเรือ FSU ทกุลาํของกลุ่มบรษิัทฯ มีใบอนญุาต STS Approval 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทฯ ไดใ้ห้ความสาํคัญในเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก 

ความเสียหายหรืออบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้จากเรือขนส่ง หรือเรือจดัเก็บนํา้มนัดิบและผลิตภณัฑน์ํา้มนั ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง  

ไม่เฉพาะแค่ความสญูเสียในชีวิตของผูป้ฏิบตัิงานและทรพัยสิ์นของกลุ่มบริษัทฯ แต่ยงัส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรพัยสิ์น

ของบคุคลภายนอก และส่ิงแวดลอ้มในบรเิวณท่ีเกิดอบุตัิเหต ุรวมถึงชื่อเสียงและภาพลกัษณข์องกลุ่มบรษิัทฯ  

กลุ่มบริษัทฯ จึงมีการคดัเลือกผูบ้ริหารจดัการเรือ (Ship Management) ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสบการณใ์นการ

บริหาร ตรวจสอบคุณภาพ และการปฏิบตัิงานบนเรือเป็นท่ียอมรบัไดต้ามมาตรฐานสากลของกลุ่มบริษัทนํา้มนัและเคมี 

และกลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานภายใน ซึ่งจะติดตาม ประสานงานเร่ืองกฎระเบียบข้อบังคับดา้นความปลอดภยั 

อุปกรณบ์นเรือ และพนักงานบนเรือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เพ่ือให้มั่นใจว่าเรือของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมด  

มีประสิทธิภาพและคณุสมบตัิครบถว้นและเพียงพอ ตลอดจนมีการดแูลไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทกุพืน้ท่ีท่ีเรือ

ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกิจการ อีกทัง้ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายในการดูแลมวลชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม และให้

ความเอาใจใส่อย่างต่อเน่ือง  

นอกจากนี ้เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งหมด กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ัดทาํประกันภัยตัวเรือและเคร่ืองจักร 

(H&M Insurance) และประกันภยัสาํหรบัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก (P&I Insurance) ในกรณีท่ีเกิดเหตุ ซึ่งเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล 

รางวัลและมาตรฐานทีไ่ด้รับ 

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้ในการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ เพ่ือสรา้งความพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูคา้และเพ่ิมศกัยภาพใน

การแข่งขันและการจัดหาลูกคา้ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งทาํใหก้ลุ่มบริษัทฯ ผ่านการรบัรองมาตรฐานจากองคก์รทั้งในและ
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ต่างประเทศ และไดร้บัรางวลัจากทัง้ภาครฐั และเอกชนมากมาย ดงัต่อไปนี ้

ปี รางวัลและมาตรฐานทีไ่ด้รับ 

2549 EHS Recognition Award: 500 voyages without Environment, Health and Safety Incident 

โดย Alliance Refining Company Limited 

2551 EHS Recognition Award: Safety at Heart Program โดย Alliance Refining Company 

Limited 

2554 CEO Contractor Award for SSHE Excellence 2011 : No recordable injury for one year 

โดย บรษิัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

2555  Accomplishment of EHS Incident Free โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด 

(มหาชน) 

 CEO Contractor Award for SSHE Performance Excellence 2012 : No recordable 

injuries for two years โดย บรษิัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

2556  รางวลัเรือท่ีมีความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานดีเด่นอนัดบัท่ี 2 

โดยบรษิัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

 Achievement of Incident & Injury Free โดย บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกัด 

(มหาชน) (SPRC) 

2557  10,000 Safety Voyages in Marine Operation Excellence โดย บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 

(มหาชน) 

 Recognition of year 2014 SHE Performance โดย Oil Industry Environmental Safety 

Group Association; IESG) 

2558  Achievement in Zero Incidents in Marine Operations โดย บรษิัท เชฟรอน (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 Operation Support Group Maritime Safety Achievement Award 2015 : 5 Million  

Man-hours without Lost Time Injury For Marine Operation in the Gulf of Thailand โดย  

บรษิัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 รางวลัเรือควบคุม Oil Loss ไดย้อดเยี่ยมสาํหรบัการขนส่งนํา้มนัใสใหค้ลงัปิโตรเลียมสงขลา 

โดย บรษิัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 Operation Support Group Maritime Safety Achievement Award 2015 : 5 Million  

Man-hours without Lost Time Injury For Marine Operation in the Gulf of Thailand โดย 

บรษิัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 Operation Support Group Maritime Safety Achievement Award 2015:5 Million  

Man-hours without Lost Time Injury For Marine Operation in the Gulf of Thailand โดย 

บรษิัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 Recognition of Above Party for a Safe Operation โดยบรษิัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

2559  CEO Contractor Award for SSHE Performance Excellence 2016 : No recordable 

injuries for one years โดย บรษิัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
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ปี รางวัลและมาตรฐานทีไ่ด้รับ 

 Safety Health and Environment (SHE) Performance 2016 โดยสมาคมอนุรักษ์

สภาพแวดลอ้มของกลุ่มอตุสาหกรรมนํา้มนั (IESG) 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม “Our Safety Day 2016 Achieving Goal Zero 

Because We Care” ประเภทวิดิโอคลิปการดาํเนินงานของ STC โดยบริษัท เชลลแ์ห่ง

ประเทศไทย จาํกดั 

2560 Safety Health and Environment (SHE) Performance 2017 โดยสมาคมอนรุกัษ์สภาพแวดลอ้ม

ของกลุ่มอตุสาหกรรมนํา้มนั (IESG) 

2561  รางวัลดี เด่นด้านความปลอดภัย ( IESG Safety Awards) ประจําปี  2561 ได้แก่  เ รือ 

ศรีบา้นดอน และเรือศรีท่าทอง 

 รางวลัจากท่า SPRC เรือวิ่งครบ 500 เท่ียว โดยไม่เกิดอบุตัิเหต ุไดแ้ก่ เรือศรีท่าชนะ 

 รางวลัจากท่า PTTGC เรือวิ่งครบ 400 เท่ียว โดยไม่เกิดอบุตัิเหต ุไดแ้ก่ เรือศรีท่าทอง 

 รางวลั Ship Owner of the Year โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

 รางวลั Best Performance โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

 รางวลั Best Vessel โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

2562  รางวลั Ship Owner of the Year โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

 รางวลั Best HSSEQ โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

 รางวลั Best Vessel/ Barge โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

 รางวลั Best Performance โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

 รางวลั PI โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

 CEO SSHE Excellence Award: Single Star Trophy from PTTEP: โดย บรษิัท ปตท.สาํรวจ

และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 รางวลัจากท่า PTTGC: Contribution to Environment, Health and Safety@Heart Program 

ณ ท่าเรือ GC (GC Marine Terminal) ระหว่างปี 2562 

 รางวลัจากท่า PTTGC เรือวิ่งครบ 100 เท่ียว โดยไม่เกิดอบุตัิเหต ุไดแ้ก่ เรือศรีภเูก็ต 

 รางวัลดีเด่นดา้นความปลอดภัย (IESG Safety Awards) ประจาํปี 2562 จาํนวน 5 รางวัล 

ไดแ้ก่ เรือศรีไชยา ศรีนารา ศรีตาปี ศรีท่าทอง และ Southern Pearl 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงจากอุบตัิเหตทุีเ่กิดจากการทาํงาน 

เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งและจัดเก็บสินคา้ซึ่งมีมูลค่าสูงและเป็นสินคา้ไวไฟ ซึ่งหากเรือเกิดอุบัติเหตุ  

อาจทาํใหค้นประจาํเรือและบุคคลอ่ืนไดร้บับาดเจ็บ เสียชีวิต ทรพัยสิ์นไดร้บัความเสียหาย ตลอดจนความน่าเชื่อถือของ

กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน และฐานะ

การเงินของกลุ่มบรษิัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ จดัการความเส่ียงของอุบตัิเหตุท่ีอาจจะเกิดขึน้โดยใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบตัิตามกฎขอ้บงัคบั

ดา้นความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน ความปลอดภยักบัสินคา้ การเดินเรือ การปฏิบตัิเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน เป็นตน้ และเมื่อ

เรือครบกาํหนดตามแผนบาํรุงรกัษา เช่น การบาํรุงรกัษาตามกาํหนด (Preventive Maintenance System, PMS) การเขา้ 

อู่แหง้ (Dry Dock) เป็นตน้ กลุ่มบรษิัทฯ จดัใหม้ีการดาํเนินการตามแผนดงักล่าว เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพความคงทนทะเล 

(Sea Worthiness) และความปลอดภยัในการทาํงาน ทาํใหม้ั่นใจไดว้่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถจดัการความเส่ียงต่อการเกิด

อบุตัิเหตท่ีุอาจนาํไปสู่การหยดุชะงกัของการดาํเนินงานและความเสียหายตอ่ชีวติและทรพัยสิ์น และลดการปล่อยมลพิษได ้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการนํากรณีศึกษาจากเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการทาํงานภายใน 

กลุ่มบริษัทฯ มาส่ือสารภายในกองเรือของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือสรา้งความตระหนกัและใหเ้กิดความระมดัระวงั เตรียมความ

พรอ้มเพ่ือป้องกันไม่ไดเ้กิดเหตุการณใ์นลักษณะดังกล่าว รวมทั้งมีการฝึกสถานการณฉ์ุกเฉินร่วมกับกลุ่มบริษัทนํา้มัน 

ชัน้นาํ (Major oil) อย่างสมํ่าเสมอ และกลุ่มบริษัทฯ มีการเตรียมพรอ้มรบัมือสถานการณอ์นัเกิดจากการทาํงานโดยจดัทาํ

แผนฉุกเฉิน ซอ้มแผนฉุกเฉินประจาํปี และการฝึกซอ้มแผนเร่ืองความมั่นคงปลอดภัยของเรือ (International Ship and 

Port Facility Security : ISPS) เพ่ือใหทุ้กฝ่ายเกิดความตระหนกัและคุน้เคย ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถรบัมือแกไ้ขปัญหาและ

ควบคุมสถานการณต์่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยมีการจาํลองเหตุการณต์่าง ๆ เช่น เหตุการณไ์ฟไหมร้ะหว่างเรือทาํสินคา้ 

อยู่ท่ีท่าเรือ  การขดัขอ้งของระบบไฟฟ้าหลกัและเข็มทิศไม่สามารถใชง้านได ้หรือการเกิดเหตกุารณน์ํา้มนัรั่วไหล (Oil Spill) 

ครอบคลุมถึงมีการฝึกอบรมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการบริหารจัดการความเส่ียงจากการทาํงานของ 

กลุ่มบรษิัทฯ เช่น การอบรมวิธีการใชง้านระบบเรดาร ์วิธีการตัง้ค่า Guard Zone อย่างมีประสิทธิภาพสาํหรบัการแจง้เตือน

บนจอเรดาร ์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยเหลือในการเดินเรือ 

อีกทัง้กลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีการทาํประกันภยัตวัเรือและเคร่ืองจกัร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance)  

และประกันภยัความรบัผิดชอบต่อบุคคลอ่ืน (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลุมถึง

ความเสียหายต่อบุคคลท่ีไดร้ับผลกระทบ และส่ิงแวดลอ้ม เช่น การบาดเจ็บหรือตายของลูกเรือหรือบุคคลอ่ืนท่ีไดร้บั

ผลกระทบ และการรั่วไหลของสินคา้ออกจากเรือสู่ทะเลหรือบริเวณใกลเ้คียง รวมไปถึงประกนัภยัสญูเสียรายไดจ้ากการท่ี

เรือไม่สามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง (Loss of Hire Insurance) โดยการทาํประกันภัย ดังกล่าวนั้น กลุ่มบริษัทฯ  

มีการพิจารณาความเส่ียงปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้รอบดา้นร่วมกันอย่างครบถว้น รวมถึงมีการส่ือสาร สรา้งความ

ตระหนกัการทาํประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้ชา่เรือ ซึ่งเป็นคู่คา้ของบรษิัทฯ รบัทราบอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือบรหิารจดัการความเส่ียงการ

ทาํประกนัภยัสอดคลอ้งกบัสถานการณต์่าง ๆ เมื่อมีการเช่าเรือของบรษิัทฯ ใหม้ีความเหมาะสมอีกดว้ย 
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ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศและภัยธรรมชาติทีรุ่นแรง 

ในการดาํเนินธุรกิจเรือขนส่งฯ กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น สภาพอากาศและ 

ภยัธรรมชาติท่ีรุนแรง อาทิ พายไุตฝุ้่ น พายดุีเปรสชั่น อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติและทรพัยสิ์น พนกังานประจาํเรือ 

สินคา้ ตัวเรือของกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีสาม รวมถึงอาจส่งผลให้การบริการขนส่งสินคา้ไปยังจุดหมายล่าช้า ซึ่ง

เหตุการณด์งักล่าวอาจส่งผลกระทบใหก้ารปฏิบตัิงานเรือมีประสิทธิภาพลดลง และอาจส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีรายไดท่ี้

ลดลง รวมไปถึงอาจมีค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินของ

กลุ่มบรษิัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม ในการบริหารการเดินเรือ กลุ่มบริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการปฏิบัติงานไวอ้ย่างรดักุมโดยต้อง 

วางแผนการเดินเรือและศึกษารายละเอียดเสน้ทาง เช่น ข่าวอากาศ ระดับนํา้สูงสุด – ตํ่าสุด ร่องนํา้ท่ีเรือจะวิ่งผ่าน 

ตลอดจนเสน้ทางการเดินเรือ เพ่ือหลบเล่ียงภยัจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนหรือภยัธรรมชาติรา้ยแรง เป็นตน้  

สาํหรบัเรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีการติดตัง้วิทยุส่ือสาร ตามมาตรฐานความปลอดภยัของเรือตามขอ้บงัคบัของ

องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) ในแต่ละพืน้ท่ีตามกฎข้อบังคับ The 

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) เพ่ือใชใ้นการติดตามสภาพอากาศ การเตือนภยั และข่าวสาร

อ่ืน ๆ ทัง้ก่อนออกเดินทางและระหว่างเดินทางเพ่ือปรบัปรุงแผนการเดินเรือใหม้ีความปลอดภยัสงูสดุ และจะคอยติดตาม

สภาพอากาศ ตาํแหน่งของเรือ และรายงานต่อผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้การดาํเนินการรับและส่งมอบสินคา้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา และปลอดภยั  

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีการเตรียมพรอ้มรบัมือสถานการณอ์นัเกิดจากสภาพอากาศและภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงโดย

จดัทาํแผนฉกุเฉินและซอ้มแผนฉกุเฉินประจาํปี เช่น การเขา้เทียบท่าเมื่อสภาพอากาศรุนแรง หรือเหตกุารณค์วามเสียหาย

ท่ีตวัเรือและโครงสรา้งจากสภาพอากาศท่ีรุนแรง เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ดว้ยประสบการณก์ารขนส่งทางเรือของกลุ่มบริษัทฯ ท่ียาวนานกว่า 30 ปี กลุ่มบริษัทฯ สามารถใหบ้ริการขนส่ง

เรือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั โดยไม่เคยเกดิเหตุการณท่ี์ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อพนกังานประจาํเรือ สินคา้ และ

เรืออย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทําประกันภัยตัวเรือและเคร่ืองจักร (Hull and Machinery 

Insurance: H&M Insurance) โดยเรือของกลุ่มบรษิัทฯ โดยส่วนใหญ่มีวงเงินประกันท่ีคุม้ครองไม่ตํ่ากว่ามลูค่าบญัชีของ

เรือ และประกันภยัความรบัผิดชอบต่อบุคคลอ่ืน (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลมุ

ถึงความเสียหายต่อบุคคลท่ีสามท่ีไดร้บัผลกระทบ สินคา้ และส่ิงแวดลอ้ม และในการทาํสญัญาว่าจา้งกับผูว้่าจา้งเพ่ือ

ขนส่งสินคา้ กลุ่มบรษิัทฯ ไดย้ึดถือหลกัการตามมาตรฐานสากล ซึ่งในสญัญานัน้ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของ

แต่ละฝ่ายอย่างชดัเจน 

ความเสี่ยงจากเหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมจากโจรสลัดทางเรือ 

กลุ่มบริษัทฯ ขนส่งและจัดเก็บสินค้าท่ีมีมูลค่าสูงและมีเสน้ทางการเดินเรือในทะเล ซึ่งอาจตอ้งผ่านบริเวณท่ีม ี

ความเส่ียงต่อการโจรกรรมทางทะเล เช่น ช่องแคบสิงคโปร ์ช่องแคบมะละกา บริเวณตะวันออกของมาเลเซีย และ 

เขตตะวันออกกลาง เป็นต้น หากเกิดเหตุการณ์โจรกรรมหรือการปล้นสะดมจากโจรสลัดขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อ 

ความปลอดภัยของพนักงานประจาํเรือ สินคา้ ตัวเรือ หรือบุคคลท่ีสาม ซึ่งส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทฯ อาจถูกลูกคา้เรียกรอ้ง
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ค่าเสียหายของสินคา้ในเท่ียวเรือท่ีเกิดเหตกุารณข์ึน้ ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมี

นยัสาํคญั 

อย่างไรก็ดี ในการปฏิบตัิงานของกองเรือของกลุ่มบรษิัทฯ ก่อนท่ีเรือออกเดินทางและผ่านบรเิวณท่ีมีความเส่ียงต่อการ

โจรกรรมทางทะเล กลุ่มบริษัทฯ ตอ้งดาํเนินการแจง้ศูนยป์ระสานการปฏิบตัิในการรกัษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเล 

(“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานในประเทศโดยท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการป้องกันและปราบปรามการกระทาํ

ผิดกฎหมายทางทะเลต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการกระทาํอันเป็นโจรสลัด ตลอดจนเฝ้าติดตามและ

รายงานเป็นระยะตลอดเสน้ทางจนถึงจดุหมายปลายทาง 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ เตรียมตวัรบัเหตุการณโ์จรกรรมและการปลน้สะดมจากโจรสลดัไวโ้ดยปฏิบตัิตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการรกัษาความปลอดภัยของพนักงานประจาํเรือ สินคา้ ตัวเรือ หรือบุคคลท่ีสามซึ่งไดร้บั

ผลกระทบ ไดแ้ก่ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของกรมเจา้ท่า ซึ่งครอบคลมุถึงมาตรฐานความปลอดภยัของเรือตาม

ขอ้บงัคบัของ IMO ในส่วนอนสุญัญา SOLAS การนาํแนวทางปฏิบตัิตามหลกัสากล BMP4 (Best Management Practice 

Version 4) มาใชก้ับเรือเดินทะเลของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีตอ้งวิ่งไปรบัสินคา้ในเสน้ทางท่ีมีความเส่ียงของการปลน้สะดมจาก 

โจรสลดัในบริเวณตะวนัออกกลาง และกลุ่มบริษัทฯ มีการกาํหนดระเบียบปฏิบตัิงานภายในกลุ่ม ซึ่งระบถุึงแนวทางและ

วิธีการปฏิบตัิหากเกิดเหตกุารณซ์ึ่งเส่ียงต่อความปลอดภยัของเรือ สินคา้ และพนกังานประจาํเรือ รวมถึงเหตโุจรกรรมและ

ปลน้สะดมของโจรสลดั  และกลุ่มบริษัทฯ ยงัมีการเตรียมการในการติดต่อส่ือสารแจง้เหตุกับทางภาครฐัทัง้ ศร.ชล. ของ

ไทยและหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลของประเทศต่าง ๆ ในบริเวณท่ีเรือทาํการขนส่ง อาทิเช่น UKMTO (The United 

Kingdom Marine Trade Operation) อีกดว้ย 

นอกจากการทาํประกันภัยขั้นพืน้ฐาน ประกันภัยตัวเรือและเคร่ืองจักร H&M Insurance (Hull and Machinery 

Insurance: H&M Insurance)  และประกันภยัความรบัผิดชอบต่อบุคคลอ่ืน P&I Insurance (Protection and Indemnity 

Insurance: P&I Insurance) ท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการทาํประกันภยัอย่างครบถว้นเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวมา

ขา้งตน้แลว้นัน้ และเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากกรณีเหตุโจรกรรมและปลน้สะดมของโจรสลดั กลุ่มบริษัทฯ ยงัจดัใหม้ีการ

ทาํประกนัภยั เพ่ิมเติมเพ่ือคุม้ครองความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ ไดแ้ก่ War Risk Insurance 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคานํ้ามันเชือ้เพลิง 

ค่านํา้มนัเชือ้เพลิงสาํหรบัเดินเรือ (Bunker) เป็นตน้ทุนการใหบ้ริการท่ีสาํคญัของธุรกิจเรือขนส่งฯ ธุรกิจเรือขนส่งและ

จดัเก็บนํา้มนัดิบและผลิตภณัฑน์ํา้มนัสาํเร็จรูป (“ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU”) และธุรกิจเรือขนส่งท่ีใหก้ารสนบัสนนุ

งานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore Business) ทัง้นี ้ตน้ทนุค่านํา้มนัเชือ้เพลิงสาํหรบัเดินเรือ (Bunker) ท่ี

สูงเพ่ิมเป็นผลมาจากมาตรการท่ีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) 

กาํหนดใหเ้รือทุกลาํในโลกตอ้งเปล่ียนเชือ้เพลิงท่ีมีค่ากาํมะถัน (Sulphur) ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 จากปัจจบุนัท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี

รอ้ยละ 3.5 ของกํามะถันในเชื ้อเพลิงเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ และลดอัตราการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก (Green House Gas : GHG) อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ ซึ่งมีผลประกาศให้วันท่ี 1 มกราคม 2563   

(ปี ค.ศ. 2020) (“IMO2020”) เป็นวนัแรกท่ีเริ่มบงัคบัใช ้และจากขอ้มลูของ Maritime and Port Authority of Singapore 

(MPA) นัน้ ปัจจบุนัประเทศสิงคโปรถื์อเป็นประเทศท่ีมีท่าเรือนาํเขา้-ส่งออกเชือ้เพลิงท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ซึ่งมีการคาดการณ์

สถานการณ์ของนํ้ามัน ในปี 2563 พบว่า นํ้ามันเตาท่ีมีค่ากํามะถันสูง (High Sulphur Fuel Oil : HSFO) มีแนวโน้ม 
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ความตอ้งการท่ีลดลง ขณะท่ีแนวโนม้ความตอ้งการของนํา้มันท่ีมีค่ากาํมะถันตํ่า (Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) และ

นํา้มนัเรือเดิน (Marine Gas Oil : MGO) นัน้มีแนวโนม้เพ่ิมสงูขึน้  

แมว้่ามาตรการ IMO2020 และสถานการณด์งักล่าวจะเป็นโอกาสการขยายธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ในเร่ือง

ความตอ้งการของการจดัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิง (Storage Demand) เพ่ิมเติม สาํหรบัรองรบัการจดัเกบ็นํา้มนัท่ีมีค่ากาํมะถัน

ตํ่า (Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) เพ่ือเตรียมการขายก่อนท่ี IMO2020 จะเริ่มมีผลบงัคบัใชง้าน รวมทัง้ความตอ้งการใช้

เรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพ่ือรองรับการจัดเก็บนํา้มันท่ีมีค่ากาํมะถันสูง (High Sulphur Fuel Oil : HSFO) เน่ืองจาก

อาจจะเกิดภาวะสินคา้ลน้ตลาดและขาดแคลนท่ีจัดเก็บ แต่ในอีกดา้นนั้นย่อมส่งผลกระทบใหก้ับกลุ่มธุรกิจเรือขนส่ง

ประเภทท่ีเป็นสัญญารายเท่ียวและกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ท่ีกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่านํา้มัน

เชื ้อเพลิงสาํหรับเดินเรือ (Bunker) ดังนั้น หากราคานํา้มันเชือ้เพลิงในตลาดโลกเพ่ิมขึน้ จะส่งผลให้ต้นทุนค่านํา้มัน

เชือ้เพลิงสาํหรบัเดินเรือเพ่ิมขึน้เช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินของ 

กลุ่มบรษิัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ไดล้ดความเส่ียงจากการผนัผวนของราคานํา้มนัเชือ้เพลิงโดย (1) ทาํสญัญาเช่ากลุ่มเรือ

ขนส่งระหว่างประเทศเป็นแบบกาํหนดระยะเวลาหน่ึง (Time Charter) ซึ่งกําหนดให้ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่านํา้มัน

เชือ้เพลิง (2) ปรบัอตัราค่าขนส่งและค่าจดัเก็บใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุเชือ้เพลิงท่ีเพ่ิมขึน้ 

ในส่วนของกลุ่มเรือขนส่งขนาดเล็กในประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการกาํหนดราคาดว้ยตน้ทุนบวกกาํไร 

(Cost Plus Pricing Method) โดยเป็นตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิารขนส่งบวกดว้ยกาํไรตามท่ีกลุ่มบรษิัทฯ กาํหนด 

ซึ่งจะแปรผนักบัราคานํา้มนัเชือ้เพลิงขายปลีกหนา้สถานีนํา้มนัในกรุงเทพฯ ในทิศทางเดียวกนั นอกจากนี ้กลุ่มบรษิัทฯ ยงั

มีการวางแผนการปรับเปล่ียนมาใช้นํา้มันเชือ้เพลิงประเภท B20 ซึ่งจะทาํให้ลดตน้ทุนนํา้มันเชือ้เพลิงลงได ้และการ

ดาํเนินการดงักล่าวไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของเรือ รวมทัง้สาํหรบัธุรกิจเรือขนส่งท่ีใหก้ารสนบัสนุนงานสาํรวจ

และผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore Business) เป็นสัญญาแบบกําหนดระยะเวลาหน่ึง (Time Charter) ซึ่ง

กาํหนดใหผู้เ้ช่าเป็นผูร้บัผิดชอบค่านํา้มนัเชือ้เพลิง ดงันัน้จึงไม่ไดร้บัผลกระทบจากราคานํา้มนัดงักล่าว 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทีร่วดเร็วและรุนแรงของอุปสงคอ์ุปทานตลาดนํ้ามันและการขนส่ง 

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัอปุสงคแ์ละอปุทานของการบรกิารขนส่งและการจดัเก็บ

นํา้มนั ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเหลว ทางทะเล ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดงันัน้ ปัจจยัมหภาคความตอ้งการของ

การใช้พลังงานในโลกจนถึงปี 2583 นั้น พบว่า 1 ใน 3 ของการใช้พลังงานในโลกจะถูกใช้ไปเพ่ือการผลิตไฟฟ้าและ

อุตสาหกรรม โดยภูมิภาคเอเชียยงัเป็นภูมิภาคท่ีมีการใชพ้ลงังานสงูท่ีสดุในโลก นาํโดยประเทศกาํลงัพฒันาอย่างประเทศ

จีนและอินเดีย โดยสัดส่วนการใชน้ํา้มันจะเติบโตแบบคงท่ีเมื่อเทียบกับการใชพ้ลังงานในดา้นอ่ืน เช่น การใชพ้ลังงาน

ทดแทน (Renewable Energy) หรือ การใชพ้ลงังานจากก๊าซธรรมชาต ิ(Natural Gas) นัน้มาจากการนาํเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

ท่ีจะช่วยลดการใชน้ํา้มนั รวมถึงแนวโนม้ของการใชพ้ลงังานของโลกนัน้ท่ีมีทิศทางไปในแนวทางของการใชพ้ลงังานสะอาด

เพ่ิมมากขึน้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามนํา้มันจะยังคงเป็นแหล่งพลังงานท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก (รอ้ยละ 55) ของแหล่ง

พลงังาน โดยถกูใชใ้นภาคการขนส่งและปิโตรเคม ี

นอกจากนี ้สถานการณค์วามเคล่ือนไหวของค่าระวางเรือขนส่งนํา้มนัดิบขนาดใหญ่ (Very Large Crude Oil Carrier 

: VLCC) และเรือ Aframax ในปี 2563 - 2564 คาดว่าจะอยู่ในเกณฑท่ี์สงูขึน้ ซึ่งจะส่งผลในทางท่ีดีต่อกลุ่มธุรกิจเรือขนส่ง
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ระหว่างประเทศ เน่ืองจากเรือกลุ่มบรรทุกนํา้มัน (Tanker) บางส่วนจะมีการหยุดการปฏิบัติงานเพ่ือทาํการติดตัง้เคร่ือง 

ดักจับเขม่าควนั (Exhaust Gas Cleaning Scrubber) และอาจมีเรือจาํนวนมากถูกนาํไปจาํหน่ายในลักษณะการเป็น 

เศษซาก (“Scrap”) อนัเป็นผลมาจากมาตรการ IMO2020 

ตลอดจนสถานการณน์โยบายการควํ่าบาตรท่ีประเทศสหรฐัอเมริกามีต่อประเทศเวเนซูเอล่าและประเทศอิหร่านยัง

ส่งผลดีต่อความตอ้งการใชเ้รือขนส่งและจดัเก็บ FSU และส่งผลทาํใหอ้ตัราค่าขนส่งของเรือขนส่งระหว่างประเทศปรบัตวั

สูงขึน้อนัเน่ืองมาจากขอ้กาํหนดจากนโยบายฯ การหา้มใชเ้รือท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับประเทศอิหร่าน จึงทาํใหม้ีอุปทาน 

ขาดหายไปจากตลาด ตลอดจนสถานการณค์วามไม่สงบทางการเมืองและการก่อการรา้ยในตะวันออกกลาง ส่งผลใน 

ทางดีต่อกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศ และช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้ช่าเรือใหค้วามสนใจท่ีจะทาํสัญญาการ

ขนส่งแบบกําหนดระยะเวลาหน่ึง (Time Charter) เพ่ิมมากขึน้เพ่ือลดปัญหาการเช่าเรือในอัตราท่ีสูงในช่วงท่ีตลาด 

เกิดความผนัผวนจากปัจจยัดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีการวางกลยทุธแ์ละกาํหนดวิธีแกไ้ขสถานการณด์งักล่าวไวแ้ลว้ อีกทัง้ยงัมีการติดตาม

สถานการณ์ตลาดและปัจจัยอันส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจอย่างใกลช้ิด พรอ้มทั้งทบทวนความเหมาะสมและ

เพียงพอของกองเรืออยู่เสมอ รวมทั้งมีแผนรองรบัการดาํเนินการเพ่ือใหเ้กิดความคล่องตัวต่อปัจจัยความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงท่ีรวดเรว็และรุนแรงของอปุสงคอ์ปุทานตลาดนํา้มนัและการขนส่ง เช่น การวางแผนตารางการขนส่งขาไปของ

ลูกค้า และดําเนินการหาลูกค้าท่ีต้องการขนส่งสินค้าในเท่ียวขากลับ (Backhaul) และติดตามผลการดาํเนินการ

ประจาํเดือนอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเ้รือใหส้งูท่ีสดุ (Ship Utilization) ซึ่งจะส่งผลใหเ้พ่ิมมลูค่ารายได ้

และยงัสามารถเสนอราคาค่าขนส่งขาไปและขากลบัใหก้บัลกูคา้ โดยท่ีสามารถแข่งขนักบับรษิัทขนส่งสินคา้ทางเรืออ่ืนได ้

ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทย และระดับภูมิภาคทีอ่าจกระทบต่อการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ 

ขอบเขตการทาํงานของกลุ่มบริษัทฯ นั้นอยู่ในเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต ้สภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคนีย้่อมส่ง 

ผลกระทบถึงการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ถึงแมส้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัอนัเน่ืองมาจากสงครามทางการคา้ท่ียืดเยือ้

และทวีความตงึเครียดมากยิ่งขึน้ระหว่างประเทศจีนและสหรฐัอเมริกา ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวม สรา้งความ

ผันผวนต่ออตัราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบีย้ รวมทั้งปัญหาความไม่สงบในตะวนัออกกลางท่ียงัคงมีแนวโนม้รุนแรงอย่าง

ต่อเน่ือง กลบัพบว่าโรงกลั่นชัน้นาํในประเทศมีแผนในการเพ่ิมกาํลงัการผลิตในอตัรากว่ารอ้ยละ 40 และคาดการณว์่าจะ

นาํเขา้นํา้มนัดิบจากแหล่งอ่ืน อาทิ แอฟริกาตะวนัตก เพ่ิมมากขึน้เพ่ือทดแทนการนาํเขา้จากแหล่งตะวนัออกกลาง ซึ่งตอ้ง

ใชร้ะยะเวลาการขนส่งมากกว่าการนาํเขา้จากแหล่งตะวนัออกกลาง และจากขอ้มลูสถิติการใชพ้ลงังานนํา้มนัในประเทศ

จากสาํนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในช่วงเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2562 ท่ีผ่านมานั้นพบว่า  

การจัดหานํา้มันดิบของประเทศไทยมีแนวโนม้ลดลง ทั้งจากการผลิตในประเทศและการนาํเข้าจากแหล่งอ่ืน ๆ ดว้ย 

เน่ืองจากอัตราการใช้กาํลังการกลั่น (Refinery Utilization Rate) ลดลงอันเป็นผลมาจากการปิดซ่อมบาํรุงประจาํปี 

(Planned Maintenance) แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถขยายกองเรือ เสน้ทางการขนส่งภายในประเทศและ

ประเทศเพ่ือนบา้นไดต้ามแผนท่ีกาํหนดไว ้จากแนวโนม้เศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองในกลุ่มประเทศ กมัพชูา ลาว พม่า 

เวียดนาม (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam : CLMV) ดงักล่าวส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งขนาดเล็กท่ีในปี 

2562 นัน้มีอตัราขนส่งไปยงักมัพชูาเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 18 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 3 ปัจจัยความเสี่ยง 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 39 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้กลุ่มบรษิัทฯ ไดก้าํหนดกลยทุธเ์พ่ือเตรียมพรอ้มรบัมือความเส่ียงดงักล่าวโดยมีการติดตามและ

วิเคราะหผ์ลกระทบจากปัจจัยมหภาคเหล่านีอ้ย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งยังมีการกาํหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจในกลุ่ม

ประเทศ กมัพชูา ลาว พม่า เวียดนาม โดยเฉพาะประเทศกมัพชูาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนอีกดว้ย  

ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางทะเล เช่น IMO2020, BWMS เป็นต้น 

ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ นั้น ต้องเก่ียวข้องและปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายระหว่างประเทศ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือความปลอดภยัและเพ่ือป้องกันอุบตัิเหตุทางทะเล ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ไดต้ระหนกัและปฏิบตัิ

ตามขอ้กาํหนดและกฎหมายอย่างเครง่ครดัมาตลอด เพ่ือสรา้งความมั่นใจและความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานและดาํเนิน

กิจการของบรษิัทฯ  

ในการขนส่งสินคา้ทางเรือเดินสมุทร จะใชร้ะบบของนํา้อับเฉา (Ships’ Ballast Water) เพ่ือปรบัจุดศูนยถ์่วงใหเ้รือ

สามารถทรงตวัไดด้ี ในการถ่ายนํา้อบัเฉาเรือพบว่าส่ิงมีชีวิตทัง้พืชและสตัวป์ะปนอยู่ในนํา้อบัเฉาเรือท่ีสบูถ่าย เป็นท่ีมาของ

ปัญหาการนาํชนิดพันธุ์ต่างถิ่นไปสู่ส่ิงแวดลอ้มใหม่ ซึ่งบางชนิดสามารถเติบโตและแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ทาํใหส่้งผล

กระทบต่อความสมดลุของระบบนิเวศ เศรษฐกิจ รวมทัง้การก่อใหเ้กิดโรคแก่มนษุย ์ดงันัน้ เพ่ือเป็นการป้องกนั ลด และยตุิ

การกระจายของสตัวน์ํา้ท่ีมีอนัตรายและก่อใหเ้กิดโรค ดว้ยการควบคมุและจดัการนํา้อบัเฉาเรือและตะกอนของนํา้อบัเฉา 

องคก์รทางทะเลระหว่างประเทศ International Maritime Organization (IMO) จึงไดก้าํหนดอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

ว่าดว้ยการควบคุมและการจัดการนํา้อับเฉาเรือและตะกอนท่ีประกาศใชเ้มื่อ 8 กันยายน 2547 ดังนั้น บริษัทฯ มีการ

วางแผนและติดตัง้ระบบบาํบดันํา้เสียท่ีเป็นตามมาตรฐาน MEPC (IMO’s Marine Environment Protection Committee) 

และ USCG/IMO (United State Coast Guard) สาํหรบัเรือท่ีขนส่งในน่านนํา้สากล  

ในปัจจุบันเรือขนส่งและบรรทุกสินคา้ระหว่างประเทศ เป็นแหล่งกาํเนิดก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) แหล่งใหญ่ 

อนัเน่ืองมาจากการใชเ้ชือ้เพลิงท่ีมีกาํมะถนั ซึ่งก๊าซนีเ้ป็นอนัตรายทัง้ต่อส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศน ์อีกทัง้ยงัเป็นสาเหตขุอง 

ฝนกรดและโรคทางเดินหายใจ เพ่ือลดมลภาวะทางทะเลมลพิษทางอากาศ และลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(Green House Gas : GHG) อนัก่อใหเ้กิดภาวะโลกรอ้นได ้ซึ่งองคก์รทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 

Organization :  IMO)  จึงมีข้อกาํหนดในการใช้เชือ้เพลิงท่ีมีค่ากาํมะถันตํ่าท่ีจะประกาศใชใ้นวันท่ี 1 มกราคม 2563  

(ปี ค.ศ. 2020) (“IMO2020”) โดยผูข้นส่งจะตอ้งใชเ้ชือ้เพลิงท่ีมีค่ากาํมะถันตํ่า คือ รอ้ยละ 0.5 จากเดิมรอ้ยละ 3.5 ของ

กาํมะถันในเชือ้เพลิงเรือ ซึ่งราคาสูงกว่าเชือ้เพลิงท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบัน หรือติดตั้งเคร่ืองดักจับเขม่าควัน (Exhaust Gas 

Cleaning Scrubber) ซึ่งราคาสงูและอาจไม่เหมาะสาํหรบักองเรือท่ีอายกุารใชง้านเหลือนอ้ย 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษิัทฯ มีการจดัเตรียมความพรอ้มในการรองรบัสถานการณต์ามมาตรการ IMO2020  ซึ่งบรษิัทฯ  

เลือกวิธีการเปล่ียนมาใชเ้ชือ้เพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า (Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของกาํมะถันใน

เชือ้เพลิงเรือ สาํหรบักลุ่มเรือท่ีใหบ้ริการหรือมีความจาํเป็นตอ้งขนส่งในเสน้ทางนอกเขตน่านนํา้ไทย และมีการกาํหนด 

กลยุทธแ์ละวางแผนค่าใชจ้่ายในการเตรียมความพรอ้มและปฏิบตัิตามมาตรการ IMO2020 โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ นอ้ยท่ีสดุ 

ความเสี่ยงจากการการผันผวนของราคาเหล็กซึ่งมีผลต่อการซือ้ขายเรือ 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของตลาดการขนส่ง รวมถึงการพัฒนาทางดา้นเทคโลยี ท่ีอาจกระทบต่อเรือท่ีอายุมาก 

เน่ืองจากความล้าสมัยหรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนดใหม่ด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ อาจมี 
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ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปลดระวางเรือท่ีมีอายมุากออกจากกองเรือ ซึ่งการจาํหน่ายออกดงักล่าว อาจทาํไดโ้ดยการจาํหน่าย

ออกไปใหผู้ซ้ือ้ท่ีจะนาํเรือไปวิ่งต่อหรือจาํหน่ายใหผู้ร้บัซือ้ซากเรือ (Scrap Buyer) ซึ่งราคาจาํหน่ายซากเรือ (Scrap price) 

ขึน้อยู่กับราคาเหล็กในประเทศท่ีรบัซากเรือ เช่น บงัคลาเทศ ปากีสถาน และอินเดีย เป็นตน้ หากราคาเหล็กสงู ก็จะทาํให ้

บริษัทฯ มีกาํไรจากการจาํหน่ายซากเรือ ทัง้นี ้ราคาเหล็กอาจมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากนโยบายการทาํลายซากเรือ

อย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Recycling Demolition) ซึ่งส่งผลใหอู้่เรือต่าง ๆ ตอ้งมีขัน้ตอนและกระบวนการใน

ควบคุมการปนเป้ือน มลภาวะ และส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมขึน้จึงทาํใหอ้าจมีค่าใชจ้่ายในการทาํลายซากเรือสูงมากขึน้ ดังนัน้  

ทางอู่เรือต่าง ๆ จึงตอ้งรบัซือ้เรือในราคาท่ีถกูลงเช่นกนั ซึ่งปัจจุบนันีก้ารทาํลายซากเรืออย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดร้บั 

ความสนใจเป็นอย่างมาก และอาจถกูนาํมาเป็นขอ้กาํหนดของอตุสาหกรรมไดใ้นอนาคต จึงอาจส่งผลเสียต่อกลุ่มบริษัทฯ 

ท่ีราคาจาํหน่ายซากเรือ (Scrap price) อาจตํ่ากว่าราคาซากทางบญัชี (Salvage value) ท่ีกาํหนดไว ้และเกิดปัญหาการ

ขาดทนุทางบญัชีซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบรษิัทฯ ได ้

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีการติดตามสถานการณร์าคาเหล็ก วิเคราะหปั์จจัยอันส่งผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจอย่างใกลช้ิด พรอ้มทัง้ทบทวนความเหมาะสมของราคาซากทางบญัชี (Salvage value) อย่างสมํ่าเสมอ 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรทีมี่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตอ้งพ่ึงพาบุคลากรและคนประจาํเรือท่ีมีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดา้นในการปฏิบตัิงานในหนา้ท่ีต่าง ๆ  บนเรือ โดยหากกลุ่มบรษิัทฯ มีบุคลากรท่ีไม่เพียงพอหรือขาดคณุสมบตัท่ีิเหมาะสม

ในการปฏิบตัิงาน อาจส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถดาํเนินธุรกิจไดต้ามมาตรฐานท่ีลกูคา้กาํหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

ทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินของกลุ่มบรษิัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั 

จากท่ีกล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงไดก้าํหนดใหค้นประจาํเรือของกลุ่มบริษัทฯ ตอ้งไดร้บัการคดัสรรคุณสมบตัิท่ีตรง

ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกรมเจา้ท่า โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกท่ีสาํคญั เช่น ผ่านการอบรมหลกัสตูรท่ีรบัรองโดย

กรมเจ้าท่า หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีกรมเจ้าท่ารับรอง เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมภายใน 

กลุ่มบรษิัทฯ เพ่ือใหพ้นกังานมีความรูค้วามสามารถ และเขา้ใจระเบียบและวิธีปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง  

กลุ่มบรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัต่อบคุลากรในการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดว้ยการมุ่งเนน้พฒันาบคุลากรให้

มีความรู ้ความสามารถ และความชาํนาญ โดยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองในสาขาอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง

และนาํมาใชป้ระโยชนเ์กือ้กลูในการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในดา้นการรกัษาบคุลากร กลุ่มบรษิทัฯ กาํหนดผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่บคุลากร อาทิ การพิจารณา

การเล่ือนขั้นในสายงานของบุคลากรตามผลงานและประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยในการจูงใจให้บุคลากรทํางานกับ 

กลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว การจดัใหม้ีประกันสขุภาพ รวมไปถึงการจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชีพแก่บุคลากรและพนกังาน

ประจําเรือของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมถึงส่งเสริม สนับสนุนการอบรม สัมมนาแก่บุคลากรให้มีทักษะความรู ้เช่น 

ภาษาองักฤษ ทกัษะวิชาชีพเฉพาะทาง เป็นตน้ 

ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นัน้ ตอ้งมีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้านเพ่ือรองรบัการปฏิบตัิงานใน

ยุคปัจจุบันใหเ้กิดความรวดเร็ว สนับสนุนการปฏิบัติได ้24 ชั่วโมง โดยมีการพิจารณาในเร่ืองความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กนั เช่น การนาํระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพ่ือการวางแผนทรพัยากร
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ทางธุรกิจโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งการปฏิบัติงานบนเรือขนส่ง เรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ครอบคลุมถึงการทาํงานท่ี

สาํนักงาน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี Cloud เพ่ือการจัดเก็บและแชรไ์ฟล์ข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Private Cloud 

Computing) เป็นตน้ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งมีการป้องกัน ควบคุม รกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

อาทิ การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร ์ระบบงานคอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศใหม้ ี

ความเพียงพอเหมาะสม  

และบริษัทฯ มีการนาํระบบการทาํธุรกรรมทางการเงินไดแ้บบทนัที (Real Time) ซึ่งเป็นบริการของธนาคารพาณิชยท่ี์

เป็นคู่คา้ของบริษัทฯ มาใช้ในการติดตามสถานะทางการเงิน การทาํรายการและอนุมัติการชาํระเงิน รวมทั้งมีการส่ง

ขอ้ความหรืออีเมลยืนยันการทาํรายการใหแ้ก่ผูท้าํรายการ และผูร้บัเงินของบริษัทฯ ซึ่งช่วยอาํนวยความสะดวกในการ

จดัการการเงิน ใหส้ามารถบรหิารการเงินมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเรว็มากยิ่งขึน้ มีความสอดคลอ้งและถกูตอ้งเหมาะสม

กับโครงสรา้งองคก์รดว้ย ซึ่งการนาํระบบดงักล่าวมาใชก้ับบริษัทฯ นั้น มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภยัของการบริการ

ธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว ด้วยกลไกการเข้าถึงจากบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และอุปกรณ์ Token ซึ่งเป็น

อุปกรณอิ์เล็กทรอสาํหรบัใชใ้นการแสดงตนการเขา้ใชง้านผ่านระบบคอมพิวเตอร ์พรอ้มดว้ยรหัสผ่านแบบใชค้รัง้เดียว 

(One Time Password : OTP)  

ตลอดจนจากการท่ีบริษัทฯ ไดผ่้านการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทุจริต (“โครงการ CAC”) เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 แลว้นัน้ ซึ่งทางบริษัทฯ มีการกาํหนดนโยบายต่อตา้นการ

คอรร์ปัชั่น ประกาศงดการใหแ้ละรบัของขวญัของกาํนลัของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ไดก้าํหนดการควบคุมการเบิกจ่าย

และอนมุตัิค่าใชจ้่ายดงักล่าว บนระบบงานสารสนเทศของบรษิัทฯ ใหม้ีความถกูตอ้ง เหมาะสมดว้ย 

รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดกฏหมาย กฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานกาํกับของประเทศไทย

และต่างประเทศ เช่น พระราชบัญญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์และพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล กฎหมายของสหภาพยุโรปว่าดว้ยมาตรการคุม้ครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (General Data 

Protection Regulation : GDPR) เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามกลุ่มบรษิัทฯ มีการกาํกบัดแูลและบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้วางกลยทุธแ์ละแผนธุรกิจ 

โดยพิจารณาการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใชง้านกบักลุ่มบริษัทฯ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ อาทิ การนาํ

ระบบสารสนเทศมาใชส้าํหรบัการจดัทาํงบการเงนิไดแ้บบทนัที (Real Time) รวมทัง้คาํนึงถึงการบริหารจดัการความเส่ียง

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้กิดความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอ และใหค้วามสาํคญักับการสรา้งความตระหนกัใน

ดา้นความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศใหแ้ก่บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ พรอ้มทั้งปฏิบัติตามขอ้

กฎหมาย ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัทัง้ภายในและภายนอก



                                       ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 42  

4.  ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพยถ์าวรทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพยถ์าวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมท่ี

ปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุ่มบรษิัทฯ รวมทัง้หมดเท่ากบั 9,537.70 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิ์น 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ที่ดิน 15.8  เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 4.1.1.1 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 51.2 เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 4.1.1.2 

เรือเดินทะเลและคา่ซ่อมเรือครัง้ใหญ่ 9,414.6  เป็นเจา้ของและเช่าซือ้ โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 4.1.1.3 

เรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ 0.0 เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 4.1.1.4 

อปุกรณท์ี่ใชใ้นเรือ 41.0 เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 4.1.1.5 

เฟอรน์ิเจอรแ์ละเคร่ืองใชส้าํนกังาน 6.7 เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 4.1.1.6 

ยานพาหนะ 8.4 เป็นเจา้ของและเช่าซือ้ โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 4.1.1.7 

รวม 9,537.7   

ทัง้นี ้รายการสินทรพัยถ์าวรของกลุ่มบริษัทฯ ตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้สามารถแสดงรายละเอียดจาํแนกตามประเภท

ของสินทรพัยแ์ละจาํแนกตามบรษิัทได ้ดงันี ้

4.1.1 สินทรัพยถ์าวรทีเ่ป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทฯ 

4.1.1.1 ทีด่ินและส่วนปรับปรุงทีด่ิน 

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ทีต่ั้ง และขนาดพืน้ที ่

(ไร่-งาน-วา) 

วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ ที่ดิน (566/567) โฉนดที่ 108761, 

108762  

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 

กรุงเทพฯ รวมเนือ้ที่ 1 งาน 98 

ตารางวา 

ที่ตัง้ของ 

สาํนกังานใหญ่

ของกลุ่มบริษัทฯ  

เป็นเจา้ของ 15.8 จดจาํนองเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนั

การเงิน 

 รวม   15.8  

4.1.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 
ลักษณะและทีต่ั้ง 

วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ  อาคารวาริน 

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 

กรุงเทพฯ 

อาคาร 

สาํนกังานใหญ่

ของกลุ่มบริษัท

และใชเ้ป็นอาคาร

ในเชิงพาณิชย ์

เป็นเจา้ของ 48.8 จดจาํนองเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนั

การเงิน 
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เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 
ลักษณะและทีต่ั้ง 

วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

NSSG ส่วนปรบัปรุงอาคารสาํนกังานเช่า สนบัสนนุการ

ดาํเนินธุรกิจ 

เป็นเจา้ของ 2.4 ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

 รวม   51.2  

4.1.1.3 เรือเดินทะเลและค่าซ่อมเรือคร้ังใหญ่  

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภท

ของเรือ/ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน อายุเรือ0

1 

บริษัทฯ 

 

เรือนวธานี  

เรือที่พกั  

(Accommodation Barge) 

จาํนวน 300 คน 

บริการเรือพกั

อาศยั 

เป็นเจา้ของ 385.3 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

9 

บริษัทฯ 

 

เรือฟอรจ์นู สตาร ์ 

เรือ FSU 

ขนาด 298,023 DWT  

บริการเรือขนส่ง

และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 488.9 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

20 

บริษัทฯ 

 

เรือศรีราชาอีเกิล  

เรือ FSO 

ขนาด 94,999 DWT  

บริการเรือ 

Offshore 

เช่าซือ้ 

 

194.4 - 

 

23 

บริษัทฯ 

 

เรือเอ็นเนอจิ สตาร ์ 

เรือ FSU 

ขนาด 309,966 DWT  

บริการเรือขนส่ง

และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 544.7 

 

จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

22 

บริษัทฯ 

 

เรืออะแควเรียส สตาร ์ 

เรือ FSU 

ขนาด 298,641 DWT  

บริการเรือขนส่ง

และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 853.2 

 

จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

18 

บริษัทฯ 

 

เรือคริสตลั สตาร ์ 

เรือ FSU 

ขนาด 298,570 DWT  

บริการเรือขนส่ง

และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 872.7 

 

จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

19 

บริษัทฯ 

 

เรือดาริน สตาร ์ 

เรือ FSU 

ขนาด 299,700 DWT  

บริการเรือขนส่ง

และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 535.8 

 

ไม่มีภาระผกูพนั 25 

NTL เรือศรีท่าทอง  

เรือขนส่ง 

ขนาด 1,868.56 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 8.2 ไม่มีภาระผกูพนั 27 

NTL เรือศรีนารา  

เรือขนส่ง 

ขนาด 4,999 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 21.4 ไม่มีภาระผกูพนั 27 

 
1 โดยทั่วไป เรือจะมีอายุการใชง้านประมาณ 25 – 30 ปี แต่ทัง้นี ้การทดแทนเรือลาํเก่าขึน้อยู่กับกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และความตอ้งการของ

ลูกคา้ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทัง้สภาพของเรือ อย่างไรก็ดี เพ่ือใหเ้กิดความคุม้ค่าและประโยชนส์ูงสุด กลุ่มบริษัทฯ จะใชง้านเรือ

จนกว่าเรือจะหมดสภาพ 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 44 

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภท

ของเรือ/ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน อายุเรือ0

1 

NTL เรือสิริธนา  

เรือขนส่ง 

ขนาด 4,999.42 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 20.4 ไม่มีภาระผกูพนั 342 

NTL เรือศรีกระบี่  

เรือขนส่ง 

ขนาด 2,016.41 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 7.2 ไม่มีภาระผกูพนั 322 

NTL เรือศรีตาปี  

เรือขนส่ง 

ขนาด 3,022 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 182.3 

 

 

จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

3 

NTL เรือศรีท่าชนะ  

เรือขนส่ง 

ขนาด 2,975 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 123.5 

 

 

ไม่มีภาระผกูพนั 7 

NTL เรือศรีภเูก็ต  

เรือขนส่ง 

ขนาด 4,999 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 21.3 

 

 

ไม่มีภาระผกูพนั 27 

NTL เรือศรีบา้นดอน  

เรือขนส่ง 

ขนาด 3,138.83 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 120.6 

 

 

ไม่มีภาระผกูพนั 7 

NTL เรือศรีคีรีชาด  

เรือขนส่ง 

ขนาด 4,988 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 294.2 

 

 

จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

2 

NTL เรือศรีดอนสกั  

เรือขนส่ง 

ขนาด 3,020.76 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 205.9 

 

 

จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

2 

NTL เรือศรีกาญจนดิษฐ์ 

เรือขนส่ง 

ขนาด 2,911 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 211.2 

 

 

จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

2 

NTL เรือสิริพิพฒัน ์

เรือขนส่ง 

ขนาด 3,497.15 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 145.3 

 

 

จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

19 

NTL เรือศรีสรุาษฎร ์

เรือขนส่ง 

ขนาด 3,000 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 227.7 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

13 

 
2  เรือมีสภาพดีและสามารถใชง้านไดจ้ากการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาการหาเรือมาทดแทนในอนาคต  
3 ส่งมอบแลว้เม่ือวนัที่  28 มกราคม 2562 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 45 

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภท

ของเรือ/ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน อายุเรือ0

1 

NTL เรือศรีไชยา 

เรือขนส่ง 

ขนาด 3,066 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 178.0 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

14 

NTL เรือศรีท่าเพชร 

เรือขนส่ง 

ขนาด 2,998.20 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 177.4 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

15 

NTL เรือศรีพมุเรียง 

เรือขนส่ง 

ขนาด 2,998.80 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 173.3 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

16 

NTL เรือศรีพนุพิน 

เรือขนส่ง 

ขนาด 2,998.90 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 176.1 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

17 

SHT เรือเรเดียน สตาร ์ 

เรือขนส่ง 

ขนาด 105,996 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 604.8 

 

 

จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

14 

SHT เรือจบูิลี สตาร ์

เรือ FSU 

ขนาด 309,892 DWT 

บริการเรือขนส่ง

และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 505.6 

 

 

จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

23 

SHT เรือเกรซ สตาร ์ 

เรือ FSU 

ขนาด 312,638 DWT 

บริการเรือขนส่ง

และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 740.0 

 

จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

18 

TMT เรือภรีูมาศ 

เรือขนส่ง 

ขนาด 7,099 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เช่าซือ้ 

  

120.2 

 

 

- 

 

10 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 9 

เรือขนส่ง  

ขนาด 1,929 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 19.5 ไม่มีภาระผกูพนั 312 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 10 

เรือขนส่ง 

ขนาด 1,830 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 23.0 ไม่มีภาระผกูพนั 312 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 14 

เรือขนส่ง 

ขนาด 2.473 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 32.5 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

28 

 
4 ส่งมอบแลว้เม่ือวนัที่  10 เมษายน 2562 
5 ส่งมอบแลว้เม่ือวนัที่  30 เมษายน 2562 
6 ส่งมอบแลว้เม่ือวนัที่  10 กรกฎาคม 2562 
7 ส่งมอบแลว้เม่ือวนัที่  1 สิงหาคม 2562 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 46 

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภท

ของเรือ/ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน อายุเรือ0

1 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 15 

เรือขนส่ง 

ขนาด 1,890 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 29.5 ไม่มีภาระผกูพนั 27 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 17 

เรือขนส่ง 

ขนาด 2,412 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 36.6 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

25 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 20 

เรือขนส่ง 

ขนาด 1,907 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 35.8 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

25 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 21 

เรือขนส่ง 

ขนาด 1,940 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 32.2 ไม่มีภาระผกูพนั 24 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 101 

เรือขนส่ง 

ขนาด 3,200 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 100.1 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

9 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 102 

เรือขนส่ง 

ขนาด 2,300 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 133.7 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

5 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 103 

เรือขนส่ง 

ขนาด 2,300 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 135.7 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

5 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 104 

เรือขนส่ง 

ขนาด 6,400 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 185.0 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

7 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 105 

เรือขนส่ง 

ขนาด 3,187 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 134.4 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

2 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 106 

เรือขนส่ง 

ขนาด 4,999 DWT 

บริการเรือขนส่ง

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 225.2 จดจาํนองเรือเพ่ือ

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 

18 

บริษัทฯ 

และ 

บริษัทย่อย 

ค่าซ่อมเรือครัง้ใหญ่   151.8   

 รวม   9,414.6   

 

 

 
8 ส่งมอบแลว้เม่ือวนัที่  21 มกราคม 2562 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 47 

4.1.1.4 เรือเดินทะเลทีอ่ยู่ระหว่างต่อเรือ 

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภทของเรือ/

ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

NTL เรือศรีลาํภ ู

เรือขนส่ง 

ขนาดประมาณ 2,999 DWT 

บริการเรือขนส่ง 

สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 0.06 ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

 รวม   0.06  

4.1.1.5 อุปกรณท์ีใ่ช้ในเรือ 

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภทของเรือ/

ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ อปุกรณท์ี่ใชใ้นเรือ ใชใ้นเรือ เป็นเจา้ของ 26.5 ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

NTL อปุกรณท์ี่ใชใ้นเรือ ใชใ้นเรือ เป็นเจา้ของ 6.2 ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

SHT อปุกรณท์ี่ใชใ้นเรือ ใชใ้นเรือ เป็นเจา้ของ 5.1 ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

BIG SEA อปุกรณท์ี่ใชใ้นเรือ ใชใ้นเรือ เป็นเจา้ของ 3.2 ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

 รวม   41.0  

4.1.1.6 เฟอรนิ์เจอรแ์ละเคร่ืองใช้สาํนักงาน 

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภทของเรือ/

ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ เฟอรน์ิเจอรแ์ละเคร่ืองใชส้าํนกังาน ใชใ้นสาํนกังาน เป็นเจา้ของ 4.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

NTL อปุกรณค์อมพิวเตอร ์ ใชใ้นสาํนกังาน เป็นเจา้ของ - ไม่มีภาระผกูพนั 

TMT อปุกรณค์อมพิวเตอร ์ ใชใ้นสาํนกังาน เป็นเจา้ของ - ไม่มีภาระผกูพนั 

NMC เฟอรน์ิเจอรแ์ละเคร่ืองใชส้าํนกังาน ใชใ้นสาํนกังาน เป็นเจา้ของ 0.7 ไม่มีภาระผกูพนั 

BSC เฟอรน์ิเจอรแ์ละเคร่ืองใชส้าํนกังาน ใชใ้นสาํนกังาน เป็นเจา้ของ 0.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

BIGSEA เฟอรน์ิเจอรแ์ละเคร่ืองใชส้าํนกังาน ใชใ้นสาํนกังาน เป็นเจา้ของ 0.8 ไม่มีภาระผกูพนั 

NSSG เฟอรน์ิเจอรแ์ละเคร่ืองใชส้าํนกังาน ใชใ้นสาํนกังาน เป็นเจา้ของ 0.7 ไม่มีภาระผกูพนั 

 รวม   6.7  

4.1.1.7 ยานพาหนะ 

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภทของเรือ/

ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ ยานพาหนะ  เป็นเจา้ของ 0.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

บริษัทฯ ยานพาหนะ  เช่าซือ้ 1.8 ไม่มีภาระผกูพนั 
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เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภทของเรือ/

ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

NSSG ยานพาหนะ  เป็นเจา้ของ 6.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

 รวม   8.4  

4.2 สินทรัพยท์ีไ่ม่มีตัวตน 

สินทรัพย ์ วัตถุประสงคก์ารถือครอง 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์(Software License) 

 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พ่ือใชใ้น

การดาํเนินธุรกิจทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ เช่น 

โปรแกรมระบบการทาํบญัชี โปรแกรมรายงาน

ผูบ้ริหาร โปรแกรมบญัชีบริหารคลงัสินคา้ 

และโปรแกรมการดาํเนินงานทั่วไป 

1.9 

รายช่ือลกูคา้ (Customer relationships) มาจากการรวมธุรกิจจากการซือ้บริษัทย่อย 0.1 

สญัญาการใหบ้ริการระยะยาว (Long- term 

service agreements) 

มาจากการรวมธุรกิจจากการซือ้บริษัทย่อย 114.4 

4.3 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุตามพระราชบญัญัติส่งเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520  

(และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตารางสรุปสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุนของกลุ่ม

บรษิัทฯ มีดงันี ้

ตารางสรุปสิทธิประโยชนข์องการส่งเสรมิการลงทนุของกลุ่มบรษิัทฯ 

 

บัตรส่งเสริม 

เลขที่ 

วันทีอ่นุมัติให้

การส่งเสริม 

วันทีเ่ร่ิมมี

รายได้ 

ระยะเวลาของ

สิทธิประโยชน์

จากวันทีเ่ร่ิมมี

รายได้ 

เง่ือนไขและสิทธิประโยชนเ์ฉพาะโครงการ 

ทีส่าํคัญ 
หมายเหต ุ

1 2403(2)/2554 

เรือนวธาน ี

7 ธันวาคม 

2554 

9 กรกฎาคม 

2554 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

693,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนามบริษัทฯ 

2 2702(2)/2555 

เรือฟอรจ์นู สตาร ์

14 พฤศจิกายน 

2555 

14 พฤศจิกายน 

2555 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

506,500,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนามบริษัทฯ 
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บัตรส่งเสริม 

เลขที่ 

วันทีอ่นุมัติให้

การส่งเสริม 

วันทีเ่ร่ิมมี

รายได้ 

ระยะเวลาของ

สิทธิประโยชน์

จากวันทีเ่ร่ิมมี

รายได้ 

เง่ือนไขและสิทธิประโยชนเ์ฉพาะโครงการ 

ทีส่าํคัญ 
หมายเหต ุ

3 59-1627-0-00-1-2 

เรือศรีราชาอีเกิล 

7 ธันวาคม 

2559 

9 กนัยายน 

2555 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

336,077,856.60 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนามบริษัทฯ ซึ่ง

เป็นการรบัโอน

กิจการจาก KNT 

ตามบตัรส่งเสริม

เลขที ่1550(2)/2555 

4 59-1108-0-00-1-2 

เรือเอ็นเนอจิ สตาร ์

26 สิงหาคม 

2559 

31 กรกฎาคม 

2556 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

705,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนามบริษัทฯ ซึ่ง

เป็นการรบัโอน

กิจการจาก NAT 

ตามบตัรส่งเสริม

เลขที ่1686(2)/2556 

5 62-0209-1-00-1-0 

เรืออะแควเรียส 

สตาร ์

28 กุมภาพนัธ ์

2562 

1 พฤษภาคม 

2562 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

891,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนามบริษัทฯ 

6 62-0547-1-00-1-0 

เรือคริสตลั สตาร ์

30 พฤษภาคม 

2562 

6 กรกฎาคม 

2562 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

891,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนามบริษัทฯ 

7 62-0784-1-00-1-0 

เรือดาริน สตาร ์

22 กรกฎาคม 

2562 

21 สิงหาคม 

2562 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

608,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนามบริษัทฯ 

8 1147(2)/2553 

เรือศรีท่าทอง 

10 กุมภาพนัธ ์

2553 

11 มีนาคม 

2553 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

25,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 

9 2139(2)/2556 

เรือศรีนารา 

14 สิงหาคม 

2556 

9 ตลุาคม 2559 8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

40,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 

10 1264(2)/2558 

เรือศรีตาปี 

10 มีนาคม 

2558 

25 มีนาคม 

2559 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

54,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 
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บัตรส่งเสริม 

เลขที่ 

วันทีอ่นุมัติให้

การส่งเสริม 

วันทีเ่ร่ิมมี

รายได้ 

ระยะเวลาของ

สิทธิประโยชน์

จากวันทีเ่ร่ิมมี

รายได้ 

เง่ือนไขและสิทธิประโยชนเ์ฉพาะโครงการ 

ทีส่าํคัญ 
หมายเหต ุ

11 1238(2)/2555 

เรือศรีท่าชนะ 

28 กุมภาพนัธ ์

2555 

21 กนัยายน 

2555 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

160,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 

12 1966(2)/2557 

เรือศรีภเูก็ต 

8 สิงหาคม 

2557 

1 ตลุาคม 2557 8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

40,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 

13 2023(2)/2555 

เรือศรีบา้นดอน 

 

7 สิงหาคม 

2555 

2 พฤศจิกายน 

2555 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

90,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 

14 1265(2)/2558 

เรือศรีกาญจนดิษฐ์ 

10 มีนาคม 

2558 

1 มีนาคม 2561 8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

54,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 

15 1267(2)/2558 

เรือศรีดอนสกั 

10 มีนาคม 

2558 

9 กนัยายน 

2560 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

54,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 

16 60-0241-1-00-1-0 

เรือศรีคีรีชาด 

23 กุมภาพนัธ ์

2560 

21 มิถนุายน 

2560 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

175,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 

17 1265(2)/2558 

เรือศรีกาญจนดิษฐ์ 

10 มีนาคม 

2558 

1 มีนาคม 2561 8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

54,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 

18 61-0952-1-00-1-0 

เรือสิริพิพฒัน ์

8 สิงหาคม 

2561 

1 กนัยายน 

2561 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

161,790,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 

19 1266(2)/2558 

เรือศรีสรุาษฎร ์

10 มีนาคม 

2558 

5 มีนาคม 2562 8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

54,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 
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บัตรส่งเสริม 

เลขที่ 

วันทีอ่นุมัติให้

การส่งเสริม 

วันทีเ่ร่ิมมี

รายได้ 

ระยะเวลาของ

สิทธิประโยชน์

จากวันทีเ่ร่ิมมี

รายได้ 

เง่ือนไขและสิทธิประโยชนเ์ฉพาะโครงการ 

ทีส่าํคัญ 
หมายเหต ุ

20 62-0104-1-00-1-0 

เรือศรีไชยา 

4 กมุภาพนัธ ์

2562 

21 พฤษภาคม 

2562 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

199,070,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 

21 62-0170-1-00-1-0 

เรือศรีท่าเพชร 

15 กุมภาพนัธ ์

2562 

30 พฤษภาคม 

2562 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

199,070,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 

22 62-0521-1-00-1-0 

เรือศรีพมุเรียง 

23 พฤษภาคม 

2562 

8 สิงหาคม 

2562 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

199,070,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 

23 62-0522-1-00-1-0 

เรือศรีพนุพิน 

23 พฤษภาคม 

2562 

1 กนัยายน 

2562 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

199,070,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม NTL 

24 59-0519-1-00-1-0 

เรือเรเดียน สตาร ์

19 เมษายน 

2559 

13 เมษายน 

2559 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

408,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม SHT 

25 1151(2)/2558 

เรือจบูิลี สตาร ์

3 กมุภาพนัธ ์

2558 

9 กมุภาพนัธ ์

2558 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

397,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม SHT 

26 59-1463-1-00-1-0 

เรือเกรซ สตาร ์

9 พฤศจิกายน 

2559 

1 พฤศจิกายน 

2559 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

395,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม SHT 

27 59-1090-0-00-1-2 

เรือภรีูมาศ 

23 สิงหาคม 

2559 

25 มกราคม 

2553 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 

416,241,832.56 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม TMT ซึ่งเป็น

การรบัโอนกิจการ

จากบริษัท ภรีูมาศ 

นาวี จาํกดั ตามบตัร

ส่งเสริมเลขที ่

1085(2)/2553 

28 2279(2)/2556 

เรือบิก๊ซี 20 

13 กนัยายน 

2556 

4 มิถนุายน 

2557 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน  

71,226,409.65 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม BIG SEA 
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บัตรส่งเสริม 

เลขที่ 

วันทีอ่นุมัติให้

การส่งเสริม 

วันทีเ่ร่ิมมี

รายได้ 

ระยะเวลาของ

สิทธิประโยชน์

จากวันทีเ่ร่ิมมี

รายได้ 

เง่ือนไขและสิทธิประโยชนเ์ฉพาะโครงการ 

ทีส่าํคัญ 
หมายเหต ุ

29 59-0380-1-00-1-0

เรือบิก๊ซี 21 

16 มีนาคม 

2559 

19 กนัยายน 

2559 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน  

120,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม BIG SEA 

30 1504(2)/2557 

เรือบิก๊ซี 102 และ

เรือบิก๊ซี103 

17 เมษายน 

2557 

28 มกราคม 

2558 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน  

347,913,026.82 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม BIG SEA 

31 1012(2)/2558 

เรือบิก๊ซี 104 

6 มกราคม 

2558 

28 ธันวาคม 

2558 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน  

241,926,272.59 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม BIG SEA 

32 1011(2)/2558 

เรือบิก๊ซี 105 

6 มกราคม 

2558 

21 เมษายน 

2560 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน  

173,734,526.59 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม BIG SEA 

33 59-0379-1-00-1-0

เรือบิก๊ซี 106 

16 มีนาคม 

2559 

10 พฤษภาคม 

2562 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน  

190,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 

ในนาม BIG SEA 

4.4 สัญญาประกันภัย 

เน่ืองดว้ยนโยบายของกลุ่มบรษิัทฯ ในการคุม้ครองชีวิตพนกังานประจาํเรือ และทรพัยสิ์นหลกัของกลุ่มบรษิัทฯ ในการ

ดําเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าทําประกันภัยเพ่ือคุ้มครองและเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบ และทรัพย์สินท่ีได้รับ 

ความเสียหายหากเกิดอบุตัิเหต ุโดยมีประกนัภยัหลกัสองประเภท คือ 

(1) ประกันภยัตวัเรือและเคร่ืองจกัร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) โดยมีขอบเขตครอบคลมุ

ท่ีสาํคัญ อาทิ เหตุเรือชน เหตุโจรกรรมและปลน้สะดมโดยโจรสลัด และอุบัติเหตุอ่ืน ๆ ซึ่งอาจสรา้งความเสียหายใหก้ับ 

ตวัเรือและเคร่ืองจกัร ทัง้นี ้เรือของกลุ่มบรษิัทฯ โดยส่วนใหญ่มีวงเงินประกนัท่ีคุม้ครองไม่ตํ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของเรือ 

(2) ประกันภยัความรบัผิดชอบต่อบุคคลอ่ืน (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) โดยขอบเขต

ครอบคลุมท่ีสาํคัญ อาทิ เหตุมลพิษจากสินคา้ (นํา้มันดิบ ผลิตภัณฑ์นํา้มันสาํเร็จรูป และปิโตรเคมี) เหตุเรือชน และ

อบุตัิเหตอ่ืุน ๆ ซึ่งสรา้งความเสียหายใหแ้ก่บคุคลอ่ืนหรือส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัท่ีจาํกดั โดยกลุ่มบรษิัทฯ ได้

เขา้สญัญาประกนัภยัท่ีสาํคญั ดงันี ้
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ประเภทการ

ประกันภัย 
ผู้ทาํประกันภัย 

ผู้รับผลประโยชน์

ตามกรมธรรม ์
ระยะเวลาประกันภัย วงเงินเอาประกันภัยทีส่าํคัญ/1 

ประกนัภยัตวัเรือ

และเคร่ืองจกัร 

(H&M 

Insurance) 

บริษัทฯ และ 

บริษัทย่อย  

กลุ่มบริษัทฯ  

ผูร้บัจาํนองเรือ 

และผูเ้ช่าเรือ 

1) เรือขนสง่ ขนาดเลก็ (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 

10,000 DWT) 

เรือสิริธนา 
1 ปี (1 มกราคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562)   

เรือศรีนารา 
1 ปี (1 มกราคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562)   

เรือศรีภเูก็ต 
1 ปี (1 มกราคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562)   

เรือศรบีา้นดอน 
1 ปี (1 มกราคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562)   

เรือศรีท่าชนะ 
1 ปี (1 มกราคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562)   

เรือศรีกระบี ่
1 ปี (1 มกราคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562)   

เรือศรีท่าทอง 
1 ปี (1 มกราคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562)   

เรือศรตีาปี 
1 ปี (1 มกราคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562)   

เรือศรีคีรีชาด 
1 ปี (1 มกราคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562)   

เรือสิรพิิพฒัน ์
1 ปี (1 มกราคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562)   

เรือศรีกาญจน

ดิษฐ์ 

1 ปี (1 มกราคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562)   

เรือศรดีอนสกั 
1 ปี (1 มกราคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562)   

เรือศรีสรุาษฎร ์
1 ปี (25 มกราคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562) 

เรือศรีไชยา 
0.8 ปี (10 เมษายน 2562 – 

31 ธันวาคม 2562) 

เรือศรพีมุเรียง 
0.5 ปี (10 กรกฎาคม 2562 – 

31 ธันวาคม 2562) 

เรือศรพีนุพิน 
0.4 ปี (1 สิงหาคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562) 

เรือศรีท่าเพชร 
0.7 ปี (29 เมษายน 2562 – 

31 ธันวาคม 2562) 

เรือภรูีมาศ 
1.5 ปี (20 มีนาคม 2562 – 20 

กนัยายน 2563) 

เรือบิก๊ซี 9 
1 ปี (1 กรกฎาคม 2562 –  

1 กรกฎาคม 2563) 

เรือบิก๊ซี 10 
1 ปี (1 กรกฎาคม 2562 –  

1 กรกฎาคม 2563) 

• เรือขนส่งขนาดเล็ก (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 

10,000 เดตเวตตัน) 

วงเ งินเอาประกันภัยของเ รือรวมทั้งหมด

ประมาณ  3,279.4 ลา้นบาท  

• เรือขนส่งขนาด Aframax (ขนาดบรรทุก

ระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT)  

วงเ งินเอาประกันภัยของเ รือรวมทั้งหมด

ประมาณ 22.4 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรือ 689.4 

ลา้นบาท 

• เรือ FSU 

วงเ งินเอาประกันภัยของเ รือรวมทั้ งหมด

ประมาณ 173.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

5,305.8 ลา้นบาท 

• เรือ FSO 

วงเ งินเอาประกันภัยของเ รือรวมทั้ งหมด

ประมาณ 5.7 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรือ 175.3 

ลา้นบาท 

• เรือ AWB 

วงเ งินเอาประกันภัยของเ รือรวมทั้ งหมด

ประมาณ ประมาณ 12.7 ล้านดอลลารส์หรฐั 

หรือ 385.2 ลา้นบาท 
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ประเภทการ

ประกันภัย 
ผู้ทาํประกันภัย 

ผู้รับผลประโยชน์

ตามกรมธรรม ์
ระยะเวลาประกันภัย วงเงินเอาประกันภัยทีส่าํคัญ/1 

เรือบิก๊ซี 14 
1 ปี (26 สิงหาคม 2562 –  

26 สิงหาคม 2563) 

เรือบิก๊ซี 15 
1 ปี (12 พฤศจิกายน 2562 – 

12 พฤศจิกายน 2563) 

เรือบิก๊ซี 17 
1 ปี (15 ธันวาคม 2562 –  

15 ธันวาคม 2563) 

เรือบิก๊ซี 20 
1 ปี (1 กรกฎาคม 2562 –  

1 กรกฎาคม 2563) 

เรือบิก๊ซี 21 
1 ปี (1 กรกฎาคม 2562 –  

1 กรกฎาคม 2563) 

เรือบิก๊ซี 101 
1 ปี (26 มีนาคม 2562 –  

26 มีนาคม 2563) 

เรือบิก๊ซี 102 
1 ปี (9 มกราคม 2562 –  

9 มกราคม 2563) 

เรือบิก๊ซี 103 
1 ปี (9 มกราคม 2562 –  

9 มกราคม 2563) 

เรือบิก๊ซี 104 
1 ปี (12 ตลุาคม 2562 –  

12 ตลุาคม 2563) 

เรือบิก๊ซี 105 
1 ปี (16 มกราคม 2562 –  

16 มกราคม 2563) 

เรือบิก๊ซี 106 
1 ปี (21 มกราคม 2562 –  

21 มกราคม 2563) 

2) เรือขนสง่ ประเภท Aframax (ขนาดบรรทุก

ระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT)  

เรือเรเดียน สตาร ์
1 ปี (21 กนัยายน 2562 –  

20 กนัยายน 2563)   

3) เรือ FSU 

เรือเอ็นเนอจิ 

สตาร ์

1 ปี (21 กนัยายน 2562 –  

20 กนัยายน 2563)   

เรือฟอรจ์นู สตาร ์
1 ปี (21 กนัยายน 2562 –  

20 กนัยายน 2563)   

เรืออะแควเรียส 

สตาร ์

1 ปี (21 กนัยายน 2562 –  

20 กนัยายน 2563)   

เรือคริสตลั สตาร ์
1 ปี (21 กนัยายน 2562 –  

20 กนัยายน 2563)   

เรือดารนิ สตาร ์
1 ปี (21 กนัยายน 2562 –  

20 กนัยายน 2563)   

เรือเกรซ สตาร ์
1 ปี (21 กนัยายน 2562 –  

20 กนัยายน 2563)   

เรือจบูิลี สตาร ์
1 ปี (21 กนัยายน 2562 –  

20 กนัยายน 2563)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 55 

ประเภทการ

ประกันภัย 
ผู้ทาํประกันภัย 

ผู้รับผลประโยชน์

ตามกรมธรรม ์
ระยะเวลาประกันภัย วงเงินเอาประกันภัยทีส่าํคัญ/1 

เรือบงกช สตาร ์
1 ปี (21 กนัยายน 2562 –  

20 กนัยายน 2563)   

4) เรือ FSO 

เรือศรีราชาอีเกิล 
1 ปี (1 มกราคม 2562 –  

31 ธันวาคม 2562) 

5) เรือ AWB 

เรือนวธานี 
1 ปี (1 มกราคม 2562 –  

31 ธันวาคม 2562)   
 

ประกนัภยัความ

รบัผิดชอบต่อ

บคุคลอ่ืน (P&I 

Insurance) 

บริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย  

กลุ่มบริษัทฯ และ

ผูร้บัจาํนองเรือ 

ช่ือเรือ ระยะเวลาประกนัภยั 

1) เรือขนสง่ ขนาดเลก็ (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 

10,000 DWT) 

เรือสิริธนา 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563)   

เรือศรีนารา 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563)   

เรือศรีภเูก็ต 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563)   

เรือศรบีา้นดอน 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563)   

เรือศรีท่าชนะ 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือศรีกระบี ่
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563)    

เรือศรีท่าทอง 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563)    

เรือศรตีาปี 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563)    

เรือศรีคีรีชาด 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563)    

เรือสิรพิิพฒัน ์
0.6 ปี (15 กรกฎาคม 2562 

– 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือศรีกาญจนดิษฐ์ 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือศรดีอนสกั 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือศรีสรุาษฎร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือศรีไชยา 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือศรพีมุเรียง 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

• เรือขนส่งขนาดเล็ก (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 

10,000 เดตเวตตัน) 

 วงเงินเอาประกันภัยของเรือต่อลําประมาณ 

500-1,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรือ 15,637.7-

31,275.4 ลา้นบาท 

• เรือขนส่งขนาด Aframax (ขนาดบรรทุก

ระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT)  

 วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีมลพิษ

จากสินคา้ 

ว ง เ งิ น เ อ า ป ร ะ กัน ภั ย ข อ ง เ รื อ ต่ อ ลํา

ประมาณ 1,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

31,275.4 ลา้นบาท 

 วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีเกิดความ

เสียหายแก่ผูโ้ดยสารเรือ/พนักงานประจาํ

เรือ 

ว ง เ งิ น เ อ า ป ระ กันภั ยข อ ง เ รือต่ อลํา  

ประมาณ 3,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

93,826.2 ล้านบาท หรือ แล้วแต่จํานวนซึ่ง

กาํหนดไวใ้นสญัญาประกนัภยั 

 วงเงินประกนัภยัของเรือในกรณีสงคราม 

ว ง เ งิ น เ อ า ป ร ะ กัน ภั ย ข อ ง เ รื อ ต่ อ ลํา

ป ร ะ ม า ณ  500 ล้า น ด อ ล ล า ร์ส ห รัฐ  ห รือ 

15,637.7 ลา้นบาท 

• เรือ FSU 

 วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีมลพิษ

จากสินคา้ 

ว ง เ งิ น เ อ า ป ระ กันภั ยข อ ง เ รือต่ อลํา  

ประมาณ 1,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

31,275.4 ลา้นบาท 

 วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีเกิดความ

เสียหายแก่ผูโ้ดยสารเรือ/พนักงานประจาํ

เรือ 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 56 

ประเภทการ

ประกันภัย 
ผู้ทาํประกันภัย 

ผู้รับผลประโยชน์

ตามกรมธรรม ์
ระยะเวลาประกันภัย วงเงินเอาประกันภัยทีส่าํคัญ/1 

เรือศรพีนุพิน 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือศรีท่าเพชร 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือภรูีมาศ 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือบิก๊ซี 9 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 

– 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือบิก๊ซี 10 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 

– 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือบิก๊ซี 14 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 

– 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือบิก๊ซี 15 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 

– 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือบิก๊ซี 17 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 

– 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือบิก๊ซี 20 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 

– 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือบิก๊ซี 21 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 

– 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือบิก๊ซี 101 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 

– 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือบิก๊ซี 102 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 

– 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือบิก๊ซี 103 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 

– 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือบิก๊ซี 104 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 

– 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือบิก๊ซี 105 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 

– 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือบิก๊ซี 106 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 

– 20 กมุภาพนัธ ์2563) 
2) เรือขนสง่ ประเภท Aframax (ขนาดบรรทุก

ระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT)  

เรือเรเดียน สตาร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

3) เรือ FSU 

เรือเอ็นเนอจิ สตาร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือฟอรจ์นู สตาร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

ว ง เ งิ น เ อ า ป ระ กันภั ยข อ ง เ รือต่ อลํา  

ประมาณ 3,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

93,826.2 ล้านบาท หรือ แล้วแต่จํานวนซึ่ง

กาํหนดไวใ้นสญัญาประกนัภยั 

 วงเงินประกนัภยัของเรือในกรณีสงคราม 

ว ง เ งิ น เ อ า ป ระ กันภั ยข อ ง เ รือต่ อลํา  

ประมาณ 500.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

15,637.7 ลา้นบาท 

• เรือ FSO 

 วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีมลพิษ

จากสินคา้ 

ว ง เ งิ น เ อ า ป ระ กันภั ยข อ ง เ รือต่ อลํา   

ประมาณ 1,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

31,275.4 ลา้นบาท 
 วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีเกิดความ

เสียหายแก่ผูโ้ดยสารเรือ/พนักงานประจาํ

เรือ 

ว ง เ งิ น เ อ า ป ร ะ กัน ภั ย ข อ ง เ รื อ ต่ อ ลํา

ประมาณ 3,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

93,826.2 ล้านบาท หรือ แล้วแต่จํานวนซึ่ง

กาํหนดไวใ้นสญัญาประกนัภยั 

 วงเงินประกนัภยัของเรือในกรณีสงคราม 

ว ง เ งิ น เ อ า ป ร ะ กัน ภั ย ข อ ง เ รื อ ต่ อ ลํา

ประมาณ 500.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

15,637.7 ลา้นบาท 

• เรือ AWB 

วงเงินเอาประกันภัยของเรือต่อลาํ ประมาณ 

500.0 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรือ 15,637.7 ลา้นบาท 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 57 

ประเภทการ

ประกันภัย 
ผู้ทาํประกันภัย 

ผู้รับผลประโยชน์

ตามกรมธรรม ์
ระยะเวลาประกันภัย วงเงินเอาประกันภัยทีส่าํคัญ/1 

เรืออะแควเรียส 

สตาร ์

0.11 ปี (7 มีนาคม 2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือคริสตลั สตาร ์
0.11 ปี (21 มีนาคม 2562 

- 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือดารนิ สตาร ์
0.7 ปี (11 กรกฎาคม 2562 

- 20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือเกรซ สตาร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือจบูิลี สตาร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

เรือบงกช สตาร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

4) เรือ FSO 

เรือศรีราชาอีเกิล 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 

5) เรือ AWB 

เรือนวธานี 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2562 - 

20 กมุภาพนัธ ์2563) 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกนัภยัคุม้ครองสาํหรบัเรือบางลาํที่มีความเสี่ยงในกรณีดงักล่าว 

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บรษิัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ใกลเ้คียงกนั หรือก่อใหเ้กิดประโยชน ์และสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ เพ่ือเสริมสรา้งความมั่นคง และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายการลงทุน

ดงัตอ่ไปนีเ้พ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน 

1. ธุรกิจท่ีจะลงทุนนั้นเป็นธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการทาํรายได้ และกําไรอย่างสมํ่าเสมอ มีการจัดทาํประเมิน 

ความเส่ียงของโครงการและผ่านการวิเคราะหค์วามเป็นไปไดแ้ลว้ 

2. ธุรกิจท่ีจะลงทนุมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายชาํระภาระหนี ้และดอกเบีย้ 

3. ธุรกิจท่ีจะลงทุนให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมในความเส่ียงท่ียอมรับได ้ในอัตราผลตอบแทนภายใน (Equity 

Internal Rate of Return: EIRR) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 12 หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดขณะนัน้ 

4. บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีผูบ้รหิารและบคุลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์นการทาํธุรกิจนัน้ ๆ 

5. บรษิัทฯ ตอ้งไม่ลงทนุในธุรกิจท่ีผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 

6. การลงทุนดังกล่าวผ่านการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ

คณะกรรมการบรษิัท หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบับรษิัทฯ แลว้แต่กรณี 
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7. บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการขนส่งทางทะเลและสนับสนุนกิจการสาํรวจหรือผลิตปิโตรเลียมใน

ทะเลเป็นหลกั หากมีการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัท หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบับรษิัทฯ แลว้แต่กรณี  

8. ในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การพิจารณาจาํนวนเงินจะขึน้อยู่กบัความสมัพนัธท์างธุรกิจ โดยหาก

เป็นกิจการท่ีมีความสมัพนัธก์ับธุรกิจมาก บริษัทฯ อาจมีการลงทุนเกินกว่ารอ้ยละ 50 และถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ส่วนการลงทุนในกิจการอ่ืน ๆ บริษัทฯ อาจมีการลงทุนตั้งแต่รอ้ยละ 20 จนถึงรอ้ยละ 49.99 ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมของ 

บรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ อาจพิจารณาทบทวนการลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกับ

สภาพธุรกิจของบรษิัทฯ 

ทั้งนี ้ในการกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เขา้เป็น

กรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มของบรษิัทดงักล่าว โดยตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ี

บรหิาร กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรือบคุคลใด ๆ ซึ่งมีคณุสมบตัิและประสบการณเ์หมาะสมในธุรกิจท่ีบรษิัทฯ เขา้ลงทนุ 

โดยปราศจากผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมเหล่านัน้ ทัง้นี ้ตวัแทนของบริษัทฯ จะตอ้งบรหิาร

และจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกาํหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และ/หรือบรษิัทรว่มนัน้ ๆ 

4.6 รายละเอียดสัญญาทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทีส่าํคัญ 

ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 

การต่ออายุ

สัญญา 
การเลิกสัญญา เง่ือนไขทีส่าํคัญ 

1. สญัญาบริการขนส่งและ

จั ด เ ก็ บ นํ้ า มั น ดิ บ แ ล ะ

ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสาํเร็จรูป

ทางเรือ (Floating Storage 

Unit: FSU) (“เรือ FSU”) 

(ส่วนใหญ่ให้บริการขนส่ง

และจัดเก็บนํา้มันแก่ลูกคา้

ซึ่ ง เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ล ที่ จ ด

ท ะ เ บี ย น จั ด ตั้ ง ใ น

สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย

ใหบ้ริการขนส่งและจัดเก็บ

นํ้ า มั น ผ่ า น  N a t h a l i n 

S h i p p i n g  P t e .  L t d . 

(“NSSG”) 

6 – 12 เดือน สัญญาส่วนใหญ่

กําหนดว่า ก่อน

ค ร บ กํ า ห น ด

ระยะเวลาตาม

สัญญาเป็นเวลา

ไ ม่น้อยกว่ า  60 

วัน  ลู ก ค้ า อ า จ

แสดงเจตนาต่อ

อายุสัญญาโดย

ส่งหนังสือแจง้ต่อ

อายุสญัญาไปยัง 

NSSG ได ้ 

 

สญัญาสามารถบอกเลิกไดต้าม

เหตตุ่าง ๆ ที่ระบไุวใ้นสญัญา ซึง่

รวมถึงในกรณีที่คู่สัญญาฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ่งได้แต่งตั้งผู้ช ําระ

บัญชี หรือผูพิ้ทักษ์ทรพัย ์หรือ

บุคคลใด ๆ อนัทาํหนา้ที่ในการ

จัดการทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมด 

หรือบางส่วนใหแ้ก่เจา้หนี ้หรือ

ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ

อยู่ในฐานะที่ไม่อาจจะชําระ

หนี ้ได้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

อาจบอกเลิกสญัญาได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สญัญาส่วนใหญ่กาํหนดว่า 

- NSSG ตกลงให้บริการขนส่ง

และจัดเก็บนํา้มนัโดยเรือ FSU 

แ ก่ ลู ก ค้ า  โ ด ย สั ญ ญ า จ ะ

กําหนดปริมาณการจัดเก็บ

นํา้มนัไวใ้นแต่ละสญัญา 

- N S S G  ต ก ล ง เ รี ย ก เ ก็ บ

ค่าบริการเรือ FSU จากการ

ขนส่งและจดัเก็บนํา้มนัดิบและ

ผ ลิต ภัณฑ์นํ้ามันสํา เร็จ รูป 

(Storage Fee) และค่าบริการ

อ่ืนที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า เช่น 

Inter-Tank Transfer และ 

Blending by Air-Agitation 

เป็นตน้ 

- NSSG รับรองว่า NSSG เป็น 

ผู้มีสิท ธิในการนํา เ รือ FSU 

อ อ ก ใ ห้บ ริ ก า ร ข น ส่ ง แ ล ะ

จัดเก็บนํา้มนัแก่ลกูคา้ และเรือ 

FSU ที่ ให้บริการขนส่งและ

จัด เ ก็ บ นํ้ า มัน ต า ม สัญ ญ า
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ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 

การต่ออายุ

สัญญา 
การเลิกสัญญา เง่ือนไขทีส่าํคัญ 

 

 

 

 

 

  

บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนดโดยสถาบันการจัดชั้น

เ รื อ  ( The  In te r n a t i o n a l 

Association of Classification 

Societies: IACS) 

- NSSG จะถือว่าไดร้บัมอบสินคา้

ที่ขนส่งเม่ือสินค้าที่ขนส่งได้ถูก

ส่งผ่านท่อเช่ือม (Connecting 

flange) จากเรือของลูกค้าไปยัง

เรือ FSU 

- N S S G  ต ก ล ง จัด ใ ห้ มี ก า ร

ประกันภัยความเสียหายอัน

เ กิ ด จ า ก ก า ร ข น ส่ ง ต ล อ ด

ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห้บ ริ ก า ร เ รื อ

ดังกล่าว ทั้งนี ้ ไม่รวมถึงการ

ประกันภัยความเสียหายของ

สินคา้ จากภยนัตรายต่อความ

ชํา รุ ด ข อ ง สิ น ค้ า จ า ก ก า ร

เดินเรือตามปกติ 

- ลูกค้ายังคงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์

ใ น สิ น ค้ า ที่ ข น ส่ ง ต ล อ ด

ระยะเวลาการขนส่งสินคา้ 

- ลูกคา้ตกลงแต่งตัง้ผูต้รวจสอบ

อิส ระ เ พ่ือทํา หน้า ที่ ใ นการ

ตรวจสอบด้านปริมาณและ

คุณภาพในการขนถ่ายสินค้า 

( l oad ing)  และการปล่อย

สินค้าออก (discharge) โดย

ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบใน

ค่าใช้จ่ายสําหรับการแต่งตั้ง

ผูต้รวจสอบอิสระ 

- ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบ

ภาษีอากรที่เกี่ยวขอ้งกับสินคา้

ที่ขนส่งแต่เพียงผูเ้ดียว 

- ลูกค้า ไ ม่สามารถโอนสิทธิ  

หน้าที่ หรือนําเรือ FSU ตาม

สัญญาออกให้บริการขนส่ง

และจัดเก็บสินค้าทางเรือแก่

บุคคลภายนอกอีกทอดหนึ่งได ้ 

เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมจาก 

NSSG 
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ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 

การต่ออายุ

สัญญา 
การเลิกสัญญา เง่ือนไขทีส่าํคัญ 

2. สัญ ญ า บ ริ ก า ร ข น ส่ ง

สินค้าทางเรือแบบกาํหนด

ระยะเวลา (Timr Charter) 

4 – 6 เดือน 

 

- สัญญาส่วนใหญ่กําหนดว่า 

ลกูคา้อาจแสดงเจตนาบอกเลิก

สัญญาไปยัง NSSG ในฐานะ

เจ้า ข อง เ รือ ได้  โด ยกา รส่ ง

หนังสือบอกกล่าวเ ป็นลาย

ลักษณ์อักษร หากปรากฏว่า

เกิดเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้

- ลู ก ค้ า ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้

ประโยชน์จากเรือได้ (Off-

hire period)  

- เ รือที่ ให้บริการขนส่งตาม

สญัญาหายไป 

- เ รือที่ ให้บริการขนส่งตาม

สั ญ ญ า ถู ก ค ว บ คุ ม โ ด ย

เจ้าหน้าที่อันเนื่องมาจาก

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม

กฎหมาย หรือการกระทาํผิด

กฎระเบียบ 

 

สัญญาส่วนใหญ่ระบุสินค้าที่

ข น ส่ ง  แ ล ะ ร ะ บุ พื ้น ที่ ข น ส่ ง 

(Trading area) อย่างชดัเจน และ

กาํหนดเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคญัดงันี ้

- ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลง

ก ร ร ม สิ ท ธิ์  โ ค ร ง ส ร้า ง เ รื อ  

ธ ง ช า ติ ป ร ะ จํ า เ รื อ  ก า ร

ล ง ท ะ เ บี ย น จั ด ชั้ น เ รื อ 

(classification) รวมถึงห้าม

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง บ ริ ษั ท ซึ่ ง ทํา

หนา้ที่จัดการเรือ เวน้แต่ไดร้บั

ความยินยอมจากลกูคา้  

- NSSG มีหนา้ที่จัดทาํรายงาน

อุบัติ เหตุทางเ รือ  และทาง

สิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้าเป็น

รายเดือน 

- NSSG ต้องตรวจสอบการ

ดํา เนิ นงา นต่ าง  ๆ  ภา ยใต้

สญัญาฉบบันี ้เช่น การทาํงาน

ของผู้ควบคุมเรือ เจ้าหน้าที่

ประจํา เ รือ  ห รือลูก เ รือ  ว่ า

เป็นไปตามกฎหมายที่บงัคบัใช้

ห รือไ ม่  โดยการตรวจสอบ

ดังกล่ าวให้เ ร่ิมดํา เนินการ

ตั้งแต่วันที่ มีการส่งมอบเรือ

แ ล ะ ต ล อ ด ร ะย ะ เ ว ล า กา ร

ใหบ้ริการขนส่งทางเรือ 

- NSSG ตกลงว่า สัญญาจ้าง

งานสําหรับเจ้าหน้าที่ประจาํ

เรือ และลูกเรือนัน้ เป็นไปตาม

ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก ฎ เ ก ณ ฑ์ที่

บงัคบัใชก้บัเรือ 

- ลูกค้าอาจนาํเรือตามสัญญา

อ อ ก ใ ห้ บ ริ ก า ร ข น ส่ ง แ ก่

บุคคลภายนอกอีกทอดได้ 

อย่างไรก็ดี ลกูคา้ยงัคงมีหนา้ที่

แ ล ะค ว า มรับ ผิ ด ชอบ ต า ม

สัญญาต่อ NSSG ทั้งนี ้ หาก

ลูกค้าต้องการโอนสิทธิตาม

สัญญากับบุคคลใด ๆ ลูกค้า
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ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 
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การต่ออายุ

สัญญา 
การเลิกสัญญา เง่ือนไขทีส่าํคัญ 

จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจาก 

NSSG ก่อน 

3. สญัญาว่าจา้งตวัแทนใน

ประเทศมาเลเซียเพ่ือ

ดาํเนินการขออนญุาต

เดินเรือในนาม Nathalin 

Shipping Pte. Ltd. (Ship-

to-Ship Transfer License 

Service Agreement) 

2 ปี คู่สัญญาอาจตก

ลงต่ออายสุญัญา 

S h i p - t o - Sh i p 

T r a n s f e r 

License Service 

Agreementฉบบั

นี ้ อ อ ก ไ ป  เ ม่ื อ

ปรากฏว่าตวัแทน

ใ น ป ร ะ เ ท ศ

มา เล เ ซีย ได้รับ

อ นุ ญ า ต จ า ก

หน่วยงานของรฐั

ใ น ป ร ะ เ ท ศ

ม า เ ล เ ซี ย ใ ห้

ประกอบกิจการ

เ ดิ น เ รื อ  F S U 

ต่ อ ไ ป อี ก ร ะ ย ะ 

เวลาหนึ่ง  

สญัญาส่วนใหญ่กาํหนดว่า 

- N S S G  มี สิ ท ธิ บ อก เลิ ก

สัญญาได้ โดยส่งหนังสือ

บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์

อกัษรไปยงัตวัแทน เม่ือเกิด

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หนึ่ง ดงันี ้

- หน่ ว ยงา นข องรัฐใน

ป ร ะ เ ท ศ ม า เ ล เ ซี ย ที่

เกี่ยวข้อง ยกเลิกการ

อ นุ ญ า ต ใ ห้ ตั ว แ ท น

ป ระกอบ กิ จก า ร เ รื อ 

FSU ตามสญัญา  

- ตัวแทนดาํเนินการใด ๆ 

อนัเป็นการผิดสญัญา 

- ตัวแทน มีสิทธิบอกเลิก

สัญญาได้ โดยส่งหนังสือ

บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์

อกัษรไปยงั NSSG เม่ือเกิด

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หนึ่ง ดงันี ้

- NSSG ผิดนัดไม่ชําระ

ค่าธรรมเนียมในการ

ดาํเนินการตามสัญญา 

ต า ม ที่ กํ า ห น ด ไ ว้ ใ น

สญัญา หรือ 

- NSSG ดาํเนินการใด ๆ 

อนัเป็นการผิดสญัญา 

- NSSG ตกลงว่าจา้งตวัแทนใน

ประเทศมาเล เ ซียซึ่ ง ไ ด้รับ

อนุญาตใหป้ระกอบกิจการเรือ 

FSU ในประเทศมาเลเซีย และ

เ ป็ น ผู้ ด ํ า เ นิ น ก า ร ติ ด ต่ อ

หน่วยงานราชการของประเทศ

มาเลเซียที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้ 

NSSG สามารถเดินเรือขนส่ง

นํา้มนัในประเทศมาเลเซียตาม

พืน้ที่ที่หน่วยงานของรัฐได้ให้

อนญุาตไว ้ทัง้นี ้เรือ FSU ซึ่งใช้

ในการเดินเรือนัน้เป็นเรือตามที่ 

NSSG กาํหนด 

- ตวัแทนเป็นผูด้าํเนินการติดต่อ

ขออนุญาตนาํเรือเทียบท่าและ

ออกจากท่า และขนสินค้าลง

หรือขึ ้นจากเรือ (Loading) 

รวมถึงจัดเตรียมเอกสารเร่ือง

ต่าง ๆ เช่น การศุลกากร, ด่าน

ตรวจอาชีวอนามยั, ด่านตรวจ

คนเข้า เ มือง กับหน่วยงาน

ราชการในประเทศมาเลเซีย 

ในนามของ NSSG  

- ตัว แ ท น มี ห น้า ที่ ใ น ก า ร ใ ห้

คาํแนะนาํทางด้านภาษี หรือ

กฎหมายทอ้งถิ่น กบั NSSG 

- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่อาจ

โอนสิทธิ และ/หรือ หนา้ที่ ตาม

สัญญาให้แก่บุคคลภายนอก

ได้ เว้นแต่ไดร้ับความยินยอม

จากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

4.7 สัญญาเงนิกู้ทีส่าํคัญ 

สัญญา สญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ือเป็นเงินทุนสาํหรบัการซือ้เรือ ที่ดินและปรบัปรุงอาคาร เพ่ือการประกอบ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

คู่สัญญา บริษัทฯ และบริษัทย่อย กบัธนาคารพาณิชย ์ 

วงเงินกู้ยืมระยะยาวที่สาํคัญ  

(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562)  

 บริษัทฯ วงเงินกู้รวม 43.78  ลา้นดอลลาร ์และ 982.84  ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระงวดสุดทา้ย

เดือน พฤศจิกายน 2567 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 62 

 NTL วงเงินกูร้วม 1,233.68 ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระงวดสดุทา้ยเดือนกรกฎาคม 2570 

 SHT วงเงินกูร้วม 26.37 ลา้นดอลลาร ์ครบกาํหนดชาํระงวดสดุทา้ยเดือนมีนาคม 2567 

 บริษัท บิ๊กซี จาํกัด วงเงินกู้รวม 436.97  ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระงวดสุดทา้ยเดือนมิถุนายน  

2567 

เง่ือนไขเงินกู้ที่สาํคัญ 

(Loan Covenants) 

ในแต่ละสญัญาเงินกูมี้เง่ือนไขกาํรดาํรงอตัราส่วนทางการเงินทีส่าํคญั ดงันี ้ 

 ใหผู้กู้ด้าํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ้DSCR1 (Debt Service Coverage Ratio) ไวใ้น

อตัราส่วนไม่นอ้ยกว่า 1.0 - 1.25 เท่า (แลว้แต่ธนาคาร)  

 ผูกู้จ้ะไม่ก่อภาระผูกพนัใด ๆ โดยการกูย้ืมหรือคํา้ประกันบุคคลใดๆ จนทาํใหอ้ตัราส่วนของหนีส้ิน

รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E2 (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้  เกินกว่าอัตราส่วนที่กําหนด 

(อตัราส่วนที่กาํหนดแลว้แต่วงเงินกูแ้ละธนาคาร) อยู่ในช่วงระหว่าง 1.5 – 6.5 เท่า แต่ทัง้นี ้Debt to 

Equity Ratio จะตอ้งไม่ตํ่ากว่าศูนย ์  ทัง้นี ้โดยใหน้ับรวมเงินกูย้ืมจากกรรมการ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

และเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการ/บริษัทที่เกี่ยวขอ้งสทุธิ รวมเป็นส่วนของทนุดว้ย 

 ในกรณีที่ผูกู้แ้ละโครงการของผูกู้้ไม่สามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จไดท้ันตามกาํหนดระยะเวลา 

หรือไม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายก่อสรา้ง และค่าดาํเนินการอ่ืน ๆ (Cost Overrun) ใหเ้ป็นไปตาม

แผนการที่ผูกู้ไ้ดเ้สนอไวต้่อผูใ้หกู้ ้ผูกู้จ้ะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบลงทนุในส่วนนีเ้อง เพ่ือใหง้านก่อสรา้ง

แลว้เสรจ็ โดยไม่มีผลผกูพนัในการที่ผูใ้หกู้จ้ะตอ้งใหก้ารสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมแก่ผูกู้้อีกแต่

อย่างใด 

 ในกรณีที่ผูกู้ข้าดสภาพคล่องในการลงทุนต่อเรือ และ/หรือการชาํระเงินคืนเงินกูใ้หแ้ก่ผูใ้หกู้ ้และ/

หรือเกิด Cost Overrun อย่างใดอย่างหนึ่ง ผูกู้จ้ะตอ้งจัดหาเงินทุนจากการเพ่ิมทุน และ/หรือการ

กูย้ืมเงินจากกรรมการ หรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง โดยกรณีกูย้ืมเงินจากกรรมการ หรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

ผูกู้จ้ะตอ้งไม่ชาํระคืนเงินกูย้ืมกรรมการหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวขอ้ง จนกว่าผูกู้จ้ะไดช้าํระเงินใหแ้ก่

ผูใ้หกู้้จนครบถ้วน โดยใหค้งเงินกูย้ืมกรรมการ หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวขอ้งไวเ้ป็นหนีล้าํดบัรอง 

(Subordinated Debt) 

 ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้ใหส้ถาบนัการเงินทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที เม่ือเกิดขอ้พิพาทหรือคดีใด ๆ  

 ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้า เม่ือผู้กู้จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้กู้ ทั้งนี ้ผู ้กู้

สามารถจ่ายเ งินปันผลได้ตามเ ง่ือนไขดังต่อไปนี ้  1)การ จ่ายเ งินปันผลดังกล่าวต้อง 

ไม่กระทบต่อความสามารถในการชาํระหนีข้องผูกู้ ้และ 2) ไม่มีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ ผูกู้ต้อ้งไม่ทาํการ

โอน ขาย ใหเ้ช่า จาํหน่าย หรือ ก่อใหเ้กิดภาระติดพนัใด ๆ กับทรพัยส์ินที่เป็นหลกัประกัน (เรือของ

แต่ละวงเงินกู)้ ของผูกู้ ้เวน้แต่ในกรณีที่เป็นทาํการคา้ปกติของผูกู้ ้หรือเป็นการจาํหน่ายทรพัยส์ินที่

เสื่อมสภาพอนัเนื่องมาจากลกัษณะหรือสภาพของทรพัยส์ินนัน้เอง 

 ผูกู้จ้ะตอ้งโอนสิทธิหนังสือคํา้ประกันใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้ในกรณีที่อู่ต่อเรือ เปิดหนังสือคํา้ประกันมาใหก้บั 

ผูกู้ ้ภายใน 14 วนั หลงัจากเบิกรบัเงินกูใ้นแต่ละงวด 

 ในกรณีที่ผูกู้มี้การซือ้เรือเพ่ิมเติมในโครงการใดก็ตาม ทาํหนังสือแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้ทกุ

ครัง้ 

 ผูกู้จ้ะตอ้งนาํเงินรายไดท้ี่ไดร้บัจากเรือที่เป็นหลกัประกันกับผูใ้หกู้ม้าฝากเขา้บญัชีเงินฝากของผูกู้ท้ี่

เปิดไวก้ับผูใ้หกู้ ้และมอบสิทธิที่จะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวใหไ้วเ้ป็นประกันในการชาํระ

หนีก้ับผูใ้หกู้ ้หรือยินยอมใหผู้กู้้มีสิทธิหักเงินในบญัชีเงินฝากดังกล่าวมาชาํระหนีแ้ก่ผูใ้หกู้้เม่ือหนี ้

ครบกาํหนดชาํระไดท้นัที (Pledge and Assignment of Accounts) 

 ผู้กู้จะต้องทําประกัน Hull &Machinery (All Risks)  และ Protection & Indemnity Insurance 

รวมทั้งประกันภัยอ่ืนที่จาํเป็น โดยยกผลประโยชน์จากประกันภัยเรือทั้งหมดให้ผู้ให้กู้ ตลอด

ระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของสญัญากูย้ืมเงิน ยกเวน้ Protection & Indemnity Insurance ที่ทาง

บริษัทประกนัชาํระค่าสินไหมทดแทนใหก้บับคุคลที่ 3 แต่ทัง้นี ้หากผูกู้ใ้หบ้ริการเดินเรือในพืน้ที่เสี่ยง



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 63 

ต่อภาวะสงครามและ Privacy ตามประกาศของ Lloyd’s Register ผูกู้จ้ะตอ้งทาํประกันภัย Wars 

และ Privacy Insurance เพ่ิมเติมดว้ย 

 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ 

- ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน หรืออาํนาจของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของผูกู้ ้หรือ  

- แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือแกไ้ขขอ้บงัคบั หรือตราประทบั  

ผูกู้้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์ักษรภายใน 15 วัน นับจากวันเปลี่ยนแปลง พรอ้มทั้ง

แนบเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

หมายเหต:ุ 

1.  DSCR คาํนวณจาก กาํไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย, ภาษีเงินได,้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) หารดว้ย (ส่วนของหนีส้ิน 

ระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระในงวดบญัชีนัน้ (CPLTD) รวมดอกเบีย้จ่ายเงินกูท้ัง้ระยะยาวและระยะสัน้)  

2.  D/E คาํนวณจาก (หนีส้ินรวม ลบ ดว้ยเงินกูย้ืมจากกรรมการ/บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง) หารดว้ย (ส่วนของทนุ บวกเงินกูย้ืมจากกรรมการ/บริษัท

ที่เกี่ยวขอ้ง ลบเงินใหกู้ย้ืมแก่กรรมการ/บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง) 

 

 



                                     ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 5 ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 64  

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพยข์องบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 - ไม่ม ี- 

5.2 คดีทีก่ระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสาํคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ 

- ไม่ม ี-   

5.3 คดีทีมิ่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

- ไม่ม ี- 

 



 ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 6 ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูสาํคญัอื่น 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 65  

6.  ข้อมลูท่ัวไปและขอ้มูลสาํคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

ชื่อบริษทั  : บรษิัท พรมิา มารีน จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อย่อหลักทรัพย ์ : PRM 

หมวดอตุสาหกรรม : บรกิาร 

หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดเก็บนํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์นํ้ามัน

สาํเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรือใหก้บัลกูคา้ตามความตอ้งการอย่าง

ครบวงจร รวมถึงการใหบ้ริการเรือขนส่งท่ีใหก้ารสนบัสนุนงานสาํรวจและ

ผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการเรือ โดยแบ่งเป็น 4 

ประเภทธุรกิจหลกั ดงันี ้

1. ธุรกิจเรือขนส่งนํา้มนัและปิโตรเคมีเหลว (ธุรกิจเรือขนส่งฯ) 

2. ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บนํา้มนั (ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU) 

3. ธุรกิจเรือขนส่งท่ีใหก้ารสนบัสนนุงานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมกลาง

ทะเล (ธุรกิจเรือ Offshore) 

4. ธุรกิจบรหิารจดัการเรือ (ธุรกิจบรหิารเรือ) 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107560000141 

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ่ : เลขท่ี 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 

ทุนจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,500,000,000 หุน้ 

(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

ทุนชาํระแล้ว 

 

: 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,500,000,000 หุน้  

(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

มูลค่าทีต่ราไวต้่อหุ้น : 1 บาท 

โทรศัพท ์ : (66) 2016 0190-4 

โทรสาร : (66) 2016 0199 

เว็บไซตบ์ริษัท : www.primamarine.co.th 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป (1) 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จาํนวนหุ้นท่ี

ออกจาํหน่าย 

มูลค่าท่ีตราไว้

ต่อหุ้น 
ทุนชาํระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้นโดย

บริษัทฯ (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย 

บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จาํกัด (NTL) 

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน  

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 

โทรศพัท:์ (66) 2016 0190-4 

โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนส่งนํา้มนัทางเรือ 1,053,000,000 

บาท 

10,530,000 

หุน้ 

100 

บาท 

1,053,000,000 

บาท 

99.99 

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จาํกัด (TMT) 

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน  

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 

โทรศพัท:์ (66) 2016 0190-4 

โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนส่งนํา้มนัทางเรือ 180,000,000 

บาท 

1,800,000 

หุน้ 

100 

บาท 

 

180,000,000 

บาท 

99.99 

บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จาํกัด

(NMC) 

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน 

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 

โทรศพัท:์ (66) 2016 0190-4 

โทรสาร: (66) 2016 6590 

ตวัแทนจดัการบริหารเรือ 8,500,000 

บาท 

85,000 

หุน้ 

100  

บาท 

8,500,000 

บาท 

99.99 

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท ์

จาํกัด (BSC)  

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน 

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 

โทรศพัท:์ (66) 2746 9981-2  

โทรสาร: (66) 2746 9983     

ใหบ้ริการจดัหาบคุลากร

และเป็นตวัแทนจาํหน่าย

ตั๋วเครื่องบิน 

5,500,000 

บาท 

55,000 

หุน้ 

100 

บาท 

5,500,000 

บาท 

99.99 

Nathalin Shipping Pte. Ltd. (NSSG)  

6 Temasek Boulevard, #32-03 Suntec 

Tower Four, Singapore (038986) 

โทรศพัท:์ (65) 6361 0382 

โทรสาร: (65) 6361 0377 

ตวัแทนจดัการบริหารเรือ 16,200,000 

ดอลลารสิ์งคโปร ์

16,200,000 

หุน้ 

1  

ดอลลาร์

สิงคโปร ์

16,200,000 

ดอลลารสิ์งคโปร ์

87.50 

บริษัท บิ๊กซี จาํกัด (Big Sea)  

454 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโคล่  

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท:์ (66) 2292 2761 

โทรสาร: (66) 2292 0365 

บริการขนส่งนํา้มนัทางเรือ 360,000,000 

บาท 

360,000 

หุน้ 

1,000 

บาท 

360,000,000 

บาท 

80.00 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จาํนวนหุ้นท่ี

ออกจาํหน่าย 

มูลค่าท่ีตราไว้

ต่อหุ้น 
ทุนชาํระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้นโดย

บริษัทฯ (ร้อยละ) 

บริษัท สิงหา แท็งเกอร ์จาํกัด (SHT) 

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน  

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 

โทรศพัท:์ (66) 2016 0190-4 

โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนส่งนํา้มนัทางเรือ 962,000,000 

บาท 

9,620,000 

หุน้ 

100 

บาท 

962,000,000 

บาท 

51.00 (2) 

กิจการร่วมค้า 

บริษัท บงกช มารีน เซอรวิ์ส จาํกัด 

(BMS) 

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน 

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 

โทรศพัท:์ (66) 2016 0190-4 

โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนส่งนํา้มนัทางเรือ 240,000,000 

บาท 

2,400,000 

หุน้ 

100  

บาท 

240,000,000 

บาท 

70.00 

TOP-NTL Pte. Ltd. (TNTL) 

6 Temasek Boulevard, #32-03 Suntec 

Tower Four, Singapore (038986) 

ตวัแทนจดัการบริหารเรือ 20,000 

ดอลลารสิ์งคโปร ์

20,000 

หุน้ 

1  

ดอลลาร์

สิงคโปร ์

20,000 

ดอลลารสิ์งคโปร ์

50.00 

TOP-NTL Shipping Trust (TST)  

ประเทศสิงคโปร ์

ธุรกิจกองทนุเพื่อการขนส่ง    

   ในและระหว่างประเทศ 

1,894,000 

ดอลลารสิ์งคโปร ์

- - - 50.00 

บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร ์จาํกัด 

(TNS)  

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน 

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 

โทรศพัท:์ (66) 2016 0190-4 

โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนส่งนํา้มนัทางเรือ 150,000,000 

บาท 

1,500,000 

หุน้ 

100 

บาท 

150,000,000 

บาท 

35.00 (3) 

บริษัทร่วม 

บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชพิ แมนเนจเมนท ์

จาํกัด (TIM)  

223/18-20 อาคารคนัทรี่ คอมเพล็กซ ์ 

อาคารเอ ชัน้ 8 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนาใต ้

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท:์ (66) 2745 7711-2 

โทรสาร: (66) 2745 7713 

ตวัแทนจดัการบริหารเรือ 3,000,000 

บาท 

30,000 

หุน้ 

100 

บาท 

3,000,000 

บาท 

33.33 

บริษัท บทด จาํกัด (TMN) 

3354/50 อาคารมโนรม ชัน้ 15 ถนนพระราม 

4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

Tel: (66) 2671 7200 

Fax: (66) 2671 5200 

บริการขนส่งนํา้มนัทางเรือ 666,000,000 

บาท 

66,600,000 

หุน้ 

10 

บาท 

666,000,000 

บาท 

12.70 (4) 

_____________________ 

หมายเหต ุ

(1) ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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(2) บริษัทถือหุน้ทางตรงใน SHT รอ้ยละ 51 และถือหุน้ทางออ้มโดยผ่าน NSSG รอ้ยละ 49 ทาํใหบ้ริษัทมีสดัส่วนผลประโยชนส์ทุธิ (Effective 

Shareholding) ใน SHT เท่ากบัรอ้ยละ 93.9 

(3) บริษัทถือหุน้ทางตรงใน TNS รอ้ยละ 35 และถือหุน้ทางออ้มโดยผ่าน TST รอ้ยละ 30 ทาํใหบ้ริษัทมีสดัส่วนผลประโยชนส์ทุธิ (Effective 

Shareholding) ใน OCN เท่ากบัรอ้ยละ 50.0 

(4) บริษัทถือหุ้นทางตรงใน TMN รอ้ยละ 12.70 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน NTL TMT และ SHT รอ้ยละ 12.16 ทาํให้บริษัทมีสัดส่วน

ผลประโยชนส์ทุธิ (Effective Shareholding) ใน TMN เท่ากบัรอ้ยละ 24.67 

(5) บริษัท ออรช์ารด์ นาวี จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเสรจ็การชาํระบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 23 ธันวาคม 2562 

(6) บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จาํกัด ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 26 ธันวาคม 

2562 

(3) ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์: (66) 2009 9000 

โทรสาร : (66) 2009 9991 

www.set.or.th/tsd 

   

ผู้สอบบัญช ี : นายธนิต โอสถาเลิศ 

  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 5155 

  

บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ชัน้ 48-51 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: (66) 2677 2000 

โทรสาร : (66) 2677 2222 

www.kpmg.co.th 

 

6.2 ข้อมูลสาํคัญอื่น 

- ไม่ม ี- 

http://www.kpmg.co.th/
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 1 

7.  ข้อมลูหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

(1) หุ้นสามัญ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิทัมีทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท   
 แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,500,000,000 หุน้ 
 มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ : 2,500,000,000 บาท   
 แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,500,000,000 หุน้ 

 มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

(2) หุ้นประเภทอืน่ทีไ่ม่ใช่หุน้สามัญ 

-ไม่มี- 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 2,500,000,000 บาท เรียกช าระแล้วจ านวน 
2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,500,00,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีโครงสรา้ง 
ผูถื้อหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 เป็นดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ 
ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 8,664 2,074,150,499  82.97 
ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 48 425,849,501  17.03 
รวม 8,712 2,500,000,000 100% 

ที่มา: บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562 มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (ร้อยละ) 
1. กลุ่มปานบญุหอ้ม 1,749,849,800 69.99 
 1.1 บรษิัท นทลิน จ ากดั (1) 1,354,999,800 54.20 
 1.2 AUSTIN ASSET LIMITED (2) 208,510,000 8.34 
 1.3 KIMBERLY ASSET LIMITED (3) 186,000,000 7.44 
 1.4 นางวิไลศรี ปานบญุหอ้ม 340,000 0.01 
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (ร้อยละ) 
2. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั (4) 52,260,797 2.09 
3. กองทนุเปิด บวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อการเลีย้งชีพ 21,298,900 0.85 
4. นางสญัญลกัษณ ์ภกัดิ์สขุเจรญิ 18,600,000 0.74 
5. นางสาวสนุนัท ์งามอคัรกลุ 10,922,100 0.44 
6. นายบญุชยั เกษมวิลาศ 10,564,700 0.42 
7. กองทนุเปิด บวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน 9,159,400 0.37 
8. นายชาญศกัดิ์ เฟ่ืองฟ ู 9,100,000 0.36 
9. นางสาวสนุิตา เจรญิวงศ ์ 8,150,000 0.33 
10. นายวชัระ บวัน า้จืด 8,150,000 0.33 

ท่ีมา: บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่โดยพฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษัท
อย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่  

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (ร้อยละ) 
กลุ่มปานบญุหอ้ม 1,749,849,800 69.99 
1. บรษิัท นทลิน จ ากดั (1) 1,354,999,800 54.20 
2. AUSTIN ASSET LIMITED (2) 208,510,000 8.34 
3. KIMBERLY ASSET LIMITED (3) 186,000,000 7.44 
4. นางวิไลศรี ปานบญุหอ้ม 340,000 0.01 

_____________________ 
หมายเหต ุ
(1) บริษัท นทลิน จ ากัด ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มธุรกิจเรือ (2) กลุ่มธุรกิจคา้ขายและบริการ (3) กลุ่มธุรกิจ

พลงังาน โดยมีบริษัท นทลิน คอรป์อเรชั่น จ ากัด ถือหุน้ในบริษัท นทลิน จ ากัด จ านวน 3,971,991 คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของ
จ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายไดท้ัง้หมด ทัง้นี ้นายเชิดชู ปานบุญหอ้ม ถือหุน้ในบริษัท นทลิน คอรป์อเรชั่น จ ากัด จ านวน 9,998 
หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 

(2) AUSTIN ASSET LIMITED เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประกอบธุรกิจลงทุน โดยมีบริษัท นทลิน 
จ ากดั ถือหุน้ใน AUSTIN ASSET LIMITED จ านวน 10,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 

(3) KIMBERLY ASSET LIMITED เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประกอบธุรกิจลงทุน โดยมีนายเชิดชู  
ปานบญุหอ้ม มีสดัส่วนการถือหุน้ใน KIMBERLY ASSET รอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 

(4) ผูถ้ือหุน้ที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั ตัง้แต่รอ้ยละ 0.50 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายไดท้ัง้หมด ไดแ้ก่ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (ร้อยละ) 
1. JP MORGAN SECURITIES PLC 22,722,900 0.91 
2. ASTATE STREET BANK TRUST COMPANY 14,676,900 0.59 
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(2)  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี - 

7.3 การออกหลักทรัพยอ์ื่น 

- ไม่มี - 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลงัหกัภาษีและเงินส ารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น  ๆ  ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในคราวถดัไป 

 สรุปการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 

เงนิปันผลจากผลประกอบการประจ าปี 2562 (1) (2) 2561 2560 

อตัราก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท) 0.24 0.15 0.50 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.20 0.14 0.37 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 81.93 91.56 85.00 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  13/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัที่ 12 ธันวาคม 2562 

(2)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2563 ไดมี้มติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 
ประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ อีก ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท โดย
ก าหนดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2563 

2. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนัน้จะอยู่ภายใตอ้ านาจการพิจารณาอนุมตัิของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย 
หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยแต่ละบรษิัท (แลว้แต่กรณี) โดยจะตอ้งค านึงถึงผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง กระแส
เงินสด และสถานะทางการเงนิ ตลอดจนแผนการลงทนุของบรษิัทย่อยแตล่ะบรษิัท รวมถึงปัจจยัอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการ
บรษิัทย่อยหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยแต่ละบรษิัทเห็นสมควร  

ทั้งนี ้ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศ) จะพิจารณาการจ่าย  
เงินปันผลจากก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินส ารองต่าง ๆ ตามกฎหมายของประเทศนัน้  
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อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนและ
แผนการขยายกิจการของบรษิัทย่อยนัน้ เป็นตน้  

อนึ่ง เพื่อใหก้ารจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อยเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีความโปรง่ใส และตรวจสอบ
ได ้เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล กรรมการซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยนัน้ 
มีหนา้ที่ตอ้งรายงานใหท้ี่ประชมุคณะกรรมบรษิัทรบัทราบในท่ีประชมุคราวถดัไป 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการบริหารจัดการ บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) ณ วันที ่1 มกราคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกราคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุย่อยจ านวน 4 ชดุ ดงันี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

2. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. คณะกรรมการบรหิาร 
  

 

                 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน
และก ากับดูแลกิจการท่ีดี

                                               

                

                

                       

รองประ านเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 ่ายป ิบัติการ

            1             2
 ่ายการลงทุนและ
ประกันคุณภาพ

 ่ายเทคนิคและ
ป ิบัติการ

                       

                

 ่ายการจัดการ
ส านักงาน

รองประ านเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 ุรกิจบริหารจัดการเรือ

                       
        

                   ่ายนักลงทุนสัมพัน ์
 ่ายเทคโนโลยี
สารสนเท 

 ่ายทรัพยากรบุคคล
(Outsource)

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

1.     ์                         

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดใหบ้ริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบดว้ย
กรรมการจ านวนอย่างนอ้ย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีสญัชาติไทยและมี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และคณะกรรมการบริษัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัท 

ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่าน ดงันี ้

                       ไ              (1) 

1. นายบวร วงศสิ์นอดุม (2) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

22 มกราคม 2559 

2. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์(3) รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
กรรมการบรหิารความเส่ียง 

22 มกราคม 2559 

3. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการท่ีด ี

22 มกราคม 2559 

4. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร
หา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

22 มกราคม 2559 

5. นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 22 มกราคม 2559 
6. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ (4) กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง ประธาน

คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
22 มกราคม 2559 

7. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น (5) กรรมการ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกรรมการบรหิาร 

22 มกราคม 2559 

8. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม (6) กรรมการ 1 กมุภาพนัธ ์2563 
_____________________ 
หมายเหต:ุ 

(1) วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ หมายถึง วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ครัง้แรก 
(2) นายบวร วงศส์ินอุดม ไดร้บัแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวัสดิ์ ที่ลาออกจากต าแหน่ง โดยมติ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 
(3) พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัดิ์ ที่ลาออกจากต าแหน่ง 

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2563 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2563  
เป็นตน้ไป 

(4) นายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ไดร้บัแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร แทนว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนัคกุล ที่พน้จาก
ต าแหน่งเนื่องจากครบก าหนดการด ารงต าแหน่งตามสญัญาจา้ง โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 
11 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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(5) นายสุรศักดิ์ ใจเย็น ได้รับแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 

(6) นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ แทนว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนัคกุล ที่ลาออกจากต าแหน่ง โดยมติ  
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2563 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

(7) นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัดิ์ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 
(8) นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัดิ์ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์

2563 เป็นตน้ไป 
(9) ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนัคกุล ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 

เป็นตน้ไป 

ทัง้นี ้รายละเอียดขอ้มลูของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร 
ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบรษิัท 

2.                           

ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัท กรรมการของบรษิัทฯ ตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้ 

(1) เป็นบุคคลผู้มีความรู ้ความสามารถ มีความซื่อสัตยส์ุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่าง 
เพียงพอท่ีจะอทุิศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทฯ ได ้

(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าดว้ย  
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม 
ที่จะไดร้ับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 

(3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขา้เป็น 
หุน้ส่วนหรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ  
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

(4) กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามที่บรษิัทฯ ก าหนด และเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต และตอ้งเป็นบุคคลซึ่ง  
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายไดเ้ท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  นอกจากนั้น  
ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัทโดยใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได  ้ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

(ก) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ  
รายนัน้ ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ  
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  ของ 
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
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ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ  

(ค) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือ 
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้  

ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรบั
หรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นใดในท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือ
ตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัโดยอนโุลม ส าหรบัการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เวน้แต่จะได ้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้  

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ  ที่ปรึกษา 
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  
นัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(ซ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ 
บรษิัทย่อย หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่
รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย  

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
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3.                                                  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ไดม้ีมติก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการ
บรษิัท ดงันี ้

(1) ปฏิบัติหน้าที่และก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากับบริษัทย่อย/ 
บริษัทร่วม กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความ
รบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุริตเพื่อรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ทุกราย และมีหนา้ที่ดูแลให้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
รวมทัง้กฎหมายเก่ียวกบัการหา้มจ่ายสินบนหรือการสนบัสนนุการทจุรติคอรปัชั่น 

(2) ก าหนดวิสยัทศัน ์กลยุทธ ์ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการ
บริหารจดัการ และอ านาจอนุมตัิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจดัการน าเสนอ รวมถึงก ากับดูแลการบริหารงาน
และผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการหรือบคุคลใด ๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดงักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมลูค่าสงูสดุใหแ้ก่บรษิัทฯ บรษิัทย่อย และผูถื้อหุน้ 

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนา้ที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอเพื่อใหบ้รรลุกลยุทธ์และ
เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดแูลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารใหม้ีความเหมาะสม 

(4) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรบัการก าหนดเงินเดือน การปรบัขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน 
และบ าเหน็จรางวลัของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

(5) ด าเนินการใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัใหม้ีการรายงาน
ทางการเงินและการสอบบญัชีที่เชื่อถือได ้รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคมุภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม และระบบจดัเก็บเอกสารที่ท  าใหส้ามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภายหลงั 

(6) รบัทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(7) พิจารณาอนุมัติการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งไดร้ับการ
พิจารณาโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินงานใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(8) พิจารณาอนุมตัิและใหค้วามเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณา
โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้) ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(9) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

(10) พิจารณาก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้ งองค์กร และก ากับดูแลให้มีระบบ 
หรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรบัและวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และ  
บรษิัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมทัง้ติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

(11) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี ้  
ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ท  ากับบริษัทฯ หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือ  
บรษิัทย่อยเพิ่มขึน้หรือลดลง ใหก้รรมการรายดงักล่าวแจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ 
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(12) ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ และความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 
และจดัใหม้ีการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 

(13) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ 
ชดุย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทตามความเหมาะสม 

(14) แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของ  
บรษิัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(15) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอกหากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม 

(16) จัดท ารายงานประจ าปี และรบัผิดชอบต่อการจัดท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและ  
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(17) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บรษิัทฯ 

(18) พิจารณาอนุมตัิเรื่องต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่าง  
เป็นธรรม 

(19) มอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
บรษิัท 

ในการมอบหมายอ านาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการ  
มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ 
หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่  
เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิไว้ 

4.                           พ         

กรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ณ วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2563 คือ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์  
นายสุรพล มีเสถียร นายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข นายสุรศักดิ์ ใจเย็น สองคนในส่ีคนนีล้งลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทบัตราส าคญัของบรษิัทฯ 

5.                                         

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษิัทเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดยในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 
ทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกให้
กลับเขา้มารบัต าแหน่งได ้ทั้งนี ้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้  
ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีต่อ ๆ ไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
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6.                           

ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัท ก าหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทไม่นอ้ยกวา่ 6 ครัง้ต่อปี โดยก าหนด 
วันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเ ป็น โดยในการเรียกประชุม
คณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานกรรมการหรือบคุคลซึ่งไดร้บัมอบหมายมีหนา้ที่ส่งหนงัสือนดัประชมุ พรอ้มระเบียบวาระ
และเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการทุกท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการไดม้ีเวลา
ศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัทฯ ใหส้ามารถแจง้การ  
นดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้ 

ในระหว่างปี 2562 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 14 ครัง้ และมีการประชมุกนัเองระหว่างกรรมการอิสระ
จ านวน 2 ครัง้ โดยการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัทของกรรมการแต่ละท่านเป็นดงันี ้

        
                  /                  (     ) 

          
        ถ       

         
                 

         
             

1. นายบวร วงศสิ์นอดุม 1/1 14/14 2/2 
2. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ 1/1 14/14 - 
3. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ 1/1 14/14 2/2 
4. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 1/1 14/14 2/2 
5. นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ ์(1) 1/1 14/14 2/2 
6. นายสรุพล มีเสถียร 1/1 14/14 - 
7. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ 1/1 14/14 - 
8. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น 1/1 14/14 - 
9. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักลุ (2) 1/1 12/14 - 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัดิ์ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
(2) ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักลุ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วันที่  1 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์จ านวน 5 ท่าน ดงันี ้ 

                 

1. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ (1) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายณฎัฐ์กรณ ์ส าราญ  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานธุรกิจบรหิารจดัการเรือ 
3. นางสาวนิภทัร เอี่ยมศิรวิฒัน ์ ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 1 
4. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย ผูอ้  านวยการสายงานลงทนุโครงการและประกนัคณุภาพ 
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5. นายวิรทิธ์ิพล จไุรสินธุ ์ ผูอ้  านวยการสายงานการเงินและการบญัชี 
_________________________ 
หมายเหต ุ
(1) นายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ไดร้บัแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร แทนว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนัคกุล ที่พน้จาก

ต าแหน่งเนื่องจากครบก าหนดการด ารงต าแหน่งตามสญัญาจา้ง โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 
11 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

(2) นายสมพฒัน ์คงส าราญ ไดล้าออกจากต าแหน่งผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 2 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 

ทั้งนี ้รายละเอียดขอ้มลูของผูบ้ริหารแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร 
ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบรษิัท 

ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดงันี ้

(1) ก าหนดระเบียบเก่ียวกับการก ากับดูแล การบริหาร และการปฏิบัติงานประจ าวนัตามปกติธุรกิจใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์แผนธุรกิจ และงบประมาณที่คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการบรหิารก าหนด 

(2) น าเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต่อ  
คณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชน์ในการจัดท าเรื่องดังกล่าวเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมการ
พิจารณาเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิัท 

(3) เจรจา และเขา้ท าสญัญา หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบรษิัทฯ ภายในอ านาจและวงเงนิ
ตามที่ก าหนดไวใ้นอ านาจอนมุตัิ (Deligation of Authority) 

(4) อนมุตัิแต่งตัง้ที่ปรกึษาดา้นต่าง ๆ ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ ภายในอ านาจและวงเงินตามที่ก าหนด
ไวใ้นอ านาจอนมุตัิ (Deligation of Authority) 

(5) มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในต าแหน่งที่ต  ่ากว่าระดับ Function 
Director 

(6) มีอ านาจก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บ าเหน็จรางวลั เงินโบนสั และปรบัขึน้เงินเดือนส าหรบัพนกังานบริษัท
ในต าแหน่งที่ต  ่ากว่าประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ภายใตก้รอบและนโยบายที่คณะกรรมการบรหิารก าหนดไว ้

(7) ควบคมุ ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารและฝ่ายจดัการและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาอปุสรรคต่าง ๆ เพื่อใหผู้บ้รหิาร และฝ่ายจดัการด าเนินการตามยทุธศาสตรแ์ละแผนธุรกิจที่วางไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของบรษิัทฯ และรายงานผลการด าเนินงานและความคืบหนา้ในการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารและฝ่ายจดัการต่อ
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทฯ อย่างสม ่าเสมอ 

(8) ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
นโยบาย และเพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทฯ รวมถึงรกัษาระเบียบวินยัภายในองคก์ร 
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(9) พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการด าเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ไดม้ีมติอนุมตัิในหลักการไวแ้ลว้ ทัง้นี ้
ภายใตบ้ังคับของหลักเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรพัยฯ์ เก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมตลอดจนตารางอ านาจอนมุตัิ (Delegation of Authority) ตามที่ไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอ านาจ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว 

(11) มอบอ านาจใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารสามารถอนุมตัิ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิไว ้

การแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บทบาทหนา้ที่ของประธานกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดถ้กูแบ่งแยกไวอ้ย่างชดัเจนเพื่อใหม้ั่นใจได้
ว่ามีการถ่วงดุลอ านาจ (Check and balance) โดยนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการบริษัท มีขอบเขตหน้าที่
รับผิดชอบเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และนายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีขอบเขตหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการ
บริหารงานประจ าวัน (Day to Day operation) ตามขอบเขตอ านาจ แผนธุรกิจและงบประมาณ วิสัยทัศน์ ตลอดจน  
พนัธกิจ ซึ่งอนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท 

8.3 เลขานุการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 2561 ไดม้ีมติแต่งตัง้ให ้นางสาวอดุรรตัน ์สิทธิกร ด ารงต าแหน่ง
เลขานกุารบรษิัท โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป ทัง้นี ้เลขานกุารบรษิัทมีหนา้ที่รบัผิดชอบด าเนินการ
ในนามของบรษิัทฯ หรือคณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

(1) จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรษิัท และรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

(2) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ริหาร จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ของกรรมการและผูบ้ริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ 
บรษิัทฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 
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(3) ให้ค าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่าง  ๆ ของ 
บรษิัทฯ ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามอย่างถกูตอ้งและสม ่าเสมอรวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ  

(4) จดัการประชมุผูถื้อหุน้และประชมุคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และขอ้พึงปฏิบตัิ
ต่าง ๆ  

(5) บันทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหม้ีการปฏิบัติตามมติ 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทอย่างมีประสิทธิภาพ  

(6) ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานเหตกุารณส์ าคญั ๆ ของบรษิัทฯ ในส่วนท่ีรบัผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก ากับ
ดแูลบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ประกาศ ระเบียบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ  

(7) ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทั่วไปใหไ้ดร้บัทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบรษิัทฯ  

(8) ควบคมุและจดัเก็บทะเบียนส าคญัของบรษิัทฯ รวมถึงใบอนญุาตต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจและการ
แสดงสถานะของบรษิัทฯ   

(9) ดแูลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรษิัท และคณะอนกุรรมการชดุย่อยอื่น ๆ และการด าเนินการใดใหเ้ป็นไป
ตามที่กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 

(10) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

ทั้งนี ้นางสาวอุดรรตัน ์สิทธิกร ไดผ่้านการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ที่ของเลขานุการบริษัทจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงาน
เลขานุการบริษัท รวมถึงมีคุณสมบตัิอื่นที่ช่วยใหง้านเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยรายละเอียด
ขอ้มูลของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคุม และ
เลขานกุารบรษิัท 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของกรรมการตอ้งอยู่ในเกณฑเ์ฉล่ียเมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยค านึงถึงความเพียงพอต่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท ส่วนผลตอบแทนของผูบ้ริหารและโบนสัประจ าปีของกรรมการ
บริษัทพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นส าคัญ ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
รวมกันต้องไม่เป็นจ านวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉล่ียของบริษัทใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นหลกั 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและและลงมติดว้ยคะแนนเสียง  
ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว  ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุม 
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ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบรษิัทฯ 

ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 นัน้ ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2562 
ไดม้ีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ซึ่ งประกอบดว้ย  
เบีย้ประชุมซึ่งจ่ายตามจ านวนครัง้ที่เขา้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) ภายในวงเงิน  
ไม่เกิน 20 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงันี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท   
ประธานกรรมการ 64,000 35,000 
กรรมการ 34,000 29,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 35,000 
กรรมการตรวจสอบ - 29,000 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการทีด่ ี

  

ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

- 35,000 

กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี - 29,000 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง - 35,000 
กรรมการบรหิารความเส่ียง - 29,000 

ทั้งนี ้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประกอบดว้ยเบีย้ประชุมซึ่งจ่ายตามจ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ ค่าตอบแทนรายเดือน  และโบนสั เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
17,076,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

                
         

              

                        

โ     
         

              
        

          
        
      

           
             
            

          
       

           

1. นายบวร วงศส์ินอดุม (1) 1,258,000 203,000 - - 1,950,000 3,411,000 

2. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ 814,000 - 140,000 - 1,625,000 2,579,000 

3. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ 814,000 315,000 116,000 - 1,300,000 2,545,000 
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โ     
         

              
        

          
        
      

           
             
            

          
       

           

4. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ 814,000 261,000 116,000 - 1,300,000 2,491,000 

5. นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัด์ิ (2) 814,000 58,000 - 245,000 1,300,000 2,417,000 

6. นายสรุพล มีเสถียร 814,000 - - 203,000 - 1,017,000 

7. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัด์ิสขุ 814,000 - - 203,000 - 1,017,000 

8. นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น (3) 814,000 - 29,000 - - 843,000 

9. ว่าท่ีเรือตรี ชาญวิทย ์อนคักลุ 756,000 - - - - 756,000 

            7,712,000 837,000 401,000 651,000 7,475,000 17,076,000 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) นายบวร วงศส์ินอุดม ไดร้บัแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวัสดิ์ ที่ลาออกจากต าแหน่ง โดยมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี ้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
เป็นตน้ไป 

(2) นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัดิ์ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 
(3) นายสุรศักดิ์ ใจเย็น ได้รับแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 

(2)  ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร* 

ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของผูบ้ริหาร จ านวน 6 ท่าน รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 30.59 ลา้นบาท 
ซึ่งประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการ
ปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารเป็นเกณฑ ์

หมายเหต ุ:  *ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารตามค านิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2. ค่าตอบแทนอื่น 

(1) เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยในปี 2562 บรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบั
ผูบ้รหิาร* จ านวน 6 ราย รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1.19 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ:  *ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารตามค านิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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8.5 บุคลากร 

1. จ านวนบุคลากร  

จ านวนบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผูบ้ริหาร*) แบ่งตามฝ่ายงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 มีดงันี ้

หมายเหต ุ:  *ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารตามค านิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

 ่าย/แผนก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

บริษัทฯ BSC NMC NSSG รวม 
การตลาด / การตลาดและปฏิบตักิาร 14 - 2 3 19 
ทรพัยากรบคุคล (เรือ) - 9 2 1 12 
การจดัการส านกังาน 3 - - - 3 
การลงทนุและประกนัคณุภาพ 11 - - - 11 
ก ากบัดแูลปฏิบตัิงานและเลขานกุารบรษิัท 3 - - - 3 
งานเทคนิคเรือ 8 - 8 3 19 
การเดินเรือ - - 5 - 5 
คนประจ าเรือ - - 281 (1) 326 (2) 607 
บรกิารทั่วไป - - 3 - 3 
จดัซือ้จดัจา้ง 9 - - 3 12 
ตรวจสอบภายใน 3 - - - 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - - - 1 
ส านกังานผูบ้รหิาร 9 1 1 3 14 
บญัชีและการเงิน 31 - - 4 35 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์ 3 - - - 3 
อาชีวอนามยั ความปลอดภยั ความมั่นคง ส่ิงแวดลอ้ม 
และคณุภาพ  

- - 4 3 7 

รวม 95 10 306 346 757 
_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) แบ่งออกเป็นพนกังานประจ า 55 คน และพนกังานสญัญาจา้ง 226 คน 
(2) แบ่งออกเป็นพนกังานประจ า 3 คน และพนกังานสญัญาจา้ง 323 คน 

2. ค่าตอบแทนพนักงาน  

ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2562 รวมทั้งสิน้ประมาณ 1,053.46 
ลา้นบาท ซึ่งผลตอบแทน ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรง เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และ
สวสัดิการอื่น ๆ  
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3. นโยบายทรัพยากรมนุษยแ์ละการพัฒนาบุคลากร 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัและคณุค่าของบคุลากรเสมอมา โดยเชื่อมั่นว่าบคุลากรของบรษิัทฯ เป็นปัจจยัหลกัที่
จะช่วยผลกัดนัการด าเนินธุรกิจใหป้ระสบความส าเรจ็ตามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์รไดอ้ย่างยั่งยนื และยงัเป็นปัจจยั
บ่งชีถ้ึงความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจอีกดว้ย ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมุ่งที่จะสรรหาและคดัเลือกบคุลากรท่ีเป็นคนดีและ
เก่ง พรอ้มทัง้สรา้งใหท้กุคนเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ มีคณุธรรม มีความรกัและผกูพนักบัองคก์ร  

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ยงัสรา้งโอกาสและความทา้ทายใหม่ ๆ เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังานไดใ้ชศ้กัยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ส่งเสรมิ
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้เสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบตัิงาน ส่งเสรมิการท างานเป็นทีมและการ
มีส่วนรว่ม รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรขึน้เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงเจตนารมณอ์ันแน่วแน ่
ในการสรรหา ดูแล และรกัษาบุคลากรของบริษัทเป็นอย่างดี สอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ยงัน ามาตรการต่อตา้นการทจุรติมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบรหิารและพฒันา
บคุลกรดว้ย ดงันี ้

(1) การจดัโครงสรา้งองคก์รและอตัราก าลงั 

บริษัทฯ จดัโครงสรา้งองคก์ร ต าแหน่ง และระดบัต าแหน่งงาน รวมทัง้ก าหนดอตัราก าลงั โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้ง
กับทิศทางและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ก าหนดขึน้แต่ละปี และทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อใหต้อบสนองไดท้ันต่อการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ 

(2) การสรรหาและคดัเลือก 

บริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งสรรหาพนักงานที่เป็น “คนเก่ง” “คนดี”  
“มีคณุภาพสงู” และ “ซื่อสตัยส์จุรติ” โดยพิจารณาจากคณุลกัษณะ คณุสมบตัิ และความสามารถของตวับคุคลที่สอดคลอ้ง
กับความตอ้งการของต าแหน่งงานเป็นหลกั รวมทัง้พิจารณาศกัยภาพที่จะสามารถพฒันาใหม้ีความกา้วหนา้ในสายงาน
อาชีพไดต้่อไปในอนาคตดว้ย โดยคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกจะท าหนา้ที่สรรหาและคดัเลือกผูส้มคัรตามขัน้ตอน ใชก้าร
ทดสอบและเครื่องมือดา้นการประเมินอื่น ๆ มาประกอบดว้ย รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบขอ้มลูของผูส้มคัรว่าเคยมี
ประวตัิเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิดใด ๆ หรือสารเสพติดหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวตัิการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

(3) การบรรจ ุแต่งตัง้ และโยกยา้ย 

บรษิัทฯ ใหโ้อกาสอย่างเท่าเทียมกนัในการบรรจ ุแต่งตัง้และโยกยา้ย ผ่านการประเมินผลอย่างยตุิธรรม โดยพิจารณา
บนพืน้ฐานของคุณธรรม ความรูค้วามสามารถ ความมุ่งมั่นและผลส าเร็จของงานที่เกิดขึน้ โดยไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคล
หน่ึงบคุคลใดอนัเนื่องมาจากเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุสถานภาพทางการสมรส หรือความบกพรอ่งทางกายภาพ 

(4) การบรหิารผลการปฏิบตัิงาน 

บรษิัทฯ น าระบบบรหิารผลการปฏิบตัิงานมาใช ้เพื่อใหม้ั่นใจว่าการปฏิบตัิงานของทกุต าแหน่งและทกุฝ่าย สอดคลอ้ง
กับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิัทฯ ท าใหพ้นกังานเห็นถึงคุณค่าในงานของตนเองที่มีต่อการสรา้งความส าเรจ็ของ
บริษัทฯ เป็นการเปิดโอกาสใหเ้กิดการส่ือสารเรื่องผลการปฏิบตัิงานระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีการให้
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ขอ้มลูป้อนกลบัจากผูบ้งัคบับญัชา ที่จะน าไปสู่การพฒันาความสามารถในการปฏิบตัิงาน ชีแ้นะถึงพฤติกรรมที่สอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมของบรษิัทฯ และการพฒันาศกัยภาพเพื่อความเติบโตกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ 

ทัง้นี ้การปฏิบตัิงานโดยซื่อสตัยส์จุรติ เป็นส่วนหนึ่งที่ส  าคญัในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การใหผ้ลตอบแทน และ
การเลื่อนต าแหน่งของพนกังาน 

(5) การฝึกอบรมและการพฒันา  

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการท างาน โดยมีกระบวนการ
ตั้งแต่พนักงานเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ จนถึงพนักงานเกษียณอายุ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอนงาน  
การฝึกอบรมตามแผนประจ าปีและตามสายงานอาชีพ การศึกษาดูงานทัง้ภายในและภายนอกประเทศ แผนการพฒันา
ส าหรบัพนกังานที่มีผลการปฎิบตัิงานดีเด่นหรือพนกังานที่ยงัไม่ไดต้ามมาตรฐาน แผนการพฒันาพนกังานระดบัหวัหนา้
งานและผู้บริหาร การวางแผนเกษียณอายุ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ด าเนินก ารด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย  
ให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดส าหรับพนักงานและบริษัทฯ พรอ้มกันนีบ้ริษัทฯ ยัง
ส่งเสริมการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างพนักงาน และการเรียนรูจ้ากผู้บริหารเพื่อสรา้งองคก์รแห่งการเรียนรู ้(Learning 
Organization) ใหเ้กิดขึน้ดว้ย 

ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่าบคุลากรของบรษิัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัและมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 
บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ รวมถึงจดัใหม้ีการอบรมให้
ความรูเ้ก่ียวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นแก่พนกังานอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมส าหรับพนักงานในแต่ละฝ่าย ซึ่งครอบคลุมทั้งทักษะ  
ขั้นพืน้ฐาน ทักษะดา้นการบริหารจัดการ และความรูเ้ฉพาะทางวิชาชีพ โดยจัดอบรมทั้งหลักสูตรภายในและหลักสูตร
ภายนอก ดงันี ้

หลักสูตรภายใน หลักสูตรภายนอก 

1. ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
2. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
3. Train the Trainer 
4. การใชง้านระบบ HRMS ส าหรบัพนกังาน 
5. English 
6. IT Security Awareness และ Enhancing Office 

365 
7. Internal Audit 
8. Anti-Corruption 
9. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการ

ท างาน 
10. เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้

งาน 

1. กฎเกณฑด์า้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
2. Excel for Accounting 
3. Update กฎหมายภาษีอากรใหม่ 
4. Update มาตรฐานบญัชีใหม่ 
5. ความรูท้างดา้นภาษี 
6. ความรูท้างดา้นบญัชี 
7. การวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย Excel 
8. หลกัการท าสญัญาและภาษีที่เก่ียวขอ้ง 
9. การบรหิารความเส่ียงเรื่องการทจุริต 
10. โครงการอบรม CIA Review Part 1 
11.  100 เทคนิค 100 กลยุทธ ์แนวปฏิบตัิการแกไ้ขปัญหา

รายจ่ายตอ้งหา้ม 
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หลักสูตรภายใน หลักสูตรภายนอก 

11. เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบับรหิาร 
12. การใชเ้ครื่องกระตุน้ไฟฟ้าอตัโนมตัิ AED 
13. การบญัชีเบือ้งตน้ 
14. ความรูใ้นธุรกิจเรือ 
15. 5ส 
16. ฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ 

12. การทุจริตในองคก์รจากการตรวจสอบภายในพรอ้ม
แนวทางการควบคมุภายในเพื่อป้องกนัการทจุรติ 

13. การส่ือสารองคก์ร 
14. ISM/ISPS Internal Auditor  
15. Root cause analysis  
16. Building Inspection Knowledge 
17. เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจดัซือ้ 
18. กลยทุธก์ารรา่งสญัญาและเจรจาต่อรองอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
19. Turn the technic man to manager  
20. Modern Presentation Design 
21. การวิเคราะหโ์ครงการเก่ียวกบัการลงทนุดา้นการเงิน 
22. หลกัการเขียนคู่มือปฏิบตัิงาน 
23. Lead Auditor 
24. Risk Management 
25. เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการทดสอบวุฒิภาวะ

ทางอารมณ ์

ทัง้นี ้ในปี 2562 บรษิัทฯ มีจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนกังานเฉล่ียอยู่ที่ 52.80 ชั่วโมงต่อคน  

ปี 2562 2561 2560 

จ านวนชั่วโมงอบรมต่อปี 52.80 47.74 54.01 

(6) การจดัสวสัดิการและการจ่ายผลตอบแทน  

บริษัทฯ บริหารค่าจา้งและผลตอบแทนพนักงานใหเ้ป็นไปอย่างยุติธรรม โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง  ๆ ไดแ้ก่ คุณวุฒิ 
ประสบการณ ์หนา้ที่ความรบัผิดชอบ เทียบเคียงกับอตัราค่าจา้งแรงงานของตลาดในประเทศ สถานการณค์วามจ าเป็น
ของบรษิัทฯ และความเหมาะสมของธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ใหพ้นกังานมีความสขุในการท างานรว่มกนั มีความรกัและผกูพนักบั
บรษิัทฯ รวมถึงรูส้กึมั่นคงในการรวมงานกบับรษิัทฯ 

(7) การพฒันาสายงานอาชีพ 

บรษิัทฯ เปิดโอกาสและสนบัสนนุใหพ้นกังานไดร้บัโอกาสในการพฒันาสายงานอาชีพ ซึ่งเป็นกลยทุธห์น่ึงในการรกัษา
บคุลากรของบรษิัทฯ ดว้ยการจดัใหม้ีเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็นแรงจงูใจและใหพ้นกังาน
เห็นความกา้วหนา้ในอาชีพ รูส้กึว่าตนเองมีคณุค่าและไดร้บัการยอมรบัจากบรษิัทฯ นอกจากนี ้การวางเสน้ทางสายอาชีพ
สามารถน าไปจดักลุ่มงานและหนา้ที่ที่พนกังานรบัผิดชอบไดอ้ย่างสมดุล เป็นการด าเนินการอย่างมีหลกั เกณฑ ์โปร่งใส
และยตุิธรรม ลดปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบคุลากร 
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(8) การบรหิารและพฒันาบคุลากรดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทฯ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลใหเ้กิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างาน ลดตน้ทุน ถูกตอ้งและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึง
ความปลอดภยัของขอ้มลู เช่น ระบบสมคัรงานออนไลน ์การวางแผนและอนุมตัิฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ระบบการ
เบิกจ่ายและอนุมตัิค่าตอบแทน (E-Pay slip) เพื่อน าไปสู่การบริหารและพฒันาบุคลากรใหป้ระสบความส าเร็จและยั่งยืน
ต่อไป 

(9) การดแูลและรกัษาบคุลากร 

บริษัทฯ ไดว้างแผนการรกัษา จูงใจ ดึงดูดและสรา้งความรกัองคก์รใหเ้กิดขึน้ โดยมีการพฒันาเรื่องแรงงานสมัพันธ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบุ้คลากรมีความสขุในการท างาน ไดร้บัการดูแลอย่างเหมาะสม มีความรกั ความสามคัคี เพื่อสรา้ง
ความเขม้แข็งขึน้ภายในบริษัทฯ มีการวางแผนการส่ือสารภายในอย่างเหมาะสมและการจดัสิทธิประโยชนแ์ละสวสัดิการ
ต่าง ๆ ใหต้อบสนองความตอ้งการของพนกังาน โดยมีการปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ นอกจากนี ้ยงัส่งเสรมิการเติบโตภายในใหพ้นกังานพฒันาความกา้วหนา้ในเสน้ทางอาชีพ (Career 
Development) แต่ละสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(10) การวางแผนสรรหาและพฒันาผูบ้รหิารเพื่อรองรบัการสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทฯ มีการวางแผนสรรหาและพัฒนาผูบ้ริหารเพื่อรองรบัการสืบทอดต าแหน่งอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดตัง้
คณะกรรมการเพื่อดแูลใหม้ีการวางแผนสรรหาและพฒันาอย่างต่อเนื่องและโปรง่ใส เพื่อเตรียมความพรอ้มใหก้บัผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะเติบโตทัง้ในสายอาชีพและสายงานดา้นบริหารจัดการ โดยมุ่งเนน้ในกลุ่มต าแหน่งที่มีความส าคญั
และเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนองคก์ร ซึ่งเป็นต าแหน่งงานในระดบัรองประธานเจา้หนา้ที่บริหารขึน้ไป การวางแผน
สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารเพื่อรองรบัการสืบทอดต าแหน่งดงักล่าว นอกจากจะเป็นการลดความเส่ียงในดา้นความต่อเนื่อง
ของการบรหิารจดัการองคก์รแลว้ ยงัเป็นการรกัษาบคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงูไวก้ับบรษิัทฯ เพื่อสรา้งความเจรญิเติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององคก์รต่อไป 

(11) วฒันธรรมองคก์ร 

บริษัทฯ ส่งเสริมการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ดี ดว้ยการส่งเสริมการท างานเป็นทีม การสรา้งความเชื่อมั่นระหว่างกนั 
ปลกูฝังค่านิยมเรื่องความซื่อสตัยส์จุริต การปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างเคร่งครดั รวมถึง
ความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียและลกูคา้ของบรษิัทฯ 

(12) การมีส่วนรว่มในกิจกรรมเพื่อสงัคม 

บรษิัทฯ ส่งเสรมิใหบ้คุลากรเป็นผูม้ีน า้ใจ มีคณุธรรม เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ใหอ้ภยั แบ่งปันความรู ้ประโยชนแ์ละความสขุแก่
ผูอ้ื่น จึงเปิดโอกาสใหม้ีการจดัท าโครงการอาสาเพื่อรว่มท ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ ทัง้ที่บรษิัทฯ จดัท าขึน้
เอง และ/หรือพนักงานริเริ่มเอง พร้อมที่จะให้และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนใหก้ับชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซึ่ง 
บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าการดูแลสังคมและชุมชนเป็นหน้าที่ของทุกคน เมื่อสังคมเป็นสุข บริษัทฯ และบุคลากรของ  
บรษิัทฯ ก็จะมีความสขุอย่างยั่งยืนดว้ยเช่นกนั 
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4. การเปลี่ยนแปลงของจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 

5. ข้อพิพาทแรงงานในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีพนักงานบริษัทฯ คนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และพนักงานไม่เคยยื่น 
ขอ้เรียกรอ้งใหม้ีการก าหนดขอ้ตกลงเก่ียวกบัสหภาพการจา้ง ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่เคยมีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีมีนยัส าคญั
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักและเข้าใจถึงความส าคัญของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance)  โดยเชื่อมั่นว่าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งความส าเร็จสงูสดุในการด าเนิน
ธุรกิจและจะช่วยส่งเสรมิใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อยเป็นองคก์รที่มีประสิทธิภาพทัง้ในการด าเนินธุรกิจและความรบัผิดชอบ
ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ไดพ้ึงปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
(Corporate Governance Code: CG Code) ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์อีกทัง้
ยงัน าแนวทางที่ก าหนดขึน้โดยหน่วยงานราชการ ตลอดจนหน่วยงานทางการที่ก ากบัดูแลบริษัทฯ มาเป็นแนวทางปฏิบตัิ
อย่างครบถว้น 

การจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดท ามีนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึน้เป็นลายลักษณอ์ักษร ตัง้แต่วันที่ 28 
เมษายน 2559 ตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและท าให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อ
บคุคลภายนอก โดยนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาทบทวนเพื่อปรบัปรุงนโยบายเก่ียวกบัการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ า โดย
ครัง้ล่าสุดไดม้ีการปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เพื่อยกระดับการก ากับดูแล
กิจการของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 
ของส านกังาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ 

▪ ก าหนดใหก้รรมการไม่ควรไปด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บรษิัท โดยการด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่นนัน้ตอ้งไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบรษิัทฯ และไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

▪ ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่จะไปด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นนอก  
กลุ่มบรษิัทฯ ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทก่อน 

▪ ก าหนดใหค้ณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะตอ้งมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองทัง้แบบรายคณะและ
รายบคุคลเป็นประจ าทกุปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัท 
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หลักจรรยาบรรณในการด าเนิน ุรกิจ 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของจริยธรรมและจรรยาบรรณที่คณะกรรมการ ผูบ้ริหารพนกังาน และ 
ผู้ถือหุ้นทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และน าไปปฏิบัติต่อผู้ที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้
พิจารณาก าหนดและมีมติอนุมัติ  “ข้อก าหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณ” ขึน้เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ โดย
ครอบคลมุหวัขอ้ดงันี ้

1. จรยิธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

2. จรยิธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้รหิาร 

2.1 แนวทางปฏิบตัิต่อบรษิัท คณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ 2.2 แนวทางปฏิบตัิต่อพนกังาน 

2.3 แนวทางปฏิบตัิต่อลกูคา้ 2.4 แนวทางปฏิบตัิต่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หนี ้

2.5 แนวทางปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ 2.6 แนวทางปฏิบตัิต่อสงัคมโดยส่วนรวม 

3. จรยิธรรมและจรรยาบรรณของพนกังาน 

4. จรยิธรรมและจรรยาบรรณของผูถื้อหุน้ 

5. การต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

ทั้งนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ไดอ้นุมัติการปรบัปรุง
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดยเพิ่มเติมหวัขอ้การต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

การสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

บริษัทฯ ไดป้ระกาศใชน้โยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ  
บริษัทย่อยรบัทราบและถือปฏิบตัิ รวมทัง้ไดจ้ดัท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานไดใ้ชศ้ึกษาและท าความเขา้ใจในนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ และปฏิบตัิ
ตามอย่างถูกตอ้ง นอกจากนี ้ยังไดจ้ัดใหม้ีการปฐมนิเทศใหแ้ก่พนักงานใหม่ เพื่อใหพ้นักงานมีความเขา้ใจเก่ียวกับการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนประกาศใหพ้นกังานรบัทราบทุกครัง้ที่มีการปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ของบรษิัทฯ 

ผลการประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการ 

ในปี 2562 บรษิัทฯ ไดร้บัการประเมินดา้นการก ากบัดแูลกิจการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

▪ บริษัทฯ ไดค้ะแนนเต็ม 100 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
ของบรษิัทจดทะเบียน (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย (TIA) 

▪ บริษัทฯ ไดค้ะแนนดา้นการก ากบัดแูลกิจารท่ีดีอยู่ในระดบั “ดีเลิศ” หรือ “หา้ดาว”                                     จาก
โครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียนประจ าปี 2562 (CGR 2019) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้พียง 2 ปี 
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▪ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) จากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยการรบัรองดงักล่าวมีอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นครัง้แรกที่บริษัทฯ 
ไดร้บัการรบัรอง 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด ได้แก่  (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  
(2) คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (3) คณะกรรมการบรหิาร และ (4) คณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 
1 คน ต้องเป็นผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่สอบทาน  
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ด ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบมีก าหนดระยะเวลาด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระ
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกได ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายบวร วงศสิ์นอดุม (1) กรรมการตรวจสอบ 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) นายบวร วงศส์ินอุดม ไดร้บัแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวัสดิ์ ที่ลาออกจากต าแหน่ง โดยมติ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 

(2) นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัดิ์ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 

ทั้งนี ้นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม เป็นผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน  
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้
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การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีการประชุมอย่างนอ้ย 1 ครัง้ ทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลาการจดัท า
รายงานทางการเงิน โดยในปี 2562 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 9 ครัง้ (โปรดดรูายละเอียดในหวัขอ้ “การ
เขา้ประชมุคณะกรรมการชดุย่อยในปี 2562”) 

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ ์2562 ไดม้ีมติให้
ปรบัปรุงขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้และพนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน 
อื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อบังคับและประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 
พรอ้มทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

(5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/กฎหมาย  
ที่ เ ก่ียวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี ้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ย
ดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้บังคับและประกาศ
ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้ังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของ
บรษิัทฯ 
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(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตอ านาจ หนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

(7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ านาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

(8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เก่ียวขอ้งภายใตอ้ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการ
ว่าจา้งหรือน าผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน  

(9) หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทนัที เพื่อให้
คณะกรรมการบรษิัทด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ข) การทจุรติหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับรษิัทฯ และ/หรือธุรกิจของบรษิัทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบ  
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามขา้งตน้ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(10) สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีการ
ควบคุมภายในอย่างเพียงพอ รวมทั้งสอบทานความถูกตอ้งของแบบประเมินและเอกสารอา้งอิงตามโครงการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ 

(11) พิจารณาทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษิัทฯ เป็นประจ า เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายดงักล่าว และ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

(12) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไวใ้น
นโยบายฉบบัอื่นของบรษิัทฯ 

9.2.2 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่ง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงจ านวนคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
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ทัง้หมด โดยใหค้ณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี แต่งตัง้เลขานุการ เพื่อช่วยเหลือการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี 
และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  (กรณีกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการที่ดี ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทดว้ย) ทัง้นี ้กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการท่ีดีที่
พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไดอ้ีก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดว้ย
กรรมการ จ านวน 4 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
4. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น (1) กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) นายสุรศักดิ์ ใจเย็น ได้รับแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 

การประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามที่ประธานเห็นสมควร แต่ให้
มีการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 มีการประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ทัง้สิน้ 4 ครัง้ (โปรดดรูายละเอียดในหวัขอ้ “การเขา้ประชมุคณะกรรมการชดุย่อยในปี 2562”)  

ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

(1) ก าหนดคุณสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ) 
และผูบ้ริหารระดบัสงู ใหส้อดคลอ้งกับกฎเกณฑ ์และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และพิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความ
เหมาะสมในดา้นความรู ้ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ 
น าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

(2) พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรรมการอิสระของบรษิัทฯ 
เป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎเกณฑ ์และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

(3) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย ์หรืออื่นใด) ของ
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารใหเ้หมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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(4) พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  

(5) ทบทวนและเสนอแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ใหส้อดคลอ้งกบั
สภาวการณ ์

(6) ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทฯ จัดตั้งขึน้ รวมทั้ง
ผูบ้รหิารและพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(7) ก าหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบตัิที่ส  าคญั ๆ ของบรษิัทฯ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(8) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบรษิัทฯ 

(9) ให้ความเห็นชอบแผนงานการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อรักษา
มาตรฐานและพฒันาการก ากับดูแลกิจการและสรา้งการก ากับดูแลกิจการเป็นวฒันธรรมขององคก์รโดยใชก้ารส่ือความ  
ไปยงักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการอย่างสม ่าเสมอ 

(10) รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกับการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ พรอ้มความเห็นในแนวปฏิบตัิและ
ขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

(11) ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี ้กรรมการบริหารความเส่ียง 
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงเลือกกรรมการบริหารความเส่ียง 1 คน ด ารง
ต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง เพื่อช่วยเหลือใน
การด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 3 ท่าน 
ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสรุพล มีเสถียร ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
2. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์(1) กรรมการบรหิารความเส่ียง 
3. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัดิ์ ที่ลาออกจากต าแหน่ง 
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2563 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2563 
เป็นตน้ไป 
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(2) นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวัสดิ์ ได้ลาออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2563  
เป็นตน้ไป 

การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร แต่ใหม้ี
การประชมุอย่างนอ้ย 1 ครัง้ ทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน โดยในปี 2562 มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้สิน้ 
7 ครัง้ (โปรดดรูายละเอียดในหวัขอ้ “การเขา้ประชมุคณะกรรมการชดุย่อยในปี 2562”) 

ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้

(1) ก ากับดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายการบรหิารความเส่ียงและกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีระบบ
การบรหิารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพทั่วทัง้องคก์รและมีการปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง 

(2) พิจารณาประเมินและทบทวนลกัษณะความเส่ียงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อ
บรษิัทฯ (Identification of Risk) และก าหนดระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องบรษิัทฯ (Risk Appetite) 

(3) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และ
สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละทิศทางของธุรกิจ  

(4) พิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกับนโยบายการบริหาร  
ความเส่ียง ใหส้ามารถประเมิน ติดตามผล และก ากบัดแูลระดบัความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

(5) พิจารณาก าหนดโครงสรา้งและแต่งตัง้คณะท างานบริหารความเส่ียง เพื่อท าหนา้ที่ประเมินและติดตามผลการ
จดัการความเส่ียง และจดัท ารายงานความเส่ียง 

(6) พิจารณาก าหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงที่เกิดขึน้และอาจเกิดขึน้กับบริษัทฯ เพื่อใชเ้ป็น
กฎเกณฑใ์นการปฏิบตัิงานตามสถานการณค์วามเส่ียงแต่ละประเภท เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบ 

(7) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ ์และแนวปฏิบตัิในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 
เพื่อใหม้ั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ ์และแนวปฏิบตัิดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และ
สามารถก ากบัดแูลระดบัความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

(8) รายงานคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 

(9) ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด 

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยสมาชิกอย่างนอ้ย 3 คน โดยกรรมการบริหารไม่จ าเป็นตอ้งด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท ทั้งนี ้ใหค้ณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร 1 คน ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร 
และแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร เพื่อช่วยเหลือในการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิาร 
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กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิัท (กรณีกรรมการบรหิารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทดว้ย) ทัง้นี ้กรรมการบรหิารที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ
ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารไดอ้ีก 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการบรหิารจ านวน 6 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น กรรมการบรหิาร 
3. นายหวงั เหว่ย กรรมการบรหิาร 
4. นายสมพฒัน ์คงส าราญ กรรมการบรหิาร 
5. นายวิรทิธ์ิพล จไุรสินธุ ์ กรรมการบรหิาร 
6. นายณฏัฐ์กรณ ์ส าราญ กรรมการบรหิาร 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักลุ ไดล้าออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 

ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ประธานคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร แต่ใหม้ีการประชมุไม่นอ้ยกว่า 
6 ครัง้ต่อปี โดยในปี 2562 มีการประชมุคณะกรรมการบริหารทัง้สิน้ 13 ครัง้ (โปรดดรูายละเอียดในหวัขอ้ “การเขา้ประชมุ
คณะกรรมการชดุย่อยในปี 2562”) 

ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของของคณะกรรมการบรหิาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ
คณะกรรมการบรหิาร ดงันี ้

(1) จัดท าและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน และอ านาจ  
การบริหารงานเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหาร และอ านาจการบริหารที่
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าวใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) เป็นผูบ้รหิารจดัการและควบคมุดแูลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามปกติธุระ  

(3) อนุมตัิการเขา้ท าสญัญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการคา้
ทั่วไป (เช่น การซือ้ขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัท ฯ และเป็นไปเพื่อ
ประโยชนใ์นการด าเนินงานตามวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่ก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตัิ (Delegation of 
Authority) หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด และภายใต้ข้อบังคับของหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึง 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์   
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(4) พิจารณากลั่นกรองการกูย้ืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การใหกู้ย้ืม ตลอดจนการจ าน า 
จ านอง หรือเขา้เป็นผูค้  า้ประกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ภายในวงเงินตามที่ก าหนดไวใ้นอ านาจอนมุตัิ (Delegation of 
Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

(5) อนมุตัิแต่งตัง้ที่ปรกึษาดา้นต่าง ๆ ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยอยู่ภายใตก้รอบงบประมาณที่ผ่าน
การอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทในแต่ละปี 

(6) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรบัการก าหนดเงินเดือน การปรบัขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน 
และบ าเหน็จรางวลัของพนกังาน  

(7) ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

(8) มอบอ านาจใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิาร 

(9) ติดตามผลการด าเนินงานและความกา้วหนา้ของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหา 
หรืออปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางการปรบัปรุงใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 

ทั้งนี ้การมอบอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการท่ี
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิไว ้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 

รายชื่อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และ

ก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

1. นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ 9/9 4/4   
2. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 9/9 4/4   
3. นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ ์(1) 2/2  7/7  
4. นายบวร วงศสิ์นอดุม (2) 7/7    
5. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์  4/4   
6. นายสรุพล มีเสถียร   7/7  
7. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ   7/7 11/13 
8. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักลุ (3)    13/13 
9. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น (4)  1/1  12/13 
10. นายหวงั เหว่ย    7/13 
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รายชื่อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และ

ก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

11. นายสมพฒัน ์คงส าราญ    13/13 
12. นายวิรทิธ์ิพล จไุรสินธุ ์    13/13 
13. นายณฐักรณ ์ส าราญ    12/13 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัดิ์ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 

(2) นายบวร วงศส์ินอุดม ไดร้บัแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวัสดิ์ ที่ลาออกจากต าแหน่ง โดยมติ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 

(3) ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักลุ ไดล้าออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

(4) นายสุรศักดิ์ ใจเย็น ได้รับแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

ในการสรรหาบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบรษิัทฯ นัน้ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นผู้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่า
กรรมการอิสระของบรษิัทฯ เป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎเกณฑ ์และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และเสนอใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท (แลว้แต่กรณี) 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บรษิัทฯ ก าหนด และเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และตอ้งเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนัน้ ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ
ได ้โดยบรษิัทฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุดงักล่าว ทัง้นี ้
มีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ “ > “คณุสมบตัิของกรรมการบรษิัท” 
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9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

(1) การก าหนดหลักเกณฑ ์คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  จะเป็นผูก้  าหนด
คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

(2) วิธีการสรรหา  

▪ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่
เห็นสมควร เพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ โดยอาจเป็น 
ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้และมีสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทนบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท  

▪ น ารายชื่อผูท้ี่มีคุณสมบตัิเหมาะสมตามที่ปรากฏอยู่ในฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และท าเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย มาพิจารณา  

(3) การคัดเลือก คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี จะพิจารณาคัดเลือกผูท้ี่มี
ความเหมาะสมในดา้นความรู ้ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้  
และ/หรือ น าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

(4) การแต่งตัง้ 

(ก) การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี จะเป็น 
ผูพ้ิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาก่อนเสนอต่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณาแต่งตัง้ต่อไป ทัง้นี ้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได้ 

ที่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้  
ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้

3. ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็น 
ผู้ไดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการ
เลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ใหป้ระธาน  
ที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ทั้งนี ้การลงมติเลือกตั้งกรรมการตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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(ข) การแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแตง่ตัง้ เวน้แต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน 
โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้
มาแทน 

ทั้งนี ้มติที่ประชุมคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่ 

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร 

ในการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารนัน้ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี จะเป็นผูท้  าการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดในแต่ละฝ่ายงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพ 
คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะเสนอชื่อให้
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้ 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ไดจ้ดัท านโยบายการควบคุมและก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อก าหนดแนวทางที่ส  าคญัส าหรบั
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถบริหารจดัการกิจการและก ากับดูแล
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหส้อดคลอ้งกับนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน 
กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี  
แนวปฏิบตัิดงันี ้

1. บรษิัทฯ จะส่งบคุคลที่เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ เขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิัทยอ่ยและบรษิทัรว่ม ตามสดัส่วน
การถือหุน้ในแต่ละบริษัทฯ หรือตามเงื่อนไขที่ไดต้กลงกันตามสัญญา อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เขา้ไปเป็น
กรรมการในแต่ละบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ 

2. คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขต
ดงัต่อไปนี ้

2.1 ก ากับดูแลใหม้ีการคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้เป็นไปตามนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มี
ความรบัผิดชอบ (Accountability) และมีจรยิธรรม (Ethics) 
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2.2 ติดตามผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างต่อเนื่อง รวมถึงใหค้  าแนะน า
เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถจดัการอุปสรรค
ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างทนัเวลาและเหมาะสม 

2.3 พิจารณา ติดตาม และใหค้  าแนะน าเพื่อใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ 

2.4 พิจารณา ติดตาม และด าเนินการในการจัดใหม้ีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคัญ  
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ใหเ้ป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่าง
สม ่าเสมอ 

3. บริษัทฯ จะก าหนดแผนงานและด าเนินการเพื่อท าใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกับผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงขอ้มูลต่าง  ๆ ที่ตอ้งเปิดเผยแก่หน่วยงานก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และนกัลงทนุภายนอก รวมถึงสาธารณชน ท่ีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และเชื่อถือได  ้

4. ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีความจ าเป็นตอ้งเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทฯ จะตอ้งติดตามใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วม เขา้ท ารายการดว้ยความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑว์่าดว้ยการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

5. บริษัทฯ จะด าเนินการที่จ  าเป็นและติดตามใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยขอ้มลูและระบบ
ควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยบรษิัทฯ มีความมุ่งหมายที่
จะมีนโยบายหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ น าความลบัหรือขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ ที่ยงั
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บั
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ตอ้งไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ โดยใชข้อ้มลูภายใน  

บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหลักทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บรษิัทฯ และส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ ไดร้บัทราบและถือปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั โดยสรุปดงันี ้

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบตัิตามขอ้หา้มในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน ซึ่ง
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 อย่างเครง่ครดั 

(2) หา้มบคุคลที่บรษิัทฯ ก าหนดซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ในช่วงเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ า 
รายไตรมาสและประจ าปี และช่วงเวลาอื่นท่ีบรษิัทฯ จะก าหนดเป็นครัง้คราว เวน้แต่ตกอยู่ในสถานการณท์ี่จ  าเป็น หรือตอ้ง
ปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใตค้  าสั่งศาล โดยหน่วยงาน Compliance จะประกาศช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย์
ใหท้ราบไวเ้ป็นการล่วงหนา้ 
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ทัง้นี ้บุคคลที่บริษัทฯ ก าหนด หมายถึง บุคคลที่มีต  าแหน่งหรือหนา้ที่ ซึ่งล่วงรูข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ (รวมถึง 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว) ไดแ้ก่ 

(ก) กรรมการบรษิัท 

(ข) ผูบ้รหิาร 

(ค) ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งล่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิัทฯ 

(ง) คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลที่บรษิัทฯ ก าหนดตามขอ้ (ก) – (ค) 

(จ) ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงาน ดังนี ้ฝ่ายการลงทุนโครงการและรบัประกันคุณภาพ ฝ่ายการตลาด  1 
ฝ่ายการตลาด 2 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุ การบริษัท  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย และส านกัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

(ฉ) ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนท่ีเขา้รว่มประชมุกบัคณะกรรมการบรษิัทและ/หรือคณะกรรมการชดุย่อย 

(ช) บคุคลอื่นใดที่บรษิัทฯ ก าหนด 

(3) บคุคลที่บรษิัทฯ ก าหนดตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลกัทรพัยข์องคู่สมรส
และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) ดงันี ้

 การรายงานการถือหลกัทรพัยค์รัง้แรก ใหส่้งรายงานมายงัเลขานกุารบรษิัท ดงันี ้

- กรณีกรรมการและผูบ้ริหาร ใหร้ายงานภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ โดยใชแ้บบรายงาน
ส่วนไดเ้สียและขอ้มลูประวตัิของกรรมการและผูบ้รหิาร (แบบ 89/14) 

- กรณีบุคคลที่บริษัทฯ ก าหนด นอกเหนือจากกรรมการและผูบ้ริหาร ใหร้ายงานภายใน  7 วันท าการนบัแต่
วนัท่ีไดร้บัแจง้จากเลขานกุารบรษิัท โดยใชแ้บบรายงานการถือหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 

 การรายงานเมื่อมีการเปล่ียนแปลง ใหส่้งรายงานมายงัเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่นับแต่
วนัท่ีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี ้

- กรณีกรรมการและผูบ้ริหาร ใหใ้ชแ้บบรายงานการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียและขอ้มลูประวตัิของกรรมการ
และผูบ้รหิาร (แบบ 89/14-1) 

- กรณีบุคคลที่บรษิัทฯ ก าหนด นอกเหนือจากกรรมการและผูบ้ริหาร ใหใ้ชแ้บบรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 

(4) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(5) เลขานุการบริษัทตอ้งจดัท าส าเนารายงานการถือครองหลักทรพัย์ตามขอ้ (3) ส่งใหก้ับประธานคณะกรรมการ
บริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บัรายงาน
และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบในการประชมุครัง้ถดัไป 
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(6) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขัน้ใหอ้อก
จากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กรรมการและผูบ้รหิารถือหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ดงันี ้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
หุ้นสามัญ (หุน้) 

ณ 31  .ค. 61 ณ 31  .ค. 62 เพิ่ม / (ลด) 
1. นายบวร วงศสิ์นอดุม - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ 1,500,000 1,500,000 - 
2. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ 500,000 500,000 - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ - - - 
3. นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ 1,500,000 1,500,000 - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ - - - 
4. นายสมชาย ควูิจติรสวุรรณ - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ 800,000 800,000 - 
5. นายสรุพล มีเสถียร 500,000 600,000 100,000 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ 100,000 100,000 - 
6. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ 100 100 - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ - - - 
7. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น 200,000 200,000 - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ 200,000 200,000 - 
8. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม 5,761,000 5,761,000 - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ - - - 
9. นายณฏัฐ์กรณ ์ส าราญ - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ - - - 
10. นายวิรทิธ์ิพล จไุรสินธุ ์ - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ - - - 
11. นางสาวนิภทัร เอี่ยมศิรวิฒัน ์ - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ - - - 
12. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ - - - 
_____________________ 

หมายเหต:ุ  
*บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์หมายถึง 
(1) คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภริยา 

(2) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 
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(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุน้รวมกันเกินรอ้ยละ 30  ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคล

ดงักล่าว และการถือหุน้รวมกนัดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่มากที่สดุในนิติบคุคลนัน้ 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบัญชี (Audit Fees) 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีใหแ้ก่บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้

บริษัท 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

(บาท) 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 3,100,000.00 
บรษิัทย่อย 3,587,023.53 
รวมค่าสอบบญัชี 6,687,023.53 
Out-of-pocket 347,290.00 
รวมค่าสอบบญัชีและ Out-of-pocket 7,034,313.53 

9.6.2 ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee) ให้กับผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จ ากดั จ านวน 1,915,922.43 บาท ซึ่งประกอบดว้ย ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสรมิการลงทุนบตัรจ านวน 1,200,000 
บาท และค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสของบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มคา้ จ านวน 715,922.43 บาท 

ทัง้นี ้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกับผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันกบั  
บรษิัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ ์หรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ แต่อย่างใด 

9.7 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 14/2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 11 ธันวาคม 2562 โดยการเสนอจากคณะกรรมการ 
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี ไดพ้ิจารณาทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบั
บรษิัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ที่ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์า
ปรบัใช ้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาหลักปฏิบตัิดงักล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเขา้ใจถึงประโยชนข์องการน า
หลักปฏิบัติตาม CG Code 2017 ไปปรบัใชใ้นการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งโดยภาพรวมบริษัทฯ มีนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่สอดคลอ้งกับหลักปฏิบัติของ CG Code 2017 แลว้ นอกจากนี ้ยังไดพ้ิจารณาทบทวนเพื่อใหม้ีการทบทวน 
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและการแบ่งแยกหนา้ที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมถึงใหม้ีการด าเนินการ
เก่ียวกบัรกัษาขอ้มลูความลบั การส่ือสาร และการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทฯ เพิ่มเติมดว้ย อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 มีเรื่อง
ที่บรษิัทฯ ยงัไม่ไดป้ฏิบตัิตาม CG Code 2017 ดงันี ้
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หลักป ิบัต ิ เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทควรจัดตัง้คณะกรรมการสรรหา ซึ่ง
สมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีสมาชิกกึ่งหน่ึง
เป็นกรรมการอิสระ และประธานไม่ใช่กรรมการอิสระ  
ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการที่ดีดังกล่าว  มี ความเหมาะสมกับธุ รกิจและ
โครงสรา้งของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทควรจัดตั้งคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็น
กรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่พิจารณานโยบายและ
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทน 

ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดจ้ดัใหม้ี “หลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2555” 
ซึ่งต่อมาส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยไ์ดอ้อก “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบั
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งประกอบดว้ยหลักปฏิบัติ 8 ขอ้ 
โดยในปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ยงัคงปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดงันี ้

 
หมวดที ่1 

สิท ขิองผู้ถือหุ้น 

บรษิัทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละ
เจา้ของบรษิัท โดยเฉพาะสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ อนัไดแ้ก่ 

▪ สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยข์องบรษิัทท่ีตนถืออยู่ 

▪ สิทธิในการท่ีจะไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจากบรษิัทฯ 

▪ สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูอย่างเพียงพอ 

▪ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทฯ เช่น การ
จดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมที่ส  าคญัและมีผลต่อทิศทาง
ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบับรษิัท เป็นตน้ 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชี
ของบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2562 และ
ไดด้  าเนินการเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 

1. ก่อนการประชมุ 

1.1 บรษิัทฯ ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทกุกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั ไดใ้ชสิ้ทธิในการ
เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ 
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1.2 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ โดยบรษิัทฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มประกาศหลกัเกณฑแ์ละระบขุัน้ตอนท่ีชดัเจนในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อกรรมการดงักล่าวไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.primamarine.co.th ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤศจิกายน 
2561 โดยสามารถเสนอเรื่องและชื่อบคุคลมายงับรษิัทฯ ไดร้ะหว่างวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

1.3 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี
วตัถปุระสงค ์เหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกับ
เรื่องที่ตดัสินใจในที่ประชมุ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกรายไดร้บัทราบเพื่อพิจารณรายละเอียดเป็น
การล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 21 วนั โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทางไปรษณียเ์มื่อวนัที่ 28 มีนาคม 
2562 และไดป้ระกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยติดต่อกัน 3 วนั และล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัประชุม (9 – 11 
เมษายน 2562)  

1.4 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  
www.primamarine.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเขา้มา
ศกึษาขอ้มลูล่วงหนา้อย่างเพียงพอก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัประชมุ  

1.5 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
ไดท้ี่ส  านักก ากับดูแลการปฏิบตัิงานและเลขานุการบริษัท เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้
เขตบางนา หรือที่อีเมลล ์cp_cs@primamarine.co.th ตัง้แต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 5 เมษายน 2562 

1.6 บริษัทฯ ไดแ้นบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบอ านาจบคุคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระท่ีบรษิัทฯ ไดแ้ต่ง
ตัง้ขึน้เป็นผูร้บัมอบอ านาจแทน เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยใหด้  าเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  

1.7 บริษัทฯ อ านวยความสะดวกใหก้ับผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่  โดย
บริษัทฯ ไดจ้ัดประชุม ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุมขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร เป็นสถานท่ีจดัประชมุ ซึ่งเป็นสถานท่ีกวา้งขวาง เพียงพอ และสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุน้  

2. การด าเนินการในวนัประชมุ 

2.1 บริษัทฯ จดัใหม้ีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้การตรวจสอบเอกสาร 
การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม การนับคะแนน และแสดงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุม
สามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย า รวมถึงไดจ้ดัใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชมุ และจดัใหม้ีการลง
มติแยกเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตัง้กรรมการ เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดใ้ชบ้รกิารระบบจดัประชมุผูถื้อหุน้จากบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  

2.2 กรรมการบริษัททุกท่านเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้งได ้

http://www.primamarine.co.th/
http://www.primamarine.co.th/
mailto:cp_cs@primamarine.co.th
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2.3 บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจาก บริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด เป็นผู้ท  าหนา้ที่
ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงในการประชมุ และเปิดเผยใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มบนัทึกไวใ้นรายงาน
การประชมุ 

2.4 บริษัทฯ ไดช้ีแ้จงขั้นตอนและวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระให ้
ที่ประชมุทราบก่อนเริ่มการประชมุอย่างชดัเจน 

2.5 ประธานในท่ีประชมุไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม
ต่อที่ประชมุในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ ได ้และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

3. หลงัการประชมุ 

3.1 ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้เสร็จสิน้ บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่มติที่ประชุมผูถื้อหุ้นซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละ
วาระ ผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ภายในวนัดงักล่าว 

3.2 บรษิัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ซึ่งบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนและวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน 
และการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไดซ้ักถามและค าตอบของ 
ขอ้ซกัถาม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุ ซึ่งเป็นขอ้มลู 
ที่ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยเผยแพร่ทางหนา้เว็บไซตข์องบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้และ 
นกัลงทนุรบัทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

 
หมวดที ่2 

การป ิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทยีมกนั 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุน้  
รายย่อย ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้ท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้สญัชาติไทยหรือต่างดา้ว ดงันี ้ 

1. บริษัทฯ ได้จัดท าและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเขา้ถึงขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกนั 

2. ก่อนเริ่มการประชุมผูถื้อหุน้ ประธานในที่ประชุมไดช้ีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่ใชใ้นการประชุม 
ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติและการนบัคะแนนเสียง รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมิให้
ผูบ้รหิารเพิ่มวาระการประชมุที่ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัซึ่งผูถื้อหุน้
ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจ 

4. บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และนักลงทุนสถาบัน ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน โดยการใช ้
บตัรลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้
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5. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

5.1 บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจ  
ใด ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสดุของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ และควรหลีกเล่ียงการ
กระท าที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

▪ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดดว้ยความรอบคอบภายในหลักการของ
เหตผุลและความเป็นอิสระต่อกนั มีกระบวนการท่ีโปรง่ใสในการอนมุตัิเขา้ท ารายการ 

▪ กรรมการและผู้บริหารตอ้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการที่อาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยผูม้ีส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนรว่มตดัสินใจในการพิจารณาเขา้ท ารายการ  

▪ คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลใหบ้ริษัทฯ และฝ่ายจดัการเปิดเผยขอ้มลูรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนอ์ย่างถกูตอ้งครบถว้นในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 

▪ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายแนวปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ (Code 
of Conduct) โดยตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชนส่์วนตวัที่ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

▪ บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดให้ต้องจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกฝ่ายงานและพนักงานที่มีหน้าที่  
ความรบัผิดชอบหรือมีลกัษณะการปฏิบตัิงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์อกจากกนั 

▪ บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดใหก้ารเขา้ถึงขอ้มลูหรือการล่วงรูข้อ้มลูของฝ่ายงานและพนักงานจะตอ้งอยู่บน
หลกัการในเรื่องความจ าเป็นต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

5.2 บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิัท โดยก าหนดหลกัเกณฑด์งันี ้ 

▪ ในการท ารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
ขอ้บังคับ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งนี ้ผูท้ี่มีส่วน 
ไดเ้สียจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนรว่มในการพิจารณาอนมุตัิรายการดงักล่าวได  ้

▪ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้รายการระหว่างกันนั้นตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทจะจัดใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการท า
รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการเขา้ท ารายการที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้
โดยทั่วไป และรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี ้

การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป  

คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิเป็นหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัท่ีเป็นขอ้ตกลง
ทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง
ได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
บคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 
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การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป  

การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปจะตอ้งไดร้ับการพิจารณาและให้
ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิต่อไป ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และ
ค าสั่งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

▪ รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมทั้งขอ้บังคบั ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยงกันของ
บรษิัท หรือบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 

▪ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และหมายเหตุประกอบ  
งบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

5.3 บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านจะต้องรายงานส่วนได้เสียของตนเองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละแบบฟอรม์ที่บรษิัทฯ ก าหนด 

6. การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

6.1 บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกันการน าขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ไปใช ้โดยหา้มบุคคล
หรือหน่วยงานที่ทราบขอ้มลูภายใน น าขอ้มลูดงักล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบคุคลอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง ในกรณีที่บคุคล
ใดเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวหรือน าขอ้มลูนัน้ไปใชไ้ม่ว่าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น หรือกระท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ถือเป็นความผิดอย่างรา้ยแรงและจะถกูลงโทษทางวินยั  

6.2 บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นนโยบายหา้มมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ น าความลับหรือขอ้มูลภายในของ
บริษัทฯ ท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ตอ้งไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ โดยใชข้อ้มลูภายใน ทัง้นี ้
บรษิัทฯ ไดม้ีการส่ือสารแนวปฏิบตัิและนโยบายใหท้กุคนในองคก์รทราบและถือปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั 
 

หมวดที ่3 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้และ
พนักงานของบริษัทฯ หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและ
ขอ้คิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชนใ์นการด าเนินการและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ  
จะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดร้บัการดูแลอย่างดี นอกจากนี ้
ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ยงัไดค้  านึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ตามแนวทางดงันี ้
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1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสรา้งผลการด าเนินงานที่ดีและการ
เจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว รวมทัง้ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใส
และเชื่อถือไดต้่อผู้ถือหุ้น น าเสนอผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น  ๆ  โดยสม ่าเสมอและ
ครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถและศกัยภาพของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม 
การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานที่มี
ความรูค้วามสามารถสงูใหค้งอยู่กบับริษัทฯ เพื่อพฒันาองคก์รต่อไป อีกทัง้ยงัไดก้ าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทจุรติ
คอรปัชั่น รวมทั้งปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคับที่เก่ียวขอ้ง เช่น การหา้มใชข้อ้มลู
ภายในอย่างเครง่ครดั เป็นตน้ 

การบรหิารค่าจา้งและผลตอบแทน 

บริษัทฯ บริหารค่าจา้งและผลตอบแทนพนักงานใหเ้ป็นไปอย่างยุติธรรม โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ไดแ้ก่ คุณวุฒิ 
ประสบการณ ์หนา้ที่ความรบัผิดชอบ เทียบเคียงกบัอตัราค่าแรงของตลาดในประเทศ สถานการณค์วามจ าเป็นของบรษิทัฯ 
และความเหมาะสมของธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ใหพ้นักงานมีความสุขในการท างานร่วมกัน มีความรกัและผูกพันกับบริษัทฯ 
รวมถึงรูส้กึมั่นคงในการรว่มงานกบับรษิัทฯ 

การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน ์

บรษิัทฯ จดัใหม้ีสวสัดิการต่าง ๆ  อาทิเช่น การรกัษาพยาบาล การตรวจสขุภาพ การประกนัชีวิต-อบุตัิเหต ุการใหค้วาม
ช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานใหก้ับบริษัทฯ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
เงินช่วยเหลืองานศพ เงินค่าซือ้ของเยี่ยมผูป่้วย เงินค่าของขวญักรณีบตุรพนกังานแรกเกิด เป็นตน้ 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้ม (Quality, Health 
Safety, and Environment: QHSE) ในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการสรา้งวัฒนธรรมองคก์รดา้น QHSE 
เพื่อใหพ้นักงานทุกคนเกิดความตระหนัก และร่วมด าเนินการจัดการความเส่ียงดา้น QHSE ในหน่วยงานของตนอย่าง
เคร่งครดั ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท า งาน โดยประกาศ
บงัคบัใชท้ั่วทัง้องคก์ร ดงันี ้

(1) ความปลอดภัยในการท างานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยัของตนเองและผูอ้ื่น 

(2) บริษัทฯ จะส่งเสริมสนบัสนนุใหม้ีการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม และวิธีการปฏิบตัิงานท่ีปลอดภยั ตลอดจนการใช้
อปุกรณป์้องกนัท่ีเหมาะสม รวมถึงการรกัษาไวซ้ึ่งคณุภาพอนามยัที่ดีของพนกังานทกุคน 
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(3) บริษัทฯ ก าหนดนโยบายใหม้ีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
ใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(4) ผู้บังคับบัญชาทุกคนตอ้งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการท างานของผู้ใตบ้ังคับบัญชา  
ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายดา้นความปลอดภยัฯ 

(5) บริษัทฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 

(6) พนกังานทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือในเรื่องความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานกับ
คณะกรรมการความปลอดภยัฯ 

(7) บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 

บรษิัทฯ มีกระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้โดยการใหคู้่คา้แข่งขนับนขอ้มลูที่เท่าเทียมกนั และคดัเลือกคู่คา้ดว้ยความ
ยุติธรรมภายใตห้ลักเกณฑใ์นการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดจ้ัดท ารูปแบบสัญญา 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดใหม้ีระบบติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่าไดม้ีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สญัญาอย่างครบถว้น และป้องกนัการทจุรติและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบรษิัทฯ ซือ้สินคา้
จากคู่คา้ตามเงื่อนไขทางการคา้ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่คา้อย่างเคร่งครดั ไม่เรียก/รบั/จ่ายผลประ โยชนใ์ด ๆ  
ที่ไม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ 

บริษัทฯ ไดจ้ัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแผนกจัดซือ้จัดจา้ง เพื่อก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการจัดซือ้  
จัดจา้ง ซึ่งรวมถึงการคดัเลือกคู่คา้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดก้ าหนดหลักเกณฑใ์นการสรรหาผูข้ายและผูใ้หบ้ริการ โดย
ก าหนดหวัขอ้ในการคัดเลือกดา้นคุณภาพ ราคา ชื่อเสียง และการบริการ ไว ้13 หวัขอ้ไดแ้ก่ (1) ตัวอย่างในการทดสอบ  
(2) ผลจากการทดสอบ (3) ผลงานที่ ผ่านมา (4) ผลจากการรับจ้างที่ ผ่านมา (5) การรับรองตามระบบคุณภาพ  
(6) ใบส าคญัรบัรอง (7) การรบัประกันผลงาน (8) ความสอดคลอ้งของราคา (9) เงื่อนไขการช าระเงิน (10) ความมั่นคง 
(11) ชื่อเสียงในการตอบรบั (12) ระยะเวลาการเสนอราคา (13) ความชดัเจนและถูกตอ้งในรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ 
ทัง้นี ้ผูข้ายหรือผูใ้หบ้รกิารตอ้งผ่านการคดัเลือกดว้ยคะแนน 70 คะแนนขึน้ไป 

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บรษิัทฯ รบัผิดชอบต่อลกูคา้โดยการรกัษาคณุภาพและมาตรฐานของสินคา้และบรกิาร รวมถึงการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลุมใหม้ากที่สุด เพื่อมุ่งเนน้การสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะยาว 
นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัค านึงถึงสขุลกัษณะและอนามยัของลกูคา้ในการบรโิภคสินคา้ของบรษิัทฯ และการใหข้อ้มลูเก่ียวกบั
สินคา้ที่ถูกตอ้งและครบถว้นแก่ลูกคา้ รวมทั้งยงัจัดใหม้ีช่องทางใหลู้กคา้ของบริษัทฯ สามารถแจง้ปัญหาสินคา้หรือการ
ใหบ้รกิารท่ีไม่เหมาะสมเพื่อที่บรษิัทฯ จะไดป้้องกนั และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัสินคา้และบรกิารของบรษิัทฯ ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
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5. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้

บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสญัญาที่มีต่อเจา้หนีเ้ป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระคืนเงินตน้ ดอกเบีย้และ
การดแูลหลกัประกนัต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

6. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง 

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขนัที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้สนบัสนุนและส่งเสรมิ
นโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม 

7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

บริษัทฯ ใส่ใจและใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและคณุภาพชีวิตของผูค้นที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับการด าเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษัทฯ มีจิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
สงัคม รวมทัง้จดัใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั นอกจากนี ้บริษัทฯ 
พยายามเขา้ไปมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสรา้งและรกัษาไวซ้ึ่งส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

8. การต่อต้านการคอรรั์ปชั่น 

บรษิัทฯ ตระหนกัดีว่า การคอรร์ปัชั่นเป็นการกระท าที่ไม่ถกูตอ้งและส่งผลใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ และหาก
มีการคอรร์ปัชั่นก็จะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งในแง่จริยธรรมทางธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขนัทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการคอรร์ปัชั่นจะส่งผลใหผู้้ถือหุน้ ผูล้งทุน ลดความเชื่อมั่นในตัวบริษัทฯ และท าใหบ้ริษัทฯ  
ไม่เป็นที่ยอมรบัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได ้ นอกจากนี ้การคอรร์ปัชั่นยังส่งผลรา้ยและเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาสงัคมและเศรษฐกิจที่ส  าคญัของประเทศ 

ดว้ยเหตนุี ้บริษัทฯ จึงถือว่าการต่อตา้นการคอรร์ัปชั่นเป็นหลกัการส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบรษิัทฯ 
ไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการคอรร์ัปชั่น เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการต่อตา้นการคอรร์ัปชั่นทุก 
รูปแบบอย่างสิน้เชิง ซึ่งไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิในการป้องกนัมใิหบ้รษิทัฯ และพนกังานฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ย
การต่อตา้นการทุจริต และสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และแนวทางในการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั รวมถึงสนบัสนนุใหม้ีการเฝา้ระวงัและรายงานการพบเห็นการทจุรติผ่านช่องทาง
ที่บรษิัทฯ ก าหนด 

แนวทางการปฏิบตัิในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

(1) บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการคอรร์ัปชั่นอย่างสิน้เชิง (Zero Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตาม
กฎหมายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นทัง้หมดที่ใชบ้งัคบัในประเทศไทย 

(2) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสรา้งและรกัษาวัฒนธรรมองคก์รที่ยึดมั่นว่าการคอรร์ปัชั่นเป็นส่ิงที่ยอมรบัไม่ไดท้ั้งการท า
ธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

(3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น และจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างเครง่ครดั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่นทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

(4) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งไม่ให้สินบนแก่เจา้พนกังานของรฐั เจา้หนา้ที่ของรฐัต่างประเทศ 
เจา้หนา้ที่ขององคก์ารระหว่างประเทศ เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานเอกชน หรือบคุคลอื่นใดที่ด  าเนินธุรกิจกบับรษิัทฯ เพื่อจงูใจ
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ใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอนัมิชอบดว้ยหนา้ที่ รวมทัง้ตอ้งไม่เรียกหรือรบัสินบนส าหรบัตนเองหรือ
ผูอ้ื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนัน้จะชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ที่ 

(5) การใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง 

(5.1) บรษิัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนนุ ช่วยเหลือ หรือกระท าการอนัเป็นการ
ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมืองใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

(5.2) พนกังานมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนักงาน หรือน าทรพัยสิ์น อุปกรณ ์เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทฯ ไปใชป้ระโยชนใ์นการ
ด าเนินการใด ๆ ทางการเมือง 

(6) การบรจิาคเพื่อการกศุล 

บริษัทฯ สนบัสนุนการบริจาคเพื่อการกุศล ทัง้ในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน ส่ิงของ หรือใน
รูปแบบอื่น ๆ เช่น การใหค้วามรู ้หรือสละเวลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนประชาสมัพนัธแ์ละ
เสริมสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีใหแ้ก่บริษัทฯ โดยไม่ไดมุ้่งหวงัผลผลตอบแทน ทั้งนี ้การบริจาคตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย และไม่ขดัต่อศีลธรรม รวมทัง้ตอ้งไม่เป็นการกระท าใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสงัคมส่วนรวม 

(7) การสนบัสนนุ 

การสนบัสนุนกิจกรรมหรือโครงการใด ไม่ว่าจะเป็นตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงิน ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อการสนบัสนนุ
การด าเนินธุรกิจ ส่งเสริมภาพลักษณห์รือชื่อเสียงที่ดี หรือประชาสัมพันธ์ อันเป็นประโยชนต์่อการสรา้งความน่าเชื่อถือ
ทางการคา้ หรือช่วยกระชบัความสมัพนัธท์างธุรกิจ ทัง้นี ้การสนบัสนนุตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และ
ไม่ขดัต่อศีลธรรม รวมทัง้ตอ้งไม่เป็นการกระท าใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสงัคมส่วนรวม 

(8) ของขวญั การเลีย้งรบัรอง และผลประโยชนอ์ื่นใด 

(8.1) พนกังานสามารถใหข้องขวญั และใหก้ารเลีย้งรบัรอง กบับคุคลใด ๆ ได ้หากเขา้เงื่อนไขทกุขอ้ดงัตอ่ไปนี้ 

▪ ไม่เป็นการใหเ้พื่อครอบง า ชกัน า หรือตอบแทนบคุคลใด ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ 
หรือเป็นการแลกเปล่ียนอย่างชดัเจนหรือแอบแฝงเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน ์

▪ ไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

▪ เป็นการใหใ้นนามบรษิัทฯ ไมใ่ชใ่นนามพนกังาน 

▪ เป็นไปตามปกติประเพณีนยิมหรือจารีตทางการคา้ ประเภทและมลูค่ามีความเหมาะสม และถกูตอ้ง
ตามกาลเทศะ 

▪ ไม่เป็นของขวญัที่อยูใ่นรูปของเงนิสดหรือส่ิงเทียบเทา่เงินสด เช่น บตัรของขวญัหรือบตัรก านลั 

▪ เป็นการใหอ้ย่างเปิดเผย 

(8.2) พนกังานสามารถรบัของขวญัไดเ้ฉพาะกรณีการรบัของขวญัที่ใหต้ามปกติประเพณีนิยม และของขวญันัน้
มีมลูค่าไมเ่กิน 3,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจ าเป็นตอ้งรบัของขวญัซึง่มมีลูค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไวเ้พื่อ
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รกัษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบคุคล ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ และหากของขวญัที่ไดร้บันัน้
เป็นเงินสด ใหป้ฏิเสธการรบัทกุกรณี 

(9) ค่าอ านวยความสะดวก 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวกในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่
ด าเนินการใด ๆ และไม่ยอมรบัการกระท าใด ๆ เพื่อแลกกบัการอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ 

(10) การรายงานการพบเห็นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายการคอรร์ปัชั่น 
ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับัญชาหรือผูร้บัผิดชอบทราบผ่านช่องทางที่ก าหนดไวใ้น “นโยบายการรบั
เรื่องรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ” และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ 

(11) การคุม้ครองพนกังาน 

บริษัทฯ ตอ้งใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานที่ปฏิเสธการคอรร์ัปชั่น หรือแจง้เรื่องรอ้งและเบาะแสการ
คอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ หรือใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะไม่ลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังาน แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

การเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (“CAC”) 

เพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการใหค้วามส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น ตลอดจนการสนับสนุนและ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษัทฯ ทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นในทุกรูปแบบ ดังนั้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 จึงไดม้ีมติอนุมัติใหบ้ริษัทฯ เขา้ร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption) (“โครงการ CAC”) โดยบรษิัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการ CAC เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2560  

เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการ CAC โดยการ
รบัรองดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี ซึ่งเป็นครัง้แรกที่บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรอง 

การด าเนินการตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

ในปี 2562 บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการต่าง ๆ เพื่อปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ดงันี ้

▪ บรษิัทฯ ไดป้รบัปรุงนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องโครงการ CAC 

▪ บรษิัทฯ ไดป้รบัปรุงจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดยเพิ่มเติมหวัขอ้การต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

▪ หน่วยงานบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ไดม้ีการประเมินความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่นที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการ
ท างาน และได้จัดท ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่ นให้เหมาะสมกับความเ ส่ียงที่ประเมินได้ เพื่อเสนอต่อ  
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา รวมทัง้มีการติดตามและทบทวนการบรหิารความเส่ียง
ดงักล่าวอยู่เสมอ 

▪ บรษิัทฯ ไดส่ื้อสารนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษิัทไปยงัคู่คา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อใหร้บัทราบและ
ยึดถือปฏิบตัิตามมาตรฐานในการต่อตา้นการทจุรติเช่นเดียวกบับรษิัทฯ 
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▪ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงตารางอ านาจอนุมัติ (Delegation of Authority) เพื่อให้ครอบคลุมการเบิกจ่ายเก่ียวกับ 
ค่าของขวญัและค่าสนบัสนนุ รวมถึงไดก้ าหนดระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการเบิกจ่ายค่าเลีย้งรบัรอง เงินบริจาค ค่าของขวญั 
และค่าสนบัสนนุ เพื่อใหม้ีแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนและปราศจากการคอรร์ปัชั่น 

▪ บริษัทฯ ไดจ้ัดท านโยบายการสอบสวนเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต เพื่อก าหนด
กระบวนการท่ีชดัเจน โปรง่ใส และเป็นธรรม ในการสอบสวนเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ 

▪ บริษัทฯ ได้มีการส่ือสารแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตผ่านส่ืออิเ ล็กทรอนิกส์  
(E-Newsletter) เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เกิดความรูค้วามเขา้ใจในทิศทางเดียวกันและสามารถ
ปฏิบตัิตามไดอ้ย่างถกูตอ้ง รวมถึงไดส่ื้อสารไปยงัคู่คา้ของบรษิัทฯ ดว้ย 

▪ บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการปฐมนิเทศใหแ้ก่พนักงานใหม่ เพื่อใหพ้นักงานมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับมาตรการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษิัทฯ รวมถึงใหพ้นกังานลงนามรบัทราบนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษิัทฯ ดว้ย 

▪ บริษัทฯ ไดจ้ดัสมันา เรื่อง “Anti-Corruption” ในวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยมีคุณโสมสดุา ตนัจนัทรพ์งศ ์เป็น
วิทยากร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทเกิดความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น
และสามารถปฏิบตัิตามนโยบายของบรษิัทไดอ้ย่างถกูตอ้ง และเพื่อป้องกนัไม่ใหบ้รษิัทและพนกังานปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าดว้ยการต่อตา้นการทจุรติ  

▪ บริษัทฯ ไดก้ าหนดขอ้ตกลงไวใ้นสญัญาจา้งงานเก่ียวกับการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เพื่อใหก้ระบวนการคดัเลือก
บคุลากรของบรษิัทฯ สะทอ้นถึงความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

▪ บริษัทฯ ไดป้ระกาศการงดรบัของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อขอความร่วมมือผูบ้ริหารและพนกังาน 
งดรบัของขวญัหรือของก านลัจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และยงัไดส่ื้อสารไปยงับคุคลและหน่วยงานภายนอก เพื่อ
ขอความรว่มมือในการงดใหข้องขวญัทกุประเภทแก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทฯ 

▪ บริษัทไดป้รบัปรุงนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยน ามาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 
มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบรหิารและพฒันาบคุลากรดว้ย 

▪ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผล  
การปฏิบตัิงานประจ าปีของพนกังาน  

การติดตามและสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

▪ ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานุการบริษัทจะติดตามใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบรษิัทฯ ปฏิบตัิตาม
นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอ 

▪ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสอบทานระบบการควบคมุภายในและกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น โดยหารือผลการสอบทานร่วมกบัหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางแกไ้ขที่เหมาะสม และจะรายงานใหฝ่้ายจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบต่อไป 

หน่วยงานควบคมุภายในตอ้งรายงานผลการประเมินผลการควบคมุภายในต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหาก
พบประเด็นที่มีการปฏิบตัิไม่สอดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นตอ้งแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 
เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงมาตรการควบคมุ 
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9. การรับเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต (Whistle-blowing Policy) 

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจ ดว้ยความซื่อสัตย ์และมี
จริยธรรม ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั บริษัทฯ คาดหวงัว่ากรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานจะยึดมั่นและปฏิบตัิตามในหลกัการดงักล่าว ดว้ยเหตุนี ้คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายการรบัเรื่อง
รอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส การกระท าผิดและการทุจริต ทัง้นี ้เพื่อเป็นช่องทางใหผู้บ้ริหาร พนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
สามารถรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติต่อบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  

ช่องทางการแจง้เรื่องขอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ 

1. ผูร้อ้งเรียนสามารถแจง้เรื่องรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่เห็น
ว่าเหมาะสม ดงันี ้ 

(1) แจง้ผูบ้งัคบับญัชาที่รบัผิดชอบโดยตรง (ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป) 

(2) แจง้ผ่าน Whistle Blowing Hotline ในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

(3) ส่ง E-mail ถึง หวัหนา้หน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานท่ี compliance@primamarine.co.th  

(4) ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) หรือ กรรมการของบริษัท  
ตามที่อยู่ดังนี ้ บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  
เ ข ต บ า ง น า  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  10260 ห รื อ ส่ ง  E-mail ถึ ง  AuditCommittee@primamarine. co. th ห รื อ 
compliance@primamarine.co.th  

2. ผูร้อ้งเรียนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเรือ ควรส่งเรื่องรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตผ่าน
ช่องทางที่บริษัทของตนเองก าหนดไวก้่อน อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณท์ี่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจง้
ผ่านช่องทางของบรษิัทตนเอง สามารถแจง้มายงับรษิัทฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 1(3) ถึง 1(4) ได ้ 

3. ผูร้อ้งเรียนควรกรอกขอ้มลูใน แบบแจง้เรื่องรอ้งเรียน/เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต ไวอ้ย่างเพียงพอเท่าที่
จะกระท าไดเ้พื่อใหส้ามารถน าไปสอบหาขอ้เท็จจรงิได ้เช่น บคุคลที่เก่ียวขอ้ง ลกัษณะและรายละเอียดของเหตุการณ ์วนัท่ี
และข้อมูล นอกจากนีผู้ ้รอ้งเรียนควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ของตนเองหรือช่องทางการติดต่ออื่น  ๆ เพื่อให้บริษัทฯสามารถ
สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้อย่างไรก็ตาม ผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อของตนเองก็ได ้ 

การด าเนินการของบรษิัทฯ เมื่อไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแส 

1. ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแส ตอ้งส่งเรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแสไปยงัหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ที่ไดร้บัมอบหมาย ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแส 

2. เมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ไดร้บัมอบหมาย ไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิด
และการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ก าหนดแลว้ ใหป้ระเมินและตรวจสอบขอ้มลูที่ไดร้บัเบือ้งตน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 
วนั นบัจากวนัท่ีไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิดหรือการทจุรติ 
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3. หากตรวจสอบแลว้พบว่าเรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแสที่ไดร้บั หรือพบเห็นการกระท าดงักล่าวไม่มีมลูขอ้เท็จจรงิใด ๆ 
ตามที่รอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแส ใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ไดร้บัมอบหมายแจง้กลบัไปยงัผูร้อ้งเรียน
และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เพื่อยตุิเรื่องรอ้งเรียนดงักล่าว 

4. หากตรวจสอบแลว้พบว่าเรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแสที่ไดร้บั หรือการพบเห็นการกระท าดงักล่าว มีมลูขอ้เท็จจรงิวา่
อาจมีการกระท าผิดหรือการทุจริตเกิดขึน้ ใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ไดร้บัมอบหมายเสนอเรื่องให้  
ผูม้ีอ  านาจ เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน และใหแ้จง้ผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบือ้งตน้และการด าเนินการของ
บรษิัทฯ ไปยงัผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสดว้ย 

5. ใหค้ณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจรงิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ และ
เมื่อสอบสวนขอ้เท็จจรงิเสรจ็แลว้ ใหจ้ดัท ารายงานผลการสอบสวนเสนอต่อผูท้ี่ลงนามแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน และ
จดัท าส าเนาส่งใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หวัหนา้หน่วยงานทรพัยากรบคุคล หวัหนา้
หน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี 

6. ในกรณีที่ไม่พบว่ามีการกระท าความผิดหรือทจุรติ ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในแจง้ยตุิเรื่องไปยงัผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้
เบาะแส ส่วนในกรณีที่พบว่ามีการกระท าผิดทางวินัย ให้ผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเสนอเรื่องไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินยัเพื่อพิจารณาก าหนดบทลงโทษทางวินยัต่อไป 

7. คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินยัจะเป็นผูก้  าหนดโทษทางวินยัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างานของ
บรษิัทฯ โดยพิจารณาจากลกัษณะการกระท าผิดและความรา้ยแรงของผลแห่งการกระท าผิด และเสนอใหผู้ม้ีอ  านาจอนมุตัิ
การลงโทษทางวินยัด าเนินการลงโทษทางวินยักบัผูก้ระท าผิดภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดร้บัรายงานผลการสอบสวน 

การลงโทษทางวินยัและการด าเนินการทางกฎหมาย 

1. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยไดก้ าหนดบทลงโทษทางวินัยแลว้ ใหห้น่วยงานทรพัยากรบุคคล
จดัท าค าสั่งลงโทษทางวินยัและเสนอใหผู้ม้ีอ  านาจอนมุตัิการลงโทษทางวินยัอนมุตัิค  าสั่งดงักล่าว 

2. ในการแจง้ค าสั่งลงโทษทางวินัยกับผูก้ระท าผิด ใหห้น่วยงานทรพัยากรบุคคลและผูบ้ังคบับัญชาโดยตรงของ
ผูก้ระท าผิดเป็นผูแ้จง้ค าสั่งลงโทษดงักล่าวต่อผูก้ระท าผิด รวมทัง้ใหผู้ก้ระท าผิดลงนามรบัทราบค าสั่งลงโทษดงักล่าว ทัง้นี ้
หน่วยงานทรพัยากรบคุคลจะตอ้งจดัเกบ็ค าสั่งลงโทษทางวินยัและเอกสารซึ่งลงนามรบัทราบค าสั่งลงโทษไวใ้นแฟ้มประวตัิ
พนกังาน 

3. ในกรณีที่การกระท าผิดหรือการทจุรติใด ๆ ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์น ชื่อเสียง ภาพลกัษณข์องบรษิัทฯ 
หรือเป็นการปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมาย ใหค้ณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินยัเสนอผูม้ีอ  านาจตามที่ก าหนดไวใ้นตาราง
อ านาจอนมุตัิ (Delegation of Authority) ของบรษิัทฯ เป็นผูพ้ิจารณาว่าจะด าเนินคดีทางแพ่งหรือคดีอาญากบัผูก้ระท าผิด
หรือไม่ 

การคุม้ครองพนกังาน 

1. บริษัทฯ จะใหค้วามคุม้ครองและจะไม่ยินยอมใหม้ีการข่มขู่ คุกคาม พนกังานที่ไดร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการ
กระท าผิดและการทจุรติ รวมถึงผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนดว้ยเจตนาสจุรติ 
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2. ในกรณีที่พนกังานถกูข่มขู่ คุกคาม ใหแ้จง้ต่อหวัหนา้งานการก ากับดูแลการปฏิบตัิงาน (Head of Compliance) 
โดยทนัที เพื่อด าเนินการใหค้วามคุม้ครองตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ขึน้กับระดบัความรา้ยแรงและความส าคญัของเรื่องที่
รอ้งเรียน 

3. หา้มผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ เลิกจา้ง พกังาน ลงโทษทางวินยั หรือขู่ว่าจะด าเนินการต่าง ๆ จากการท่ี
พนกังานไดร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือการทจุรติ หากผูใ้ดกระท าดงักล่าวจะถกูลงโทษทางวินยั 

การรกัษาความลบั 

ผู้ที่ เก่ียวข้องในการรับรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดหรือการทุจริต ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ไดร้ับมาไว้เป็น
ความลบั ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามความจ าเป็นในการปฎิบตัิงานเท่านัน้หรือเป็นการ
ปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

ทัง้นี ้ในปี 2562 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไม่มีเรื่องรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือการทจุรติ 
 

หมวดที ่4 
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลา  
ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทั่วไป ตลอดจนขอ้มลูอื่นท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ซึ่งลว้น
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตาม
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

1. บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มี
รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจ าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัสนบัสนนุใหม้ีการจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทกุไตรมาส 

2. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จ านวนครัง้ของการประชุมและการเขา้ประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการ 
ท าหนา้ที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้า้นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปีของบรษิัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย (หากมี) ดว้ย 

3. บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผูส้อบบัญชีใหบ้ริการไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
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4. บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย/์การถือครองหลกัทรพัยข์อง
บริษัทฯ ใหค้ณะกรรมการทราบทุกครัง้ รวมถึงรายงานใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนไดส่้วนเสียของตนและบุคคลที่มี 
ความเก่ียวขอ้ง  

5. บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในการรกัษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกคา้อย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ โดยไม่น า
สารสนเทศดงักล่าวมาใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตาม
กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และในกรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูที่ยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจาซึง่งานนัน้ ๆ  จะถือว่าเขา้ข่ายการเก็บรกัษาขอ้มลูภายในอนัอาจมีผลกระทบ
ต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยข์องบริษัทฯ บุคคลภายนอกนั้นๆ จะตอ้งท าสัญญาเก็บรักษาขอ้มูลความลับ 
(Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

6. บรษิัทฯ จดัใหม้ีการรายงานนโยบายการก ากับดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียง 
และนโยบายเก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มที่ไดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป  และผลการปฏิบตัิตาม
นโยบายดงักล่าวรวมทัง้กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตผุล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น รายงานประจ าปี และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เป็นตน้ 

7. นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท์ี่ก าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทฯ 
ยงัมีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที่ส าคญัของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ รวมถึง
มีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ 

- วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
- รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 
- งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ค าอธิบายและวิเคราะหข์อง

ฝ่ายบรหิารรายไตรมาส (MD&A) และรายการระหว่างกนั ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหนา้ 
- แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวนโ์หลดได ้
- โครงสรา้งการถือหุน้ โครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งกลุ่มบรษิัทฯ 
- รายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
- หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
- ขอ้บงัคบับรษิัท และหนงัสือรบัรองบรษิัท 
- นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นโยบายต่อตา้นการทุจริต 

นโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียง และนโยบายดา้นอื่น ๆ ของบรษิัทฯ 
- กฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 
- ขอ้มลูและช่องทางติดต่อนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละเลขานกุารบรษิัท 
- ขอ้มลูหรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทฯ น าเสนอต่อนกัวิเคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรือส่ือต่าง ๆ 
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หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์

บริษัทฯ จะจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท าหนา้ที่ติดต่อส่ือสารกับนกัลงทุนหรือ 
ผูถื้อหุน้ โดยบรษิัทฯ จะจดัใหม้ีการประชมุเพื่อวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทัง้จะเผยแพรข่อ้มลูของบริษัทฯ 
ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มลูทั่วไปของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นักวิเคราะหห์ลักทรพัย ์บริษัทฯ จัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

ติดต่อนักลงทุนสัมพัน  ์

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260โทรศพัท:์ 02-016-0190 โทรสาร: 02-016-0199 อีเมล:์ prima-ir@primamarine.co.th 

ทัง้นี ้ในปี 2562 หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธไ์ดจ้ดัใหม้ีการใหม้ีการพบผูถื้อหุน้และนกัวิเคราะหด์งัต่อไปนี ้ 

งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห ์ จ านวนคร้ัง / ปี 
การจดัประชมุนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Meeting) 4 
การเยี่ยมชมกิจการ (company Visit) 9 
Non-Deal Roadshow 12 
งานบรษิัทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day)  4 
งานพบส่ือมวลชน (Meet the Press) 1 

 
หมวดที ่5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลซึ่งเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่สามารถเอือ้ประโยชน์
ใหก้ับบริษัทฯ โดยเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการ
ก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 ท่าน (Executive 
Directors) และกรรมการบรษิัทท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 7 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ
เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้คณะ และมีจ านวนไม่นอ้ย
กว่า 3 คน อนัจะท าใหเ้กิดการถ่วงดลุในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง
ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนัน้สมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ต่อไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 

 

mailto:prima-ir@primamarine.co.th
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คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบริหารจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้บังคับ และค าสั่งใด ๆ 
รวมทัง้เป้าหมายที่ก าหนดไวภ้ายใตก้รอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  

กรรมการ
อิสระ
3

37.50%
กรรมการ

5
62.50%

สัดส่วนกรรมการอิสระ

กรรมการที่
ไม่เป็น
ผู้บริหาร

7
87.50%

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร

1
12.50%

สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

7

1

ชาย

หญิง

หญิง / ชาย

4
2
2

>65 ปี
51 - 65 ปี
35 - 50 ปี

อายุของกรรมการ

0
0

8

>10 ปี
>5 - 10 ปี
0 - 5 ปี

ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง

3

4

4

1

6

2

2

5

2

บริหารความเสี่ยง

ค่าตอบแทนและทรัพยากรบุคคล

การก ากับดูแลกิจการ

กฎหมาย

บริหาร ุรกิจ/การจัดการ

การเงนิและบัญชี/เ รษฐ าสตร์

การตลาดและการขาย

 ุรกิจเรือขนส่ง 

วิ วกรรม

ทักษะและประสบการณข์องกรรมการ
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน เพื่อท าหนา้ที่ช่วยสนบัสนนุ
คณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการจดัท ารายงานทางการเงิน เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
โปรง่ใสและน่าเชื่อถือ 

(3) คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  ประกอบดว้ยกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี อย่างนอ้ย 3 ท่าน เพื่อท าหนา้ที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงพิจารณารูปแบบ และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
และการพฒันาผูบ้รหิารของบรษิัทฯ  

(4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 3 ท่าน เพื่อช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียงใหค้รบคลมุทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ากบัดูแลใหม้ีระบบ
หรือกระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างเหมาะสม 

2. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหนา้ที่ก าหนดนโยบาย
และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง  
เพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
ขณะเดียวกนัก็ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัรของ 
คณะกรรมการบริษัทและตามที่เปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “8. โครงสรา้งการจดัการ” > “อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรษิัท” 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ: บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทั้งนี ้การจัดท านโยบายการก ากับดูแล
กิจการมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว โดยบรษิัทฯ 
จะจดัใหม้ีการทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทกุปี 

(2) หลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ: บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส  
มีคุณธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบัติ
เป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ 

(3) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน:์  บรษิัทฯ มีนโยบายขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ ดว้ย
ความซื่อสัตยส์ุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใตก้รอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ฯ เป็นส าคัญ โดย
ก าหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณาเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ใหบ้รษิัทฯทราบ และตอ้งไม่เขา้รว่มการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ  านาจอนมุตัิในรายการดงักล่าว 

บริษัทฯ มีนโยบายในการท ารายการเก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคลอ้งกับ
กฎหมาย ตลอดจนขอ้บังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์คณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้จะเปิดเผย
รายการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
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(4) การควบคมุภายใน: บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในเพื่อการก ากบัดูแลและการควบคมุภายใน ทัง้ใน
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระเพื่อท าหนา้ที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว ้ 

(5) การบริหารความเส่ียง:  บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ
บริษัทในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างเหมาะสม 

(6) รายงานของคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและ
ผูส้อบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 

(7) การทบทวนวิสัยทศัน ์พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจาณาทบทวนวิสัยทัศนแ์ละ
พนัธกิจของบริษัทฯ โดยยงัคงยึดถือวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจเดิม นอกจากนี ้ยงัไดพ้ิจารณาทบทวนการด าเนินการตามแผน
กลยุทธใ์นปี 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงไดพ้ิจารณาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์รอย่าง  
ถ่ีถว้น เพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2563 ใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวการณท์ี่
เปล่ียนแปลงไป และสามารถจดัท างบประมาณที่มีความแม่นย า 

3. การประเมินผลการป ิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตอ้งมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองทัง้
แบบรายคณะและรายบคุคลเป็นประจ าทกุปี เพื่อน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ โดยมีการก าหนดหัวขอ้ที่ชดัเจนก่อนที่จะวดัผลการประเมินดังกล่าว และรวบรวมความเห็นน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจ าปี  โดยมี
หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการประเมิน ดงันี ้

3.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) ไปยังคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท าการประเมินตนเอง  ซึ่งแบบ
ประเมินนีเ้ป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานสามารถแบ่งไดเ้ป็น 
3 รูปแบบ คือ 

(ก) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบรษิัทรายคณะ 

(ข) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยรายคณะ 

(ค) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 

3.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานทัง้หมด แลว้จะท าการสรุปผลคะแนน พรอ้ม
เปิดเผยกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมิน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีพิจารณา 
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3.3 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดีพิจารณา จะน าเสนอผลการประเมินทัง้หมด
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ รวมทัง้พฒันาศกัยภาพของกรรมการรายบคุคลต่อไป 

ในปี 2562 ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อยทุกคณะ เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 2562 โดยมีหลกัเกณฑแ์ละผลการประเมิน
การปฏิบตัิงานดงันี ้

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

คณะกรรมการบริษัท 
การประเมินรายคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ (2) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ 
(4) การท าหนา้ที่ของกรรมการ (5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและ
การพฒันาผูบ้รหิาร  

3.94 / 4.00 

การประเมินรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ (2) การประชมุคณะกรรมการ (3) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.91 / 4.00 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
การประเมินรายคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (3) บทบาท หน้าที่  และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.98 / 4.00 

การประเมินรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (3) บทบาท หน้าที่  และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.97 / 4.00 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
การประเมินรายคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี (2) การประชุมคณะกรรมการสรร
หา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  (3) บทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.93 / 4.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี (2) การประชุมคณะกรรมการ 
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.96 / 4.00 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การประเมินรายคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ารประเมินแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ (1) โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง (2) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (3) บทบาท หนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

3.90 / 4.00 

การประเมินรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ารประเมินแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ (1) โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง (2) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (3) บทบาท หนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

3.88 / 4.00 

4. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของกรรมการ ตอ้งอยู่ในเกณฑเ์ฉล่ียเมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกัน โดยจะค านึงถึงความเพียงพอต่อ
การปฏิบัติหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผลตอบแทนของผูบ้ริหาร และโบนัสประจ าปีของ
กรรมการบริษัทพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นส าคัญ ทั้งนี ้ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารรวมกนัจะตอ้งไม่เป็นจ านวนที่สงูผิดปกติเมื่อเทียบกบัผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารโดยเฉล่ียของบริษัทฯ 
ในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นหลกั 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละท่านไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหัวข้อ “8. โครงสรา้งการจัดการ” > 
“ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร” 

5. การปฐมนิเท กรรมการใหม่ 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้ีเอกสารและขอ้มลูที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของ  
บรษิัทฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบ
การก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นตน้ เพื่อใหม้ีการ
ปรบัปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใชบ้ริการของ
สถาบนัภายนอกก็ได ้ 
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คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีการหมนุเปล่ียนงานที่ไดร้บัมอบหมายตามความถนดัของผูบ้ริหารและพนกังาน โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารจะก าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผล
การปฏิบตัิงานดงักล่าวเพื่อเป็นแผนพฒันาและสืบทอดงานของบรษิัทฯ ทัง้นี ้เพื่อพฒันาผูบ้รหิารและพนกังานใหม้ีความรู ้
ความสามารถในการท างานมากขึน้และใหส้ามารถท างานแทนกนัได  ้

ในปี 2562 มีกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ไดเ้ขา้รบัการอบรมและรว่มสมัมนาเพื่อพฒันาความรูส้  าหรบักรรมการ
และผูบ้รหิาร ดงันี ้

กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

1. นายบวร วงศสิ์นอดุม • หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 45/2562 

7. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

7.1 กรรมการไม่ควรไปด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกิน 4 บรษิัท ทัง้นี ้
การด ารงต าแหน่งในบริษัทดังกล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการของบริษัทฯ และตอ้งไม่มีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

7.2 ในกรณีที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือผูบ้ริหารระดับสงูของบริษัทฯ จะไปด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นนอกกลุ่ม
บรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทก่อน 

7.3 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ สามารถเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทในกลุ่มได ้

8. การประเมินผลการป ิบัติงานของประ านเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) 

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้
พิจารณาหลักเกณฑก์ารประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี ไดก้ าหนดตวัชีว้ดัการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และอนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

(1) ตวัชีว้ดัดา้นการเงินและการลงทนุ (GL KPI) 

(2) ตวัชีว้ดัดา้นปฏิบตัิการและกระบวนการภายใน (STD KPI) 

(3) ตวัชีว้ดัดา้นการพฒันา (EQ Development  KPI) 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัก าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองปีละ 1 ครัง้ และ
น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบรษิัท 

9. แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการ
บริการจดัการบริษัทฯ  คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงไดก้ าหนดแผนการสืบทอด
ต าแหน่งที่ส  าคญั ดงันี ้

▪ ปี 2560 ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูสื้บทอดต าแหน่งของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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▪ ปี 2561 ไดก้ าหนดแผนในการพฒันาผูสื้บทอดต าแหน่งของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และไดพ้ิจารณาคดัเลือก 
ผูสื้บทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู 

▪ ปี 2562 ได้ก าหนดแผนในการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และติดตามแผนการพัฒนา  
ผูสื้บทอดต าแหน่งของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารอย่างต่อเนื่อง 

9.8 การป ิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอื่น ๆ 

(1) บริษัทไดจ้ัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (เฉพาะระดับกรรมการ)  และ
เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

(2) คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการจัดตัง้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ  

ท าหนา้ที่ช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบรษิัทในการก าหนดกฎเกณฑใ์นการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 
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10.  ความรับผิดชอบตอ่สังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

กลุ่มบรษิัทฯ ตระหนกัเป็นอย่างยิ่งวา่ การพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยนืมาจากการสรา้งรากฐานอนัมั่นคงใหเ้กดิแก่
ชุมชนและสงัคม รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกรายอย่างทั่วถึง โดยยึดหลกัแนวคิดในการประกอบธุรกิจที่ว่า 
“ ุรกิจและชุมชนต้องเติบโตไปด้วยกันเพื่อสร้างสรรความย่ังยืนอย่างแท้จริง” ดว้ยเหตุนี ้กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
เจตนารมณใ์นการมุ่งมั่นสรา้งคุณภาพชีวิตที่ดีของผูค้นในสงัคมเพื่อสรา้งชมุชนใหเ้ขม้แข็ง และเป็นการปทูางสู่การพฒันา
ชมุชนและสงัคมอย่างยั่งยืน ดว้ยการมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกราย สอดคลอ้งกบัหลกัการตามแนวทางความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม ประกอบดว้ย 8 หมวดส าคญั ดงันี ้

หมวดที ่1: การประกอบ ุรกิจด้วยความเป็น รรม 

บรษิัทฯ มุ่งเนน้ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มั่นท่ีจะแข่งขนัทางการคา้
ตามหลักจริยธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการคา้อย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ การ
เรียก รบั และไม่ใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่สจุรติทางการคา้ในการจดัซือ้สินทรพัย ์เป็นตน้  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเคารพต่อสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายใหบุ้คลากรปฏิบตัิตาม
กฎหมายหรือขอ้ก าหนดเก่ียวกับสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา อาทิ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตาม
กฎหมาย เป็นตน้ อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงคก์ารส่งเสริมและปลูกจิตใตส้ านึกใหแ้ก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุก
ระดบัชัน้ใหเ้กิดความรบัผิดชอบต่อสงัคมดว้ย 

 การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร ตัง้แต่วนัท่ี 28 เมษายน 
2559 ตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงสรา้งประสิทธิภาพและความโปร่งใสอนัจะ
ท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ต่อบคุคลภายนอก รายละเอียดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 
ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “การก ากบัดแูลกิจการ”  

 ทัง้นี ้จากความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ ท าใหไ้ดร้บัคะแนนดา้นการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
ประจ าปี 2562 (หรือ CGR 2019) ภายหลงัจากที่บริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้พียง 2 ปี 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนามาตรฐานและด ารงตนในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมี
จรรยาบรรณเรื่อยมา 

 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณที่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร  และพนักงานทุกคนพึง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่และน าไปปฏิบตัิต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จึงไดก้ าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ ขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ 
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1. แนวทางปฏิบตัิต่อลกูคา้ 

▪ จัดใหม้ีบริการที่มีคุณภาพ โดยก าหนดระดบัและมาตรฐานคุณภาพของการใหบ้ริการที่พนักงานสามารถ
ปฏิบตัิไดแ้ละลกูคา้สามารถรบัได ้

▪ เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกับโครงการ และการใหบ้ริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างครบถว้น และตรงกับ
ขอ้เท็จจรงิ 

▪ การโฆษณาประชาสมัพนัธโ์ครงการของบริษัทฯ จะตอ้งไม่ท าใหล้กูคา้และประชาชนทั่วไปเกิดความเขา้ใจ
ผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ราคา หรือเงื่อนไขในการการขายหรือการใหบ้รกิาร 

▪ จดัใหม้ีระบบรบัเรื่องราวรอ้งเรียนเก่ียวกับโครงการ และการใหบ้ริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และท าการแกไ้ข 
หรือชีแ้จงใหล้กูคา้และประชาชนไดท้ราบผลของการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้รอ้งเรียนนัน้ 

▪ รกัษาขอ้มลูหรือความลบัของลกูคา้ และไม่น ามาใชป้ระโยชนเ์พื่อตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ 

▪ รกัษามาตรฐานคณุภาพของการใหบ้รกิารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

▪ ปฏิบตัิตามเงื่อนไข ค ามั่น หรือขอ้เสนอที่ไดใ้หไ้วแ้ก่ลกูคา้หรือประชาชนโดยเคร่งครดั ในกรณีที่มีขอ้ขดัขอ้ง
จนไม่อาจปฏิบตัิตามได ้ตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ รวมทัง้ตอ้งแสวงหาหนทางในการแกไ้ขเพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัผลการปฏิบตัิที่
เท่าเดิมหรือใกลเ้คียงกบัของเดิมมากที่สดุ 

▪ ไม่คา้ก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของการใหบ้ริการ รวมทัง้ไม่ก าหนดเงื่อนไขการคา้ที่ไม่เป็น
ธรรมต่อลกูคา้ 

▪ ส่งเสรมิ และจดัใหม้ีการสรา้งนวตักรรมใหม่ในการบรกิาร  เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชนเ์พิ่มมากขึน้และไดร้บั
ความพึงพอใจ 

2. แนวทางปฏิบตัิต่อคู่คา้และเจา้หนี ้

▪ ไม่เรียก รบั หรือยอมว่าจะรบั รวมทั้งไม่ให ้หรือรบัว่าจะให ้ผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไม่สุจริต  หรือมิใช่ในทาง 
ธรรมเนียมการคา้กบัคู่คา้ และ/หรือ เจา้หนี ้

▪ การเจรจาต่อรองในทางการคา้กบัคู่คา้ และ/หรือ เจา้หนี ้ตอ้งไม่เอารดัเอาเปรียบ โปรง่ใส และเป็นธรรม 

▪ ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่ไดต้กลงกันไวอ้ย่างเคร่งครดั ในกรณีที่มีขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจปฏิบตัิ
ตามได ้ตอ้งแจ้งใหคู้่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี ้ทราบ รวมทั้งตอ้งแสวงหาหนทางในการแกไ้ขร่วมกันเพื่อใหคู้่คา้ และ/หรือ 
เจา้หนี ้ไดร้บัผลการปฏิบตัิที่เท่าเดิม หรือใกลเ้คียงกบัของเดิมมากที่สดุ 

▪ ใหข้อ้มลูเก่ียวกบับรษิัทฯ ที่ถกูตอ้งและตรงกบัขอ้เท็จจรงิแก่คู่คา้ และ/หรือ เจา้หนี ้

3. แนวทางปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ 

▪ ประพฤติปฏิบตัิ และแข่งขนั ภายใตก้รอบของกฎหมายและกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

▪ ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุรติ หรือไม่เหมาะสม 

▪ ไม่พยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยปราศจากมลูความจรงิ 
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หมวดที ่2: การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น การใหห้รือรบัสินบนกับเจา้หนา้ที่ของรฐั
หรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้ีการแบ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบ กระบวนการท างาน และ 
สายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานใหม้ีความชดัเจน เพื่อใหม้ีการถ่วงดุลอ านาจและมีความรดักุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกนัอย่างเหมาะสม 

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

บรษิัทฯ ไดม้ีการจดัท านโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร ตัง้แต่วนัท่ี 29 กนัยายน 2559 และไดม้ี
การปรับปรุงครัง้ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยใช้หลักการและแนวทางของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC)”  เพื่อใชเ้ป็นหลกัปฏิบตัิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

การส่ือสารนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารและประชาสมัพนัธน์โยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบริษัทฯ เพื่อสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน โดย
ก าหนดใหส้ านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานกุารบรษิัท และฝ่ายทรพัยากรบคุคล รบัผิดชอบในการเผยแพรค่วามรู ้
สรา้งความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี ้อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และ
เสรมิสรา้งใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการส่ือสารนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นผ่าน
ส่ือทัง้ภายในและภายนอก เช่น ประกาศภายใน เว็บไซตข์องบรษิัทฯ รายงานประจ าปี เป็นตน้  

การอบรมดา้นต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

พนกังานของบรษิัทฯ จะไดร้บัการอบรมเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ
และตระหนกัถึงความเส่ียงจากการเขา้ไปมีส่วนรว่มในการคอรร์ปัชั่น รวมถึงวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสยัว่ามีการ
ทุจริตหรือคอรร์ัปชั่น นอกจากนี ้พนักงานใหม่ของบริษัทฯ ทุกคนจะไดร้ับการปฐมนิเทศเก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่นของบริษัท รวมถึงลงนามรบัทราบ ท าความเขา้ใจ และถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้ดั
อบรมหวัขอ้ “Anti-Corruption” ใหก้บัพนกังานจ านวน 45 คน และจดัปฐมนิเทศใหก้บัพนกังานใหม่จ านวน 22 คน 

การประเมินความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่น 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหนา้ที่ในการประเมินความเส่ียงดา้น
คอรร์ปัชั่นที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทฯ และจดัท ามาตรการบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสมกับความเส่ียงที่ประเมินได ้รวมทัง้
ติดตามและทบทวนการบรหิารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ 

การควบคมุภายใน 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีขัน้ตอนเพื่อใหม้ั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท าบญัชี การเก็บรกัษาขอ้มลู เอกสาร 
และบนัทึกต่าง ๆ ไดร้บัการตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน และมั่นใจไดว้่าการ
บันทึกรายการมีหลักฐานเพียงพอ ซึ่งการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประกอบดว้ยการควบคุมทั่วทั้งองคก์ร รวมถึงการ
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ควบคุมและขัน้ตอนการปฏิบตัิที่ก าหนดไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งออกแบบมาเพื่อจดัการความเส่ียงจากการคอรร์ปัชั่นท่ี
บริษัทฯ อาจตอ้งเผชิญเป็นการเฉพาะ โดยมีหน่วยงานควบคุมภายในรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในต่ อ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคลอ้งกับนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นตอ้งแจง้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงมาตรการควบคมุ 

การรายงานเมื่อพบเห็นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูร้บัผิดชอบทราบผ่านช่องทางที่ก าหนดไวใ้น
นโยบายรบัเรื่องรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ ดงันี ้

(1) แจง้ผูบ้งัคบับญัชาที่รบัผิดชอบโดยตรง (ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป) 

(2) แจง้ผ่าน Whistle Blowing Hotline ในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

(3) ส่ง E-mail ถึง หวัหนา้หน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานท่ี compliance@primamarine.co.th  

(4) ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) หรือ กรรมการของบรษิัท ตามที่อยู่ดงันี ้
บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 หรือส่ง E-mail ถึง AuditCommittee@primamarine.co.th หรือ compliance@primamarine.co.th  

การคุม้ครองพนกังาน 

บริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอรร์ปัชั่นหรือแจง้เรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการ
คอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ หรือใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง โดยบริษัทฯ จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ 
หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังาน แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

การเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (“CAC”) 

เพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการใหค้วามส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริต คอรร์ปัชั่น ตลอดจนการสนับสนุนและ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษัทฯ ทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริต คอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ ดังนั้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 จึงไดม้ีมติอนุมัติใหบ้ริษัทฯ เขา้ร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption) (“โครงการ CAC”) โดยบรษิัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการ CAC เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2560  

และเมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการ CAC โดย
การรบัรองดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี ซึ่งเป็นครัง้แรกที่บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรอง 

หมวดที ่3: การเคารพสิท ิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตัิต่อผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็น
พนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคณุค่าของความเป็นมนษุย ์ค านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่  
เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชือ้ชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว 
เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัใหม้ีการดูแลไม่ใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เขา้ไปมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก การคุกคามทางเพศ เป็นตน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดส่้งเสรมิ
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ใหม้ีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชน โดยจัดใหม้ีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
ช่องทางในการรอ้งเรียนส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัความเสียหายจากการถกูละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และ
ด าเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทั้งนี ้เพื่อใหก้ารเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดด้  าเนินการสรา้งองคค์วามรูด้า้นสิทธิ
มนษุยชนและปลกูจิตส านึกใหบ้คุลากรของบรษิัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชน 

หมวดที ่4: การป ิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น รรม 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและ
เสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเตบิโตอย่างยั่งยืนได ้ดว้ยเหตนุีก้ลุ่มบรษิัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตัิ ดงันี ้

(1) เคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

(2) จดัใหม้ีกระบวนการจา้งงาน และเงื่อนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใตก้ระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม  

(3) ส่งเสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัใหม้ีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเขา้ร่วมสมัมนา และ
ฝึกอบรมวิชาการดา้นต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร รวมถึงปลกูฝังทศันคติที่ดี  
มีคณุธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บคุลากร 

(4) จัดใหม้ีสวัสดิการดา้นต่าง ๆ ส าหรบัพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ รวมถึงการใหเ้งินช่วยเหลือประเภท  
ต่าง ๆ แก่พนกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นตน้ 

(5) จดัใหม้ีบริการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ของบรษิัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความเส่ียงตาม
ระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแต่ละบคุคล 

(6) ด าเนินการใหพ้นกังานปฏิบตัิงานไดอ้ย่างปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถานท่ีท างานที่ดี โดยจดัใหม้ีมาตรการ
ป้องกันการเกิดอบุตัิเหต ุและเสริมสรา้งใหพ้นกังานมีจิตส านึกดา้นความปลอดภยั รวมถึงจดัการฝึกอบรม และส่งเสรมิให้
พนกังานมีสขุอนามยัที่ดี และดแูลสถานท่ีท างานใหถ้กูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยัอยู่เสมอ 

(7) เปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการ
กระท าที่ไม่ถกูตอ้งในบรษิัทฯ รวมถึงใหก้ารคุม้ครองพนกังานท่ีรายงานเรื่องดงักล่าว 

นโยบายการบรหิารและพฒันาบคุลากร 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารและพฒันาบคุลากรขึน้เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงเจตนารมณอ์นัแน่วแน่ในการสรรหา 
ดูแล และรกัษาบุคลากรของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สอดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งใน
ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ยงัน ามาตรการต่อตา้นการทจุรติมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารและพฒันาบคุลากรดว้ย 
รายละเอียดนโยบายการบริหารและพฒันาบคุลากรไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “8.5 บุคลากร” > “นโยบายการบริหารและ
พฒันาบคุลากร” 
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ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยประกาศบงัคบัใชท้ั่ว
ทัง้องคก์ร รายละเอียดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ได้เปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 
“หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย” > “ความรบัผิดชอบต่อพนกังาน” 

หมวดที ่5: ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บรษิัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะพฒันาบรกิารของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเพื่อความพึงพอใจและประโยชนส์งูสดุของลกูคา้และยึด
มั่นในการปฏิบตัิต่อลกูคา้ดว้ยความรบัผิดชอบ ความซื่อสตัย ์และเอาใจใส่ลกูคา้เสมือนเป็นบคุคลในครอบครวัของบรษิทัฯ 
ดงันี ้

(1) บริษัทฯ ค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของบริษัทฯ เป็นส าคญั โดยบริษัทฯ มุ่งเนน้ที่ การใหบ้ริการที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน เพื่อใหลู้กคา้ไดใ้ชบ้ริการที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และไดร้บัความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี ้
บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัของการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการใหบ้ริการ โดยพนกังานของบริษัทฯ จะท าหนา้ที่ให้
ขอ้มลูของการบรกิารอย่างถกูตอ้งและครบถว้น  

(2) บริษัทฯ มีโครงการที่จะพัฒนาคิดคน้การใหบ้ริการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
เพื่อใหล้กูคา้ไดใ้ชบ้รกิารท่ีหลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน และตรงความตอ้งการ  

(3) บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการใหล้กูคา้ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบับริการของ 
บรษิัทฯ ที่ถกูตอ้ง ไม่บิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจรงิ เพื่อใหล้กูคา้มีขอ้มลูที่ถกูตอ้งและเพียงพอในการตดัสินใจ  

(4) บรษิัทฯ ค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้ และมุ่งมั่นท่ีจะใหล้กูคา้ไดใ้ชบ้รกิารที่มีคณุภาพและมีความปลอดภยั
ตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัในระดบัสากล และตามที่กฎหมายก าหนด  รวมถึงออกแบบ 
สรา้งสรรค ์และพฒันาบรกิารอยู่เสมอ เพื่อใหล้กูคา้มีความมั่นใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของบรกิารของ
บรษิัท 

(5) บริษัทฯ จัดใหม้ีระบบลูกคา้สัมพันธ์เพื่อใชใ้นการส่ือสารติดต่อกับลูกคา้ รวมถึงการรบัเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับ
คุณภาพของบรกิารอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได้
อย่างรวดเรว็ 

(6) บรษิัทฯ จะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ใชข้อ้มลูดังกล่าวไปใชใ้นทางที่มิชอบ 

(7) บรษิัทฯ จดัใหม้ีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลกูคา้ และระหว่างลกูคา้กบับรษิัทฯ ใหย้ั่งยืน 

จากการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล รวมถึงความปลอดภัยระหว่าง
ปฏิบตัิงานเป็นส าคญั ท าใหใ้นปี 2562 กลุ่มบรษิัทฯ ไดร้บัรางวลัดา้นความปลอดภยั ดงันี ้

▪ รางวัลจากท่า PTTGC: Contribution to Environment, Health and Safety@Heart Program ณ  ท่าเรือ GC 
(GC Marine Terminal) ระหว่างปี 2562 
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▪ รางวลัจากท่า PTTGC เรือวิ่งครบ 100 เที่ยว โดยไม่เกิดอบุตัิเหต ุไดแ้ก่ เรือศรีภเูก็ต 

▪ รางวลัดีเด่นดา้นความปลอดภยั (IESG Safety Awards) ประจ าปี 2562 จ านวน 5 รางวลั ไดแ้ก่ เรือศรีไชยา ศรี
นารา ศรีตาปี ศรีท่าทอง และ Southern Pearl 

 
การรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิาร 

บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) ตามมาตรฐานสากล จากบริษัท บูโร  
เวอรทิสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 

นโยบายการใหบ้รกิาร 

กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดท าและทบทวนนโยบายในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เป็นประจ าทุกปี โดยมุ่งเนน้การใหข้อ้มลูที่
ถกูตอ้ง ทนัเวลา และไม่โฆษณาเกินจรงิ เพื่อใหล้กูคา้มีขอ้มลูประกอบการตดัสินใจไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

ลกูคา้สมัพนัธ ์

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการระบบลูกคา้สัมพันธ์ เพื่อรบัค าติชมในการใหบ้ริการและรบัแจง้เรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับ
คุณภาพของบริการ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว  โดยลูกคา้สามารถส่งเรื่องมายงั
บรษิัทฯ ไดท้ี่ฝ่ายการตลาด หรือที่อีเมล PRMoperation@primamarine.co.th 

 

 

mailto:PRMoperation@primamarine.co.th
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90.00% 90.00% 92.00%94.80% 93.77% 96.48%

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ผลการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ ่ายการตลาด 1

เป้าหมาย ผลการประเมิน

90.00% 90.00% 92.00%91.39% 91.17% 93.00%

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ผลการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ ่ายการตลาด 2

เป้าหมาย ผลการประเมิน

การส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ 

บรษิัทฯ ไดม้ีการน าส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของลกูคา้เก่ียวกบัการใหบ้รกิาร เพื่อท าการประเมินการปฏิบตัิงาน 
อนัเป็นประโยชนใ์นการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานและคุณภาพการปฏิบตัิงานเป็นประจ าปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 
ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ฝ่ายการตลาด 1 อยู่ที่รอ้ยละ 96.48 ซึ่งมีผลคะแนนสูงขึน้เมื่อเทียบกับปี 2561 
และสงูกว่าเป้ายหมายที่ก าหนด และผลการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ฝ่ายการตลาด 2 อยู่ที่รอ้ยละ 93.00 ซึ่งมีผล
คะแนนสงูขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2561 และสงูกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เช่นเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่6: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใตแ้นวคิดการใส่ใจและรกัษาส่ิงแวดลอ้ม โดยใหค้วามส าคัญต่อการลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต ยึดหลักการใชใ้หน้้อยหรือใช้เท่าที่จ  าเป็น เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใชท้รัพยากรร่วมกันอย่างเกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ รณรงคใ์หใ้ชว้สัดุที่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดห้ลายครัง้ และจดัหาระบบรกัษาส่ิงแวดลอ้มทัง้ที่ก าหนด
เป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นอุปกรณใ์นการด าเนินธุรกิจ อาทิ การใชร้ะบบ QR Code แทนการพิมพแ์ละแจกจ่ายเอกสาร 
การรณรงคปิ์ดไฟและปิดเครื่องปรบัอากาศช่วงพกักลางวนั เป็นตน้ 

 นอกจากนี ้ยงัมีโครงการท่ีพฒันารว่มกบัชมุชนในบรเิวณการปฏิบตัิงานโดยรอบ ไดแ้ก่ 

▪ โครงการ “พัฒนาชุมชน ปล่อยพันธุ์สัตวน์ า้ ธรรมชาติยั่งยืน คืนสมดุลแห่งทอ้งทะเล” เพื่อฟ้ืนฟูทรพัยากรการ
ประมงในแหล่งน า้ธรรมชาติ ณ หาดยาว อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการหวงแหน
ทรพัยากรธรรมชาติตามแนวชายฝ่ัง โดยใหบ้คุลากรและชมุชนใกลเ้คยีงมีส่วนรว่มในการด าเนินโครงการอันเป็นการพฒันา
ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างองคก์รและชมุชนอีกดว้ย 
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▪ โครงการ “ขยายพันธุ์ปะการังอ่อน” เพื่อฟ้ืนฟูแนวปะการังเส่ือมโทรมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ด าเนินการโดยสถาบนัวิจยัทรพัยากรทางน า้ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ณ อ าเภอเกาะสีชงั จงัหวดัชลบรุี 

 

 
หมวดที ่7: การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

หนึ่งในการร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม คือ การช่วยเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชมุชน โดยสรา้งองคค์วามรู ้ สรา้ง
งาน พฒันาคน กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนกิจกรรมต่าง  ๆ กับชุมชนในบริเวณรอบ
ของการปฏิบัติงาน รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณท์ี่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อันเนื่องมาจากการ
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ปฏิบตัิงานดว้ยความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยงัไดส่้งเสรมิใหบ้คุลากรของกลุ่มบรษิัทฯ เขา้รว่มโครงการและ
กิจกรรมเพื่อปลกูฝังจิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมดว้ย โดยมีโครงการท่ีรว่มสนบัสนนุและพฒันา
อย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ 

▪ โครงการ “ส่งเสริมสขุภาพจิต พิชิตสขุภาพใจ สานสายใยถึงผูส้งูวยั” ร่วมกับคลงัปิโตรเลียมสรุาษฏรธ์านี บริษัท 
ปตท. น า้มนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) โดยจดัหาไมเ้ทา้และรถเขน็ใหแ้กผู่ส้งูวยัฐานะยากจน เพื่อส่งเสรมิใหผู้ส้งูอายุ
พึ่งพาตนเองไดเ้บือ้งตน้ โดยมอบใหโ้รงพยาบาลสุขภาพประจ าต าบล 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสุขภาพต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์านี โรงพยาบาลสุขภาพต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎรธ์านี และ
โรงพยาบาลสขุภาพต าบลคลองฉนาก อ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

▪ โครงการ “สรา้งและปรับปรุงห้องน า้โรงเรียนเกาะสีชัง” จ านวน 6 ห้อง ด าเนินการผ่านบริษัท บงกช มารีน 
เซอรว์ิส จ ากดั เพื่อส่งเสรมิสขุลกัษณะและอนามยัที่ดีแก่นกัเรียน 

 
▪ โครงการสนบัสนุนเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในชุมชน ณ เทศบาลต าบลเกาะสีชงั จงัหวดั

ชลบุรี ด าเนินการผ่านบริษัท บงกช มารีน เซอรว์ิส จ ากัด ไดแ้ก่ โครงการเสริมสรา้งความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น
ใหก้บัประชาชนและนกัท่องเที่ยว และโครงการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการสถานีต ารวจภธูรเกาะสีชงั 
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▪ โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตอาชีพประมงและชมุชน เทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 

นอกจากนี ้ยังมีโครงการเพื่อช่วยเหลือดา้นสาธารณประโยชนแ์ก่องคก์รและมลูนิธิต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนติดตัง้
อุปกรณป์้องกันแสงใหก้ับส านักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ
โครงการปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคข์องมสัยิดนรุูดอิสลาม อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 

หมวดที ่8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานทีม่ีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับกิจกรรมและการใหบ้ริการเชิงสรา้งสรรคท์ี่มีแรงจูงใจอยู่ที่การรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวงัใหม้ีการสรา้งสรรคน์วตักรรมในการด าเนินงานของบรษิัทฯ เป็น
อนัดบัแรก ซึ่งการมีนวตักรรมเป็นกระบวนการและการใหบ้รกิารทางสงัคมไดด้ว้ยนัน้อยู่บนพืน้ฐานของการ “คิดใหม่” เพื่อ
ตอบโจทยข์องสงัคมในแง่มมุต่าง ๆ  นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถมีส่วนรว่มและเสนอความคิดเหน็
เก่ียวกบัการพฒันากระบวนการท างานในเชิงสรา้งสรรคไ์ดด้ว้ย 
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11.  การควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัททีเ่กี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท 

การควบคุมภายใน  

บริษัทฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการมีระบบควบคุมภายในส าหรบัทุกกระบวนการท างาน เนื่องจากการมี
ระบบควบคมุภายในท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกัน บรหิาร และจดัการความเส่ียง หรือป้องกนัความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิด
ขึน้กับบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย และบริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญัต่อการใชท้รพัยากร การดูแลรกัษาทรพัยสิ์นรวมถึงการ
รายงานทางการเงินที่มีความถูกตอ้งเชื่อถือได ้การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ 
โดยบริษัทฯ ไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission : COSO) ที่ไดป้รับปรุง framework ใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 
ส่วน 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ โดยสรุปสาระส าคญัตามองคป์ระกอบของการ
ควบคมุภายในทัง้ 5 ดา้น ดงันี ้

1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัใหค้วามส าคญักบั
การควบคมุภายใน ยึดมั่นในความซื่อตรงและจรยิธรรมตามขอ้ก าหนดจรยิธรรม (code of conduct)  ซึ่งมีขอ้หา้มผูบ้รหิาร
และพนกังานไม่ใหก้ระท าการที่ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับกิจการ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก ากับดูแล คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและท าหนา้ที่
ก ากับดูแล(Oversight) มีบทบาทหนา้ที่แยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนเป็นไปตามกฎหมายและกฎบัตร มีโครงสรา้ง
องคก์รที่สนับสนุนการปฏิบัติงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ โดยแบ่งแยกหนา้ที่เพื่อใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างกนั บรษิัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบตัิเพื่อจดัหา พฒันาและรกัษาบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ การประเมินผล
การปฎิบัติงานที่เที่ยงธรรมและมีแผนสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งที่ส  าคัญ บริษัทฯ ก าหนดให้บุคคลากรมีหน้าที่และ  
ความรบัผิดชอบในการควบคุมภายในโดยมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมีความรบัผิดชอบต่อ
การควบคมุภายใน ปรบัปรุงแกไ้ข  ก าหนดตวัชีว้ดั สรา้งแรงจงูใจและใหร้างวลัที่เหมาะสมกบัพนกังาน 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงอนมุตัิและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคน
รบัทราบและถือปฏิบตัิ บริษัทฯ วิเคราะหค์วามเส่ียงทุกประเภทที่อาจเกิดจากปัจจยัภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงความ
เส่ียงดา้นกลยุทธ ์การด าเนินงาน การรายงานการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์มีมาตรฐานและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความ
เส่ียง มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึน้โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ และได้ทบทวนเป้าหมายการ
ปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที่ก าหนดไวแ้ละพิจารณาความสมเหตุสมผลของการ
ใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังาน บริษัทฯ ประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร การควบคุมภายในและ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนการก าหนดมาตรการตอบสนอง มีการประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจและผูน้  า
องคก์ร ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายในและรายงานทางการเงิน   
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3. การควบคุมการป ิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ ก าหนดมาตรการควบคมุการปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยครอบคลมุกระบวนการท างานต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงที่จะท าใหบ้รษิัทฯ ไม่บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละใหอ้ยู่ในเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้ มีระบบควบคุม
ภายในที่มีความหลากหลาย มีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบในดา้นการอนุมัติ การบันทึกรายงานและการดูแล
สินทรพัยอ์อกจากกนั ควบคมุโครงสรา้งระบบสารสนเทศ ความปลอดภยั กระบวนการไดม้า การพฒันาและกาบ ารุงรกัษา
ระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม บริษัทฯ มีขอ้ก าหนดและระเบียบเพื่อติดตามการท าธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิที่ก าหนด
โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัทเป็นส าคญั มีกระบวนการติดตามดแูลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม
อย่างชดัเจนและไดท้บทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอ  

4. ระบบสารสนเท และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลต่าง ๆ จากภายในและภายนอกองคก์ร  โดย
ค านึงถึงประโยชนส์ูงสุด  ซึ่งขอ้มูลดังกล่าวมีความเพียงพอส าหรบัผูบ้ริหารส าหรบัใชใ้นการตัดสินในดา้นด าเนินธุร กิจ 
ก าหนดแนวทางการบริหาร กลยุทธข์องบริษัทฯ อย่างถูกตอ้งและเชื่อถือได ้บริษัทฯ ไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุกับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนการประชมุล่วงหนา้ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และไดจ้ดัท า
รายงานการประชมุคณะกรรมการซึ่งมีรายละเอียดที่ส  าคญัเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารส าคัญต่าง ๆ ไวอ้ย่างครบถว้น นอกจากนี ้บริษัทฯ มีกระบวนการ
ส่ือสารข้อมูลภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน มีรายงานข้อมูลที่ส  าคัญถึง
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอและคณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน 
หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้งการ และมีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบ้คุคลต่าง ๆ ภายในและ
ภายนอกบรษิัทฯ สามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอ้ฉลหรือทจุรติภายในบรษิัทฯ (whistle-blower hotline) ได้
อย่างปลอดภยั มีกระบวนการส่ือสารขอ้มลูกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ มีระบบการประเมินและติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมและขอ้ก าหนดขององคก์ร โดยไม่ใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องผูบ้รหิารและพนกังานกบับรษิัทฯ มีแผนการตรวจสอบภายในท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีการประเมินตนเอง และ /หรือ การประเมินอิสระจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก  
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอและรายงานความคืบหน้าในการปรบัปรุง
ขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบรษิัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความรูเ้ก่ียวกับมาตรฐานส ากลในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ( International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing, 
IIA) บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการรายงานขอ้มลูหรือเหตกุารณท์จุรติที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของบรษิัทอย่างมี
นยัส าคญัต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างทนัท่วงที  
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การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงให้
สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑข์อง COSO-ERM 2017 เพื่อใหเ้ป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง ที่จะท าใหอ้งคก์รบรรลถุึง
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนดไว ้โดยจะประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงใหค้รอบคลุมทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น 
ธรรมาภิบาล (Governance Risk) ดา้นกลยทุธแ์ละแผนการด าเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ดา้นการด าเนินงาน
และระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (Operation & Infrastructure Risk) และด้านรายงานทางการเงิน (Financial Reporting 
Risk) เพื่อหามาตรการในการบรหิารจดัการความเส่ียงไดอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสม 

ในปี 2562 บรษิัทฯ ไดม้ีการควบคมุติดตามการบรหิารจดัการความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management 
- Treatment Plan) อย่างต่อเนื่อง และก าหนดใหม้ีการรายงานผลการบริหารจดัการความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และผูบ้รหิารระดบัสงูตามที่ไดร้บัมอบหมายรบัทราบ 

และบริษัทฯ ไดม้ีการจดัอบรมสมัมนาเรื่องการบรหิารจดัการความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management) 
โดยจัดจา้งวิทยากรภายนอกที่มีความรู ้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการความเส่ียง 
เพื่อใหพ้นกังาน ผูบ้รหิารของบรษิัทฯและกลุ่มบรษิัทฯ มีความรูพ้ืน้ฐานและเป็นการสรา้งวฒันธรรมความตระหนกัเรื่องการ
บริหารจัดการความเส่ียงใหแ้ก่บริษัทฯ (Risk Awareness Culture) ครอบคลุมถึงส่ือสารภายในบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ 
โดยมุ่งเนน้การสรา้งจิตส านึกใหเ้กิดขึน้กบัพนกังาน ผูบ้ริหารรบัทราบ เพื่อใหเ้ห็นถึงการบริหารจดัการความเส่ียงเป็นเรื่อง
เดียวกันกับการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กันผ่านการจัดท าจดหมายข่าวสารประจ าเดือน 
(Newsletter) และการส่ือสารผ่านผูบ้รหิาร (CEO Townhall) ประจ าปี 

รวมทั้งบริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญต่อการติดตามและจัดท าแผนรองรบัสถานการณก์ารใชน้ า้มันที่มีค่าก ามะถันต ่า 
(Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตามข้อก าหนดที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Maritime Organization : IMO) ประกาศใหว้นัที่ 1 มกราคม 2563 (ปี ค.ศ. 2020) เป็นวนัแรกที่เริ่มบงัคับ
ใชม้าตรการ ที่ก าหนดใหเ้รือทกุล าในโลกตอ้งเปล่ียนเชือ้เพลิงที่มีค่าก ามะถนั (Sulphur) ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 จากปัจจบุนัท่ีมี
ค่าเฉล่ียอยู่รอ้ยละ 3.5 ของก ามะถนัในเชือ้เพลิงเรือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดมลพิษทางอากาศ  และลดอตัราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas : GHG) อันก่อใหเ้กิดภาวะโลกรอ้นได้ รวมถึงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัทรบัทราบ ทัง้การปรบัเปล่ียนการใชน้ า้มนัเชือ้เพลิงที่มีค่าก ามะถันต ่าภายในกองเรือของกลุ่มบริษัทฯ  ครอบคลมุถึ ง
การบริการขนส่งและจัดเก็บน า้มันแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษัทฯทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจไดว้่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงต่อสถานการณ ์ปฏิบตัิตามมาตรการบงัคบัใชข้องหน่วยงานก ากบัทัง้ภายในภายนอกอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้ง
กับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ใหบ้ริการขนส่งและจดัเก็บน า้มนัดิบ ผลิตภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว
ทางเรือในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งมีขอบเขตการปฏิบตัิงานในน่านน า้สากล  

ตลอดจนมีการวางแผนเชิงกลยทุธก์ารบริหารจดัการความเส่ียง ซึ่งมีการน าเรื่องการบริหารจดัการความเส่ียงมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 - 2565 โดยเพิ่มเติม 
ในส่วนการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ลงในแผนความพรอ้ม 4 ดา้นของการลงทุนโครงการ ซึ่งประกอบดว้ย
การเตรียมความพรอ้ม ไดแ้ก่ ดา้นการตลาด (Commercial) ดา้นเทคนิค (Technical) ดา้นการเงิน (Finance) ดา้นการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามหน่วยงานก ากับทั้งภายในภายนอก (Compliance) และการประเมินความเส่ียง (Risk 
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Assessment) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการลงทนุโครงการส าหรบัการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ มีการเตรียมความพรอ้มในทกุดา้น 
โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ อย่างครบถว้นเหมาะสม 

11.2 ความเหน็ของส านักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เคพีเอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ ไดใ้ห้ความส าคัญต่อการมีระบบควบคุมภายใน
ส าหรบัทกุกระบวนการท างานอย่างเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และใหค้วามมั่นใจต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในการควบคุม
ทรพัยากรของบริษัทฯ ใหใ้ชป้ระโยชนไ์ดส้งูสดุ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้  าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 2562 ที่ไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินและใหค้วามมั่นใจต่อระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีไดท้ าหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินและระบบ
ควบคมุภายในของฝ่ายบญัชีการเงนิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและมาตรฐานการสอบบญัชี โดย
เสนอรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการสอบบญัชีต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งจาก
รายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานการสอบบัญชีไม่พบประเด็นการตรวจสอบที่เก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอกับ
ระบบควบคมุภายในอย่างมีนยัส าคญั 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหัวหน้างานก ากับดูแลการป ิบัติงานของ
บริษัท (Compliance) 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หวัหนา้งาน ซึ่งปัจจบุนันางสาวสิริมาพรรณ ไผ่เฉลิม ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไดร้บัการแต่งตัง้ให้
ท าหนา้ที่นีต้ัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวสิริมาพรรณ ไผ่เฉลิม มีความ
เหมาะสมกบัต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในทัง้ในดา้นวฒุิการศกึษา  ประสบการณก์ารท างาน คุณวฒุิดา้นวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน และไดส่้งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในเขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างประจ า
สม ่าเสมอ รวมถึงส่งเสรมิใหไ้ดร้บัใบประกาศนียบตัรวิชาชีพผูต้รวจสอบภายใน 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ของบริษัทฯ คือ นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร ซึ่งปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งเลขานกุารบรษิัท 

(2) ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่ใหค้วามเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย และการเลิกจา้งหัวหนา้และพนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของบรษิัทนัน้    
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12.  รายการระหว่างกัน 

รายชื่อบุคคลทีมี่ความขัดแย้ง 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะ ุรกิจ ลักษณะความสัมพัน  ์

1. บริษัท นทลิน จ ากัด (“นทลิน”) ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจการ 
ถือหุน้ในบริษัทอ่ืน (Holding Company)  

1.1  เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 54.20 
ของบริษัทฯ 

1.2  มีกรรมการรว่มกนักบับริษัทฯ จ านวน 4 ท่าน คือ 
 1) นายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2) นายสุรพล มีเสถียร 

3) นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น 4) นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม 
2. บริษัท ซีออยล ์จ ากัด 
(มหาชน) (“ซีออยล”์) 

ธุรกิจซือ้-ขายน า้มนัทางทะเล 2.1  เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งของนทลิน ซี่งนทลินถือหุน้ในซีออยล ์
รอ้ยละ 45.04 โดยนทลินเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ 

2.2  นายเชิดชู ปานบุญห้อม ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  
ถือหุน้ในซีออยล ์รอ้ยละ 10.60 

2.3 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม เป็นบุตรของนายเชิดชู  
ปานบุญหอ้ม ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ทางออ้มในนทลิน เป็น
กรรมการในซีออยล ์

2.4  มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 1) นายสุรพล มีเสถียร  
2) นายพร้อมพงษ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข  3) นางสาวนีรชา  
ปานบญุหอ้ม 

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

ธุรกิจซือ้-ขายน า้มนัทางทะเล 3.1  เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งของนทลิน ซึ่งนทลินถือหุน้ทางอ้อม
ใน Sea Oil Petroleum ร ้อยละ 45.04 ผ่านซีออยล์ โดย 
นทลินเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ 

3.2  นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม เป็นบุตรของนายเชิดชู  
ปานบุญหอ้ม ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ทางออ้มในนทลิน เป็น
กรรมการใน Sea Oil Petroleum 

3.3 มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน คือ นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม 
4. Sea Oil Offshore Limited  

(“Sea Oil Offshore”) 
ธุรกิจซือ้-ขายน า้มนัทางทะเล 4.1  เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งของนทลิน ซึ่งนทลินถือหุน้ทางอ้อม

ใน Sea Oil Offshore รอ้ยละ 45.04 ผ่านซีออยล ์โดยนท
ลินเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ 

4.2  นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม เป็นบุตรของนายเชิดชู  
ปานบุญหอ้ม ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ทางออ้มในนทลินเป็น
กรรมการใน Sea Oil Offshore 

4.3 มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน คือ นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม 
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะ ุรกิจ ลักษณะความสัมพัน  ์

5. บริษัท สปีด โปรดักช่ัน จ ากัด
(“สปีด โปรดักช่ัน”) 

ธุรกิจบริการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และจดัท าสื่อ
โฆษณาประชาสมัพนัธ ์

5.1  เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง โดยนางวิไลศรี ปานบุญหอ้ม และ
นางสาวปาลีรฐั ปานบุญหอ้ม คู่สมรสและบตุร ตามล าดบั 
ของนายเชิดชู ปานบุญหอ้ม ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ทางออ้ม
ในนทลิน ถือหุน้รอ้ยละ 20.0 และรอ้ยละ 40.0 ตามล าดบั 
ในสปีด โปรดกัชั่น 

5.2 นางวิไลศรี ปานบุญหอ้ม และนางปาลีรฐั ปานบุญห้อม  
คู่สมรสและบุตร ตามล าดับ ของนายเชิดชู ปานบุญหอ้ม 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในนทลิน เป็นกรรมการใน 
สปีด โปรดกัชั่น 

6. Kemaman Bitumen Company 
Sdn Bhd 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

6.1  เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
6.2  มีกรรมการรว่มกนัคือ คณุชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ 

7. สมาคมเจ้าของเรือไทย - 7.1  มีกรรมการรว่มกนั คือ นายสรุพล มีเสถียร  

8. นายทนิกร เทดิวิกรานต ์
 

- 8.1  เป็นกรรมการของบริษัท บิก๊ซี จ ากดั โดยบริษัท บิก๊ซี จ ากดั 
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ   

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปีบัญชี สิน้สุดวันที ่31  ันวาคม 
2561 และสิน้สุดวันที ่31  ันวาคม 2562 

บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1. บริษัท นทลิน จ ากัด 
(“นทลิน”) 

 

1.1 นทลินจา้งเรือของ NTL เพื่อ
ให้บริการกับลูกค้า  โดยนทลิน 
ท าหน้าที่ เ ป็นตัวแทนผู้ติดต่อ
ลกูคา้ (Agent)  
- รายไดค้่าขนส่ง 
- ลกูหนีก้ารคา้ 
 
NTL ใชบ้ริการต่าง ๆ จาก นทลิน 
ดงันี:้ 
- ค่าเช่าหอ้งประชมุ 
- ค่าเช่ารถยนตส์่วนกลาง 
- ค่าว่าจา้งฝ่ายกฎหมาย 
- ค่าบริการอ่ืน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

138,321,289.6 
51,801,944.7 

 
 
 

- 
1,800.0 
4,500.0 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

117,839,450.9 
22,045,474.1 

 
 
 

3,500.0 
5,400.0 

- 
500.0 

 
 
 
 
 

-  นทลินเป็นตวัแทนผูต้ิดต่อกบัลกูคา้  
- นทลินว่าจา้งเรือของ NTL เพื่อน าไป
ให้บริการให้ลูกค้า ตามสัญญาที่ 
นทลินมีกับลูกคา้ โดยอตัราค่าขนส่ง
ที่ตกลงกนัเป็นอตัราค่าขนส่งที่นทลิน
ได้จากลูกค้าปลายทาง (End User) 
หั ก ด้ ว ย ค่ า บ ริ ก า ร ตั ว แ ทน ซึ่ ง
เทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการตัว
แทนที่ก าหนดทั่วไปในอุตสาหกรรม 
และมีเงื่อนไขการคา้เทียบเคียงไดก้บั
รายการคา้ในลกัษณะใกลเ้คียง 
- ค่าเช่าหอ้งประชุม นทลินใหเ้ช่าหอ้ง
เพ่ือจัดประชุมอบรมสัมมนา โดยคิด
ค่าบริการแบบเหมารายวัน อัตรา 
วนัละ 2,000 บาท โดยอตัราค่าบริการ
ดงักล่าวสามารถเทียบเคียงไดก้ับการ
ใชบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการภายนอก 

-  เ ป็ นรายการที่
เป็นไปตามธุรกิจ
ป ก ติ แ ล ะ ก ลุ่ ม
บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ธุ รกรรมนี ้แ ละ มี
อัตราค่าบริการที่
สมเหตสุมผล 

 
 
 

-  เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนั บสนุ นธุ ร กิ จ
ปกติโดยบริษัทฯ ได้
ประโยชน์และ มี
อั ต ราค่ าบริ กา ร
สมเหตสุมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่ า เช่ ารถยนต์ส่ วนกลาง เพื่ อ
สนับสนุนงานบริหารส าหรบัผูบ้ริหาร
และพนักงานที่ ต้องเดินทางโดย
รถยนต ์นทลินจึงไดใ้หบ้ริการรถเช่า
พร้อมคนขับ โดยคิดค่าบริกาแบบ
เหมารายวนั อตัราวนัละ 1,800 บาท 
- ค่ าว่ าจ้ า ง ฝ่ ายกฎหมายของ 
นทลินซึ่ งมีความเชี่ ยวชาญด้าน
กฎหมายพาณิชยน์าวี ใหบ้ริการดา้น
เอกสารสญัญา โดยมีอตัราค่าบริการ 
3,500 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งถูกก าหนด
โดยต้นทุนที่ เกิดขึ ้นจริงของนทลิน 
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการ
ของนทลิน โดยอัตราค่ าบริ การ
ดงักล่าวสามารถเทียบเคียงไดก้ับการ
ใช้บ ริ ก า รส านั ก งานกฎหมาย
ภายนอก 

-  เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนั บสนุ นธุ ร กิ จ
ปกติโดยบริษัทฯ ได้
ประโยชน์และ มี
อั ต ราค่ าบริ กา ร
สมเหตสุมผล 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.2 BSC ใ ห้ บ ริ ก า ร จ อ ง ตั๋ ว
เครื่องบินให้กับผู้บริหาร ของ 
นทลิน  
- รายไดค้่าบริการ 
- ลกูหนีอ่ื้น 
 
BSC ใชบ้ริการต่าง ๆ จาก นทลิน 
ดงันี:้ 
- ค่าใชจ้่ายการใชบ้ริการสถานที่
ออกก าลังกายและสวัสดิการ
อาหารกลางวนัพนกังาน 
- ค่าบริการระบบสารสนเทศ 
(MIS) 
- ค่ าบริ การระบบโปรแกรม
ส าเรจ็รูป ERP และระบบ E-mail 
- ค่าบริการบริหารทรัพยากร
บคุคล  
- ค่าเช่าหอ้งประชมุ 
- ค่ า จั ด กิ จ ก ร รมส วั ส ดิ ก า ร
พนกังาน 

 
 
 

82,771.1 
80,105.6 

 
 
 

201,886.0 
 
 

496,272.0 
 

113,760.0 
 

442,638.0 
 

16,000.0 
17,265.0 

 

 
 
 

19,572.0 
- 
 
 
 

183,521.0 
 
 

324,000.0 
 

113,760.0 
 

351,300.0 
 

45,000.0 
45,947.5 

 

- BSC ให้บริการจองตั๋ วเครื่ องบิน
ให้กับผู้บริหารของนทลิน เพื่อไปดู
งานที่ต่างประเทศ โดยราคาค่าบริการ
เป็นราคาต้นทุนบวกส่วนต่าง (cost 
plus) 
 
 
 
- BSC ใช้บริการสถานที่ออกก าลัง
กายของนทลิน ส าหรบัพนักงานของ
BSC ในอัตราค่าบริการ 1,085 บาท
ต่อคนต่อเดือน ซึ่งอตัราค่าบริการเป็น
อัตราตลาดของสถานออกก าลังกาย
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง อ้างอิง
สัญญาเลขที่ NAT-SER 0043/2019 
ระยะเวลาของสัญญา เร่ิมตน้วันที่ 1 
มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
- เนื่ อ งจากร้านอาหารบริ เ วณ
ใกล้เคียงกับ อาคารส านักงานของ
BSC มีจ านวนน้อย BSC จึ งจ้าง 

-  เ ป็ นรายการที่
เป็นไปตามธุรกิจ
ป ก ติ แ ล ะ ก ลุ่ ม
บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ธุ รกรรมนี ้และ มี
อัตราค่าบริการที่
สมเหตสุมผล 
-  เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนั บสนุ นธุ ร กิ จ
ปกติโดยบริษัทฯ ได้
ประโยชน์และ มี
อั ต ราค่ าบริ กา ร
สมเหตสุมผล 
 
 
 

” 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ค่าเช่ารถยนตส์่วนกลาง 
- ค่าว่าจา้งฝ่ายกฎหมาย 
 
- เจา้หนือ่ื้น 
- เจา้หนีก้ารคา้ 

705.0 
8,750.0 

 
109,316.6 

- 
 

915.0 
- 
 

- 
84,593.1 

 

นทลินในการจัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับพนักงานของ BSC ในอัตรา
คนละ 35 บาทต่อคนต่อวัน และได้
ว่าจ้างให้จัดหาผลไม้เพิ่มเติมในมือ้
กลางวันส าหรับพนักงาน โดย
ให้บริการ 3 วันต่อสัปดาห์ และคิด
ค่าบริการในอัตราคนละ 13 บาทต่อ
คนต่อวนั ซึ่งอตัราค่าบริการดงักล่าว
เป็นอัตราตลาดของร้านอาหารที่
ตั้งอยู่ ในบริ เวณใกล้เคียง  อ้างอิง
สัญญา เล ขที่  NAT FC003/2019 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
- ค่ า บ ริ ก า ร ร ะบบส า รสน เทศ 
(Management Information System) 
โดยมีอัตราค่าบริการ 3,000 บาทต่อ
คนต่อเดือน ซึ่งถูกก าหนดโดยตน้ทุน
ที่เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
- ค่าบริการระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
ERP (Microsoft Dynamic AX) โดยมี
อตัราค่าบริการ 4,740 บาทต่อคนต่อ
เดือน ซึ่ งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management) 
อตัราค่าบริการ ละ 3,513 บาท ต่อคน
ต่อเดือน ซึ่งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนั บสนุ นธุ ร กิ จ
ปกติโดยบริษัทฯ ได้
ประโยชน์และ มี
อั ต ราค่ าบริ กา ร
สมเหตสุมผล 

 
 
” 
 
 
 
 
 
 
 
” 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ค่าเช่าห้องประชุม เพื่อจัดประชุม
อบรมสัมมนา โดยคิดค่าบริการแบบ
เหมารายวัน อัตราวันละ 2,000 บาท 
โดยอตัราค่าบริการดังกล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับ 
ผูใ้หบ้ริการภายนอก 
- ค่าว่าจ้างบริการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งความสมัพนัธข์องพนักงาน
และเป็นสวัสดิการของกลุ่มนทลิน 
เช่น กิจกรรม Sportday กิจกรรม 
ปีใหม่ เป็นต้น ซึ่ งถูกก าหนดโดย
ต้นทุนที่เกิดขึน้จริงของนทลิน บวก
ส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
นทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผูใ้หบ้ริการภายนอก 
- ค่ า เช่ ารถยนต์ส่ วนกลาง เพื่ อ
สนับสนุนงานบริหารส าหรบัผูบ้ริหาร
และพนักงานที่ ต้องเดินทางโดย
รถยนต ์นทลินจึงไดใ้หบ้ริการรถเช่า
พรอ้มคนขับ โดยคิดค่าบริการแบบ
เหมารายวนั อตัราวนัละ 1,800 บาท 
- ค่ าว่ าจ้ า ง ฝ่ ายกฎหมายของ 
นทลินซึ่ งมีความเชี่ ยวชาญด้าน
กฎหมายพาณิชยน์าวี ใหบ้ริการดา้น
เอกสารสญัญา โดยมีอตัราค่าบริการ 
3,500 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งถูกก าหนด
โดยต้นทุนที่ เกิดขึ ้นจริงของนทลิน 
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการ
ของนทลิน โดยอัตราค่ าบริ การ
ดงักล่าวสามารถเทียบเคียงไดก้ับการ
ใช้บ ริ ก า รส านั ก งานกฎหมาย
ภายนอก 

-  เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนั บสนุ นธุ ร กิ จ
ปกติโดยบริษัทฯ ได้
ประโยชน์และ มี
อั ต ราค่ าบริ กา ร
สมเหตสุมผล 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
” 
 
 
 
 
 
” 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 1.3 NSSG ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ป็ น 
ที่ปรกึษาเรื่องเรือแก่นทลิน  
- รายไดอ่ื้น 
 
NSSG ใช้บ ริ กา รต่ า ง  ๆ  จาก  
นทลิน ดงันี:้ 
- ค่าปรึกษาเรื่องเรือเกี่ยวกับ 
Technical consultancy 
services 
- ค่าบริการระบบสารสนเทศ 
(MIS) 
- ค่ าบริ การระบบโปรแกรม
ส าเรจ็รูป ERP และระบบ E-mail 
- ค่าบริการบริหารทรัพยากร
บคุคล  
  
- เจา้หนีอ่ื้น 
- เจา้หนีก้ารคา้ 
 

 
 

1,163,174.4 
 
 
 

89,755.1 
 
 

1,149,991.7 
 

1,312,836.1 
 

10,878.5 
 
 

96,779.3 
- 

 
 

1,117,785.6 
 
 
 

- 
 
 

670,671.4 
 

5,175,850.9 
 

29,979.0 
 
 

- 
315,990.3 

 

- NSSG ท าหน้าที่ เ ป็ นที่ ปรึ กษา
เ กี่ ย ว กั บ  Technical consultancy 
services ส าหรับเรือของนทลิน ซึ่ง
อัตราค่าบริการตามที่ตกลงกันเป็น
อัต ราที่ เ ที ยบ เคี ยง ได้กั บอัตรา
ค่ า บ ริ ก า ร ที่ ก า ห น ดทั่ ว ไ ป ใ น
อตุสาหกรรม 
- NSSG ให้บริการบริหารจัดการเรือ 
(Ship Management Service) แ ก่ 
นทลิน 
- ค่ า บ ริ ก า ร ร ะบบส า รสน เทศ 
(Management Information System) 
โดยมีอตัราค่าบริการ 1,800 ดอลลาร์
สหรัฐ ต่อเดือน ซึ่งถูกก าหนดโดย
ต้นทุนที่เกิดขึน้จริงของนทลิน บวก
ส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
นทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้น
วนัที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 
2562 
- ค่าบริการระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
ERP (Microsoft Dynamic AX) โดยมี
อตัราค่าบริการ 4,740 บาทต่อคนต่อ
เดือน ซึ่ งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของ นทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management) 
อัตราค่าบริการ 700 บาท ต่อคนต่อ
เดือน ซึ่งเรียกเก็บครั้งเดียว ซึ่งถูก
ก าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึน้จริงของ
นทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการ
บริการของนทลิน ระยะเวลาของ
สญัญาเริ่มตน้วนัที่ 1 มกราคม 2562 
- 31 ธันวาคม 2562 

-  เ ป็ นรายการที่
เป็นไปตามธุรกิจ
ป ก ติ แ ล ะ ก ลุ่ ม
บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ธุ รกรรมนี ้และ มี
อัตราค่าบริการที่
สมเหตสุมผล 
 
 
-  เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนั บสนุ นธุ ร กิ จ
ปกติโดยบริษัทฯ ได้
ประโยชน์และ มี
อั ต ราค่ าบริ กา ร
สมเหตสุมผล 
 
 
 

” 
 
 
 
 
 
 
 
” 

 



                                    ส่วนท่ี 2 ขอ้ท่ี 12 รายการระหว่างกัน 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 84 

บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 1.4 บริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่าพื ้นที่
บริเวณหลังคาอาคารซึ่งตั้งอยู่
บนที่ดินของผูใ้หเ้ช่าแก่นทลิน 
- รายไดค้่าเช่าหลงัคาอาคาร 
 
บริษัทฯ ใช้บริการต่าง  ๆ  จาก 
นทลิน ดงันี ้
-  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย บ ริ ก า ร อ า ค า ร
ส านกังาน 
- ค่าใช้จ่ายบริการ สถานที่ออก
ก าลงักาย และค่าอาหารกลางวนั
พนกังาน 
- ค่าบริการระบบสารสนเทศ (MIS) 
- ค่ าบริ การระบบโปรแกรม
ส าเรจ็รูป ERP และระบบ E-mail 
- ค่ าบริการบริหารทรัพยากร
บคุคล  
- ค่าว่าจา้งฝ่ายกฎหมาย 
- ค่าเช่ารถยนตส์่วนกลาง 
- ค่าเช่าตูค้อนเทนเนอร ์
- ค่าเช่าหอ้งประชมุ 
- ค่ า จั ด กิ จ ก ร รมส วั ส ดิ ก า ร
พนกังาน 
 
- เจา้หนีก้ารคา้ 
- เจา้หนีอ่ื้น 
 

 
 
 

36,000.0 
 
 
 

2,071,872.0 
 

1,906,510.0 
 
 

4,533,672.0 
4,834,800.0 

 
3,794,040.0 

 
336,250.0 
110,357.0 

42,000.0 
28,000.0 

160,689.0 
 
 

- 
1,826,684.7 

 

 
 
 

36,000.0 
 
 
 

2,071,872.0 
 

1,937,052.0 
 
 

3,096,000.0 
5,282,880.0 

 
3,963,849.0 

 
886,750.0 

94,072.0 
42,000.0 
20,000.0 

512,096.7 
 
 

34,882.0 
1,586,793.9 

 

- บริษัทฯ ใหเ้ช่าพืน้ที่บริเวณหลังคา
อาคารส านักงานส าหรับนทลิน ซึ่ง
พื ้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดิ นของ
บริษัทฯ และนทลินน าไปใชใ้นการตั้ง
โครงการเพื่ อใช้ในการก่ อสร้าง
โรงไฟฟ้า พฒันา และด าเนินโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2561 โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี 
อัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่ง
ถูกก าหนดโดยต้นทุนค่าบ ารุงรักษา
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการ
ของบริษัทฯ  โดยอัตราค่าบริการ
ดงักล่าวสามารถเทียบเคียงไดก้ับการ
ใชบ้ริการจากบคุคลภายนอก 
- นทลินให้บริการบริหารจัดการ
อาคารส านักงาน สญัญามีระยะเวลา 
1 ปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2562 อัตรา
ค่าบริการ 172,656 บาทต่อเดือน ซึ่ง
ถูกก าหนดโดยต้นทุนที่ เกิดขึ ้นจริ ง
ของนทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลมุ
การบริ การของนทลิน  ซึ่ งอัตรา
ค่าบริการดงักล่าวสามารถเทียบเคียง
ได้กั บการใช้บริ การจากบุคคล 
ภายนอก อา้งอิงสัญญาเลขที่ NAT-
SER 0049/2019 ร ะยะ เ วล า ขอ ง
สญัญาเริ่มตน้วนัที่ 1 มกราคม 2562 
- 31 ธันวาคม 2562 
- บริษัทฯ ใชบ้ริการสถานที่ออกก าลงั
กายของนทลิน ส าหรบัพนักงานของ
บริษัทฯ ในอัตราค่าบริการ 1,085 
บาทต่ อคนต่ อ เดื อน  ซึ่ ง อั ต ร า
ค่าบริการเป็นอัตราตลาดของสถาน
ออกก าลังกายที่ตั้งอยู่ ในบริ เวณ
ใกลเ้คียง อา้งอิงสัญญาเลขที่ NAT-
SER 0044/2019 ร ะยะ เ วล า ขอ ง

- เป็นรายการใหเ้ช่า
พื ้นที่ตั้งโครงการ
ข อ ง น ท ลิ น ที่
สนับสนุนธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ โดย
อัตราค่ าเช่ าและ
เง่ือนไขทางการค้า
มี ค ว า มสม เ ห ตุ 
สมผล 
 
 
 
 
 
 
- เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนั บสนุ นธุ ร กิ จ
ปกติโดยบริษัทฯ ได้
ประโยชน์และ มี
อั ต ราค่ าบริ กา ร
สมเหตสุมผล 

 
 
 
 
 
 
 
” 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

สญัญาเริ่มตน้วนัที่ 1 มกราคม 2562 
- 31 ธันวาคม 2562 
- เนื่ อ งจากร้านอาหารบริ เ วณ
ใกล้เคียงกับอาคารส านักงานของ
บริษัทฯ มีจ านวนนอ้ย บริษัทฯ จึงจา้ง
นทลินในการจัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรบัพนักงานของบริษัทฯ ในอตัรา
คนละ 35 บาทต่อคนต่อวัน และได้
ว่าจ้างให้จัดหาผลไม้เพิ่มเติมในมือ้
กลางวันส าหรับพนักงาน โดย
ให้บริการ 3 วันต่อสัปดาห์ และคิด
ค่าบริการในอัตราคนละ 13 บาท 
ต่อคนต่อวัน ซึ่งอัตราค่าบริการเป็น
อตัราตลาดของรา้นอาหารที่ตัง้อยู่ใน
บริเวณใกลเ้คียงอา้งอิงสัญญาเลขที่ 
NAT FC 004/2019 ระยะเวลาของ
สญัญาเริ่มตน้วนัที่ 1 มกราคม 2562 
- 31 ธันวาคม 2562 
- ค่ า บ ริ ก า ร ร ะบบส า รสน เท ศ 
(Management Information System) 
โดยมีอัตราค่าบริการ 3,000 บาทต่อ
คนต่อเดือน ซึ่งถูกก าหนดโดยตน้ทุน
ที่เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
- ค่าบริการระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
ERP (Microsoft Dynamic AX) โดยมี
อตัราค่าบริการ 4,740 บาทต่อคนต่อ
เดือน ซึ่ งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของ นทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management) 
อัตราค่าบริการ ละ 3,513 บาท ต่อ

 
 
-  เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนั บสนุ นธุ ร กิ จ
ปกติโดยบริษัทฯ ได้
ประโยชน์และ มี
อั ต ราค่ าบริ กา ร
สมเหตสุมผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
” 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คน/เดือน ซึ่งถูกก าหนดโดยตน้ทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
- ค่ า ว่ า จ้ า ง ฝ่ ายกฎหมายของ 
นทลินซึ่ งมีความเชี่ ยวชาญด้าน
กฎหมายพาณิชยน์าวี ใหบ้ริการดา้น
เอกสารสญัญา โดยมีอตัราค่าบริการ 
3,500 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งถูกก าหนด
โดยต้นทุนที่ เกิดขึ ้นจริงของนทลิน 
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการ
ของนทลิน โดยอัตราค่ าบริ การ
ดงักล่าวสามารถเทียบเคียงไดก้ับการ
ใช้บ ริ ก า รส านั ก งานกฎหมาย
ภายนอก ระยะเวลาของสัญญา
เริ่มต้นวันที่  1 มกราคม 2562 - 31 
ธันวาคม 2562 
- ค่ า เช่ ารถยนต์ส่ วนกลาง เพื่ อ
สนับสนุนงานบริหารส าหรบัผูบ้ริหาร
และพนักงานที่ ต้องเดินทางโดย
รถยนต ์นทลินจึงไดใ้หบ้ริการรถเช่า
พรอ้มคนขับ โดยคิดค่าบริการแบบ
เหมารายวนั อตัราวนัละ 1,800 บาท 
- ค่าเช่ าตู้คอนเทนเนอร์กับกลุ่ ม 
นทลิน จ านวน 1 ตู ้ขนาด 2.4 x 6.0 x 
2.60 เมตร เพื่ อเก็บ เอกสารของ 
บริษัทฯ โดยจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ
เป็น 3,500 บาทต่อเดือน ซึ่งใกลเ้คียง
กับอัตราค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร ์กับ
บุคคลภายนอก อา้งอิงสัญญาเลขที่ 
NAT-SER 0039/2018 ระยะเวลาของ
สญัญาเริ่มตน้วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 -
30 กนัยายน 2562 
- ค่าเช่าหอ้งประชุม นทลินใหเ้ช่าหอ้ง
เพ่ือจัดประชุมอบรมสัมมนา โดยคิด
ค่าบริการแบบเหมารายวัน อัตรา 

 
 
 
 
 

-  เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนั บสนุ นธุ ร กิ จ
ปกติโดยบริษัทฯ ได้
ประโยชน์และ มี
อั ต ราค่ าบริ กา ร
สมเหตสุมผล 

 
 
 
 
 
 
 
” 
 
 
 
 
 
” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
” 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

วนัละ 2,000 บาท โดยอตัราค่าบริการ
ดงักล่าวสามารถเทียบเคียงไดก้ับการ
ใชบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการภายนอก 
- ค่าว่าจ้างบริการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งความสมัพนัธข์องพนักงาน
และเป็นสวัสดิการของกลุ่มนทลิน 
เช่น กิจกรรม Sportday กิจกรรม 
ปีใหม่ เป็นต้น ซึ่ งถูกก าหนดโดย
ต้นทุนที่เกิดขึน้จริงของนทลิน บวก
ส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ 
นทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผูใ้หบ้ริการภายนอก 

 
 
 

-  เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนั บสนุ นธุ ร กิ จ
ปกติโดยบริษัทฯ ได้
ประโยชน์และ มี
อั ต ราค่ าบริ กา ร
สมเหตสุมผล 

 
 

 1.5 NMC ใหบ้ริการงานเอกสาร
ตวัแทนเอเย่นต ์แก่นทลิน ดงันี ้
- รายไดอ่ื้น 
 
และ NMC ใชบ้ริการต่าง ๆ จาก
นทลิน ดงันี ้
- ค่าใช้จ่ายบริการ สถานที่ออก
ก าลังกายและค่ าสวัสดิการ
อาหารกลางวนัพนกังาน 
- ค่าบริการระบบสารสนเทศ (MIS) 
- ค่ าบริ การระบบโปรแกรม
ส าเรจ็รูป ERP และระบบ E-mail  
- ค่าบริการบริหารทรัพยากร
บคุคล  
- ค่าเช่ารถยนตส์่วนกลาง 
- ค่าเช่าหอ้งประชมุ 
- ค่ า จั ด กิ จ ก ร รมส วั ส ดิ ก า ร
พนกังาน 
- ค่าว่าจา้งฝ่ายกฏหมาย 
 
- เจา้หนีอ่ื้น 
- สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 
 

 
 

3,000.0 
 
 
 

486,780.0 
 
 

1,046,364.0 
1,480,080.0 

 
959,049.0 

 
2,370.0 
4,000.0 

44,274.0 
 

3,500.0 
 

433,289.0 
1,055,982.0 

 
 

3,000.0 
 
 
 

584,538.0 
 
 

726,800.0 
2,682,480.0 

 
1,082,004.0 

 
1,800.0 

- 
143,579.7 

 
- 
 

439,037.0 
1,055,982.0 

- นทลินว่าจา้ง NMC เพื่อด าเนินการ
ด้านเอกสารบริการตัวแทนเอเย่นต์
กับกรมเจ้าท่า ให้กับเรือ Tsuruzaki 
โดยคิดค่าบริการระหว่าง 1,000 - 
3,000 บาทต่อรายการ ซึ่งเป็นการ
ก าหนดราคาโดยใช้วิ ธีต้นทุนบวก
ส่ วนต่ า ง  (Cost plus) โดยอัต รา
ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่  
NMC คิดกบัลกูคา้รายอ่ืน 
- NMC ใช้บริการสถานที่ออกก าลัง
กายของนทลิน ส าหรบัพนักงานของ
บริษัทฯ ในอัตราค่าบริการ 1,085 
บาทต่ อคนต่ อ เดื อน  ซึ่ ง อั ต ร า
ค่าบริการเป็นอัตราตลาดของสถาน
ออกก าลังกายที่ตั้งอยู่ ในบริ เวณ
ใกลเ้คียง อา้งอิงสัญญาเลขที่ NAT-
SER0042/2019 ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง
สญัญาเริ่มตน้วนัที่ 1 มกราคม 2562 
-31 ธันวาคม 2562 
- เนื่ อ งจากร้านอาหารบริ เ วณ
ใกล้เคียงกับ อาคารส านักงานของ
บริษัทฯ มีจ านวนนอ้ย NMC จึงจา้ง
นทลิน ในการจัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรบัพนักงานของ NMC ในอัตรา

-  เ ป็ นรายการที่
เป็นไปตามธุรกิจ
ป ก ติ แ ล ะ ก ลุ่ ม
บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ธุ รกรรมนี ้และ มี
อัตราค่าบริการที่
สมเหตสุมผล 
 
- เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนั บสนุ นธุ ร กิ จ
ปกติโดยบริษัทฯได้
ประโยชน์และ มี
อั ต ราค่ าบริ กา ร
สมเหตสุมผล 
 
 
 
 

” 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คนละ 35 บาทต่อคนต่อวัน และได้
ว่าจ้างให้จัดหาผลไม้เพิ่มเติมในมือ้
กลางวันส าหรับพนักงาน โดย
ให้บริการ 3 วันต่อสัปดาห์ และคิด
ค่าบริการในอัตราคนละ 13 บาทต่อ
คนต่อวนั ซึ่งอตัราค่าบริการเป็นอตัรา
ตลาดของร้านอาหารที่ ตั้ งอยู่ ใน
บริเวณใกลเ้คียง อา้งอิงสญัญาเลขที่ 
NAT FC002/2019 ระยะเวลาของ
สญัญาเริ่มตน้วนัที่ 1 มกราคม 2562 
- 31 ธันวาคม 2562 
- ค่ า บ ริ ก า ร ร ะบบส า รสน เทศ 
(Management Information System) 
โดยมีอัตราค่าบริการ 3,000 บาทต่อ
คนต่อเดือน ซึ่งถูกก าหนดโดยตน้ทุน
ที่เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
- ค่าบริการระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
ERP (Microsoft Dynamic AX) โดยมี
อตัราค่าบริการ 4,740 บาทต่อคนต่อ
เดือน ซึ่ งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management) 
อตัราค่าบริการ ละ 3,513 บาท ต่อคน
ต่อเดือน ซึ่งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
- ค่ า เช่ ารถยนต์ส่ วนกลาง เพื่ อ
สนับสนุนงานบริหารส าหรบัผูบ้ริหาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนั บสนุ นธุ ร กิ จ
ปกติโดยบริษัทฯได้
ประโยชน์และ มี
อั ต ราค่ าบริ กา ร
สมเหตสุมผล 

 
 
” 
 
 
 
 
 
 
 
” 
 
 
 
 
 
 
 
” 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

และพนักงานที่ ต้องเดินทางโดย
รถยนต ์นทลินจึงไดใ้หบ้ริการรถเช่า
พรอ้มคนขับ โดยคิดค่าบริการแบบ
เหมารายวนั อตัราวนัละ 1,800 บาท 
- ค่าว่าจ้างบริการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งความสมัพนัธข์องพนักงาน
และเป็นสวัสดิการของกลุ่มนทลิน 
เช่น กิจกรรม Sportday กิจกรรม 
ปีใหม่ เป็นต้น ซึ่ งถูกก าหนดโดย
ต้นทุนที่เกิดขึน้จริงของนทลิน บวก
ส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ 
นทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผูใ้หบ้ริการภายนอก 
- ค่ าว่ าจ้ า ง ฝ่ ายกฎหมายของ 
นทลินซึ่ งมีความเชี่ ยวชาญด้าน
กฎหมายพาณิชยน์าวี ใหบ้ริการดา้น
เอกสารสญัญา โดยมีอตัราค่าบริการ 
3,500 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งถูกก าหนด
โดยต้นทุนที่ เกิดขึ ้นจริงของนทลิน 
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการ
ของนทลิน โดยอัตราค่ าบริ การ
ดงักล่าวสามารถเทียบเคียงไดก้ับการ
ใช้บ ริ ก า รส านั ก งานกฎหมาย
ภายนอก 

 
 
 
 

- เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนั บสนุ นธุ ร กิ จ
ปกติโดยบริษัทฯได้
ประโยชน์และ มี
อั ต ราค่ าบริ กา ร
สมเหตสุมผล 
 
 

 
 
” 
 

2. บริษัท ซีออยล ์
จ ากัด (มหาชน)  
(“ซีออยล”์) 
 
 
 
 
 

2.1 บริษัทฯ ซือ้น า้มนัส าหรบัการ
เดินเรือและใชบ้ริการอ่ืน ๆ จาก 
ซีออยล ์ 
- ตน้ทนุค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 
- ตน้ทนุค่าบริการ Catering 
- เจา้หนีก้ารคา้ 
- ลกูหนีอ่ื้น 
 
 
 
 
 

 
 
 

13,604,956.5 
36,284,081.8 
2,423,412.6 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,675,800.0 
36,402,714.3 

- 
126,703.2 

 
 
 
 
 

- บริษัทฯ ซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิ งและ
น า้มนัหล่อลื่นจากซีออยลส์ าหรบัเรือ
ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งราคาเป็นไปตาม
ราคาตลาดและมีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 
- บริษัทฯ ว่าจา้งซีออยล ์ในการจัดหา
อาหาร ท าความสะอาด และซักรีด 
ให้แก่พนักงานประจ าแท่นขุดเจาะ
น ้ามันบนเรือพักอาศัย (Cartering 
and Service) ซึ่งอัตราค่าบริการคิด
เป็นต่อคนต่อวัน ตามอัตราที่ตกลง
กันและสามารถเทียบเคียงได้กับ
ราคาที่บริษัทฯ สามารถว่าจ้างจาก 

- เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
ซึ่ ง มี ร า ค า แ ล ะ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค้ า
โดยทั่ วไปสมเหต ุ
สมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

ผู้ให้บริการรายอ่ืน ระยะเวลาของ
สัญญาเริ่มต้นวันที่  1 กุมภาพันธ์ 
2562 - 31 มกราคม 2563  
- บริษัทฯ รอรบัเงินคืนค่าจดัหาอาหาร 
เนื่องจากสภาพอากาศมีคลื่นลมแรง
ส่งผลให้คนเรือไม่สามารถไปทาน
อาหารบนเรือ Nava Thanee ได้ จึง
เปลี่ยนไปทานอาหารที่แท่น AQP 
แทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 NTL ซื ้อน ้ามันส าหรับการ
เดินเรือจากซีออยล ์ 
- ตน้ทนุค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 
- เจา้หนีก้ารคา้ 
 
- รายไดอ่ื้น 
 

 
 

199,285,430.3 
27,371,614.4 

 
- 
 

 
 

221,742,547.5 
19,572,460.3 

 
31,863.7 

 

- NTL ซื ้ อ น ้ า มั น เ ชื ้ อ เ พลิ ง และ
น า้มนัหล่อลื่นจากซีออยล ์ส าหรบัเรือ
ของ NTL ซึ่งราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 
- NTL มีรายได้อ่ืนจากการเรียกเก็บ
ค่าเดินทางที่พกัของผูบ้ริหาร ซีออยล ์
ในการไปร่วมพิธีปล่อยเรือต่อใหม่ลง
น า้ที่ประเทศจีน 

-เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
ซึ่ ง มี ร า ค า แ ล ะ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค้ า
โดยทั่ วไปสมเหต ุ
สมผล 
 

 2.3 TMT ซื ้อน ้ามันส าหรับการ
เดินเรือจากซีออยล ์
- ตน้ทนุค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 
- เจา้หนีก้ารคา้ 

 
 

2,994,250.0 
- 
 

 
 

12,075,700.0 
4,889,632.5 

 

- TMT ซื ้ อน ้ า มั น เ ชื ้ อ เ พลิ ง แ ล ะ
น า้มนัหล่อลื่นจากซีออยล ์ส าหรบัเรือ
ของ TMT ซึ่งราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

- เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
ซึ่ ง มี ร า ค า แ ล ะ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค้ า
โดยทั่ วไปสมเหต ุ
สมผล 

 2.4 BSC ใ ห้ บ ริ ก า ร จ อ ง ตั๋ ว
เครื่องบินและให้บริการบริหาร
จดัการคนประจ าเรือ 
- รายไดค้่าบริการ 
 

 
 
 

341,000.0 

 
 
 

74,541.0 
 

- BSC ให้บริการจองตั๋ วเครื่องบิน 
และให้บริการบริหารจัดการคน
ประจ าเรือโดยราคาค่าบริการเป็น
ราคาตน้ทนุบวกส่วนต่าง (cost plus) 
 

- เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
ซึ่ ง มี ร า ค า แ ล ะ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค้ า
โดยทั่ วไปสมเหต ุ
สมผล 

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

3.1 บริษัทฯ ซือ้น า้มนัส าหรบัการ
เดินเรือจาก Sea Oil Petroleum 
- ตน้ทนุค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 

 
 

8,043,786.4 
 

 
 

- 

บริษัทฯ ซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิงและ
น ้ า มั น ห ล่ อ ลื่ น จ า ก  Sea Oil 
Petroleum ส าหรับเรือของบริษัทฯ 
ซึ่งราคาเป็นไปตามราคาตลาดและ
มีเง่ือนไขการคา้ทั่วไป 

- เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
ซึ่ ง มี ร า ค า แ ล ะ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค้ า
โดยทั่ วไปสมเหต ุ
สมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 3.2 TMT ซื ้อน ้ามันส าหรับการ
เดินเรือจาก Sea Oil Petroleum 
- ตน้ทนุค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 
- เจา้หนีก้ารคา้ 
 

 
 

- 
- 

 

 
 

1,674,449.3 
1,110,125.5 

 

TMT ซื ้ อ น ้ า มั น เ ชื ้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น ้ า มั น ห ล่ อ ลื่ น จ า ก  Sea Oil 
Petroleum ส าหรับเรือของ TMT ซึ่ง
ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี
เงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

- เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
ซึ่ ง มี ร า ค า แ ล ะ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค้ า
โดยทั่ วไปสมเหต ุ
สมผล 

 3.3 NTL ซื ้อน ้ามันส าหรับการ
เดินเรือจาก Sea Oil Petroleum 
- ตน้ทนุค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 
- เจา้หนีก้ารคา้                         

 
 

2,009,236.5 
- 
 

 
 

13,013,090.5 
11,210,459.6 

 

NTL ซื ้ อ น ้ า มั น เ ชื ้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น ้ า มั น ห ล่ อ ลื่ น จ า ก  Sea Oil 
Petroleum ส าหรับเรือของ NTL ซึ่ง
ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี
เงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

- เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
ซึ่ ง มี ร า ค า แ ล ะ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค้ า
โดยทั่ วไปสมเหต ุ
สมผล 

 3.4 BSC ใ ห้ บ ริ ก า ร จ อ ง ตั๋ ว
เครื่องบินและให้บริการบริหาร
จดัการคนประจ าเรือ 
- รายไดค้่าบริการ 
- ลกูหนีอ่ื้อน 

 
 
 

24,336.2 
141,626.7 

 
 
 

- 
- 

BSC ให้บริการจองตั๋ วเครื่องบิน 
และให้บริการบริหารจัดการคน
ประจ าเรือ โดยราคาค่าบริการเป็น
ราคาตน้ทนุบวกส่วนต่าง (cost plus) 
 

- เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
ซึ่ ง มี ร า ค า แ ล ะ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค้ า
โดยทั่ วไปสมเหต ุ
สมผล 

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

4.1 บริษัทฯ ซือ้น า้มนัส าหรบัการ
เดินเรือจาก Sea Oil Offshore 
- ตน้ทนุค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 

 
 

274,448.5 
 

 
 

- 
 

บริษัทฯ ซือ้น า้มันซือ้น า้มันเชือ้เพลิง
และน ้ามันหล่ อลื่ นจาก  Sea Oil 
Offshore ส าหรบัเรือของบริษัทฯ ซึ่ง
ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี
เงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

- เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
ซึ่ ง มี ร า ค า แ ล ะ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค้ า
โดยทั่ วไปสมเหต ุ
สมผล 

 4.2 NTL ซื ้อน ้ามันส าหรับการ
เดินเรือจาก Sea Oil Offshore 
- ตน้ทนุค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 
- เจา้หนีก้ารคา้ 
 

 
 

28,851,719.7 
3,163,472.5 

 

 
 

48,716,688.1 
681,847.6 

 

NTL ซื ้ อ น ้ า มั น เ ชื ้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น า้มนัหล่อลื่นจาก Sea Oil Offshore 
ส าหรับเรือของกลุ่มบริษัท ซึ่งราคา
เป็นไปตามราคาตลาดและมีเง่ือนไข
การคา้ทั่วไป 

- เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
ซึ่ ง มี ร า ค า แ ล ะ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค้ า
โดยทั่ วไปสมเหต ุ
สมผล 

 4.3 TMT ซื ้อน ้ามันส าหรับการ
เดินเรือจาก Sea Oil Offshore 
- ตน้ทนุค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 
- เจา้หนีก้ารคา้ 

 
 

13,937,570.9 
1,059,981.0 

 
 

7,619,971.2 
- 

TMT ซื ้ อ น ้ า มั น เ ชื ้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น า้มนัหล่อลื่นจาก Sea Oil Offshore 
ส าหรับเรือของกลุ่มบริษัท ซึ่งราคา
เป็นไปตามราคาตลาดและมีเง่ือนไข
การคา้ทั่วไป 

- เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
ซึ่ ง มี ร า ค า แ ล ะ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค้ า
โดยทั่ วไปสมเหต ุ
สมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5. บริษัท สปีด  
โปรดักช่ัน จ ากัด 
(“สปีด โปรดักช่ัน”) 

5.1 บริษัทฯ จ่ายค่าจา้งจดัท าวีดี
ทศันใ์ชใ้นการประชมุสามญั 
ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ใหแ้กส่ปีด  
โปรดกัชั่น  
- ค่าใชจ้่ายอ่ืน 

 
 
 

 
203,037.4 

 
 
 

 
100,000.0 

บริษัทฯ จ าเป็นต้องจัดท าวีดีทัศน์
แนะน าบริษัทฯ และวีดีทัศนส์  าหรับ
ใชใ้นการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ โดย
ราคาค่ าบริ กา รจั ดท า วี ดี ทั ศน์
เทียบเคียงราคาที่บริษัทฯ จะสามารถ
จดัหาไดจ้ากผูใ้หบ้ริการอ่ืน 

- เ ป็ น ร า ยก า ร ที่ 
เป็นประโยชน์แก่ 
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเง่ือนไขการค้า
ที่สมเหตสุมผล 

6. Kemaman Bitumen 
Company Sdn Bhd 

6.1 NSSG ใหบ้ริการขนส่งสินคา้
แบบ Time Charter แก่ 
Kemaman Bitumen Company 
Sdn Bhd  
- รายไดค้่าขนส่ง 
 

 
 
 
 

- 

 
 
 

 
253,846,396.0 

NSSG ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ สญัญา
มีระยะเวลา 1 ปี  อัตราค่าบริการ 
750,000 ดอลลารส์หรฐั ต่อเดือน 

-  เ ป็ นรายการที่
เป็นไปตามธุรกิจ
ป ก ติ แ ล ะ ก ลุ่ ม
บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ธุ รกรรมนี ้และ มี
อัตราค่าบริการที่
สมเหตสุมผล 

7. สมาคมเจ้าของเรือ
ไทย 
 

7.1 บริษัทฯ จ่ายค่าสมาชิกใหก้บั
สมาคมเจา้ของเรือไทย  
- ค่าใชจ้่ายอ่ืน 
 

 
 

80,000.0 

 
 

110,000.0 

บริษัทฯ ช าระค่าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งมีอัตรา
ปกติทั่วไปส าหรบัสมาชิก 
 

- เป็นรายการที่ มี
อตัราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่ เรียก
เก็บสมาชิกทั่วไป 

 7.2 NTL จ่ายค่าสมาชิกให้กับ
สมาคมเจา้ของเรือไทย  
- ค่าใชจ้่ายอ่ืน 
 

 
 

45,000.0 
 

 
 

45,000.0 
 

NTL ช าระค่ าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งมีอัตรา
ปกติทั่วไปส าหรบัสมาชิก 
 

- เป็นรายการที่ มี
อตัราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่ เรียก
เก็บสมาชิกทั่วไป 

 7.3 TMT จ่ายค่าสมาชิกให้กับ
สมาคมเจา้ของเรือไทย  
- ค่าใชจ้่ายอ่ืน 
 

 
 

25,000.0 
 

 
 

35,000.0 
 

TMT ช าระค่ าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งมีอัตรา
ปกติทั่วไปส าหรบัสมาชิก 
 

- เป็นรายการที่ มี
อตัราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่ เรียก
เก็บสมาชิกทั่วไป 

 7.4 NMC จ่ายค่าสมาชิกให้กับ
สมาคมเจา้ของเรือไทย  
- ตน้ทนุบริการ 
 

 
 

- 
 

 
 

5,000.0 
 

NMC ช าระค่าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งมีอัตรา
ปกติทั่วไปส าหรบัสมาชิก 
 

- เป็นรายการที่ มี
อตัราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่ เรียก
เก็บสมาชิกทั่วไป 

 7.5 BSC จ่ายค่าสมาชิกให้กับ
สมาคมเจา้ของเรือไทย  
- ตน้ทนุบริการ 

 
 

5,000.0 

 
 

5,000.0 

BSC ช าระค่าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งมีอัตรา
ปกติทั่วไปส าหรบัสมาชิก 

- เป็นรายการที่ มี
อตัราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่ เรียก
เก็บสมาชิกทั่วไป 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2561 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31  .ค. 
2562 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

8. นายทนิกร  
เทดิวิกรานต ์
 
 
 
 
 

8.1 Big Sea จ่ า ย เช่ า อาคาร
ส านักงานให้แก่  นายทินกร  
เทิดวิกรานต ์กรรมการของ Big 
Sea 
- ค่ า ใ ช้จ่ า ยบ ริ ก า ร  อ าค า ร
ส านกังาน 
 

 
 
 
 

600,000.0 
 
 

 
 

 
 
 
 

1,200,000.0 

กรรมการของ Big Sea ใหเ้ช่าอาคาร
ส านักงาน สัญญามีระยะเวลา 3 ปี 
สิ ้นสุด 1 กรกฎาคม  2564 อัตรา
ค่าบริการ 100,000 บาท ต่อเดือน ซึ่ง
ถูกก าหนดโดยต้นทุนที่ เกิดขึ ้นจริง
ของกรรมการ บวกส่ วนต่ างซึ่ ง
ครอบคลุมการบริการของกรรมการ 
ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กับการใช้บริการจาก
บคุคลภายนอก 

- เป็นรายการเช่า
สิ น ท รั พ ย์ ที่
สนับสนุนธุรกิจของ
Big Sea โดยอัตรา
ค่าเช่าและเงื่อนไข
ก า ร ค้ า มี ค ว า ม
สมเหตสุมผล 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2563 ไดพ้ิจารณาขอ้มลูรายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่าง  ๆ  จากฝ่ายบริหารของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้สอบทานขอ้มูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดร้บัจากการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แลว้เห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 เป็น
รายการท่ีเป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขคา้ทั่วไป ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชน
จะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจการต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่
คู่สญัญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (Arm’s length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่าง
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  1/2560 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2560 ไดม้ีมติก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่าง
โปรง่ใส และเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ โดยสามารถสรุปนโยบายและขัน้ตอนดงักล่าวไดด้งันี ้

ในการท ารายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคตกบับรษิัทฯ อาทิ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้บังคับ ประกาศ 
และค าสั่งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียจะไม่สามารถเขา้
มามีส่วนรว่มในการพิจารณาอนมุตัิรายการดงักล่าวได ้ 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดใหร้ายการระหว่างกันนัน้ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทฯ จะจดั
ใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการท ารายการและ
ความสมเหตสุมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการเขา้ท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป และ
รายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี ้ 
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(ก)  การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป  

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัิเป็นหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนมุตัิการท ารายการระหว่างกันท่ีเป็นขอ้ตกลงทาง
การคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งได ้
หากรายการดงักล่าวนัน้มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความ
เก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี)  

ทัง้นี ้บริษัทจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าวเพื่อรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส  

(ข)  การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป  

การท ารายการที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและใหค้วามเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
ต่อไป ทั้งนี ้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ เพื่อใหม้ั่นใจ
ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นส าคญั 
ทั้งนี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  

นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยงกันของ
บรษิัท หรือบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

1. ชื่อผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิของบริษัทฯ และงบการเงนิรวม 

ผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบรษิัทฯ สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

งวดบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียน
เลขที ่

บริษัท 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้  
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

นางสาวสขุมุาภรณ ์วงศอ์ริยาพร 4843 
บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  
เอบีเอเอส จ ากดั 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้  
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

นายธนิต โอสถาเลิศ 5155 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี 
จ ากดั 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้  
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

นายธนิต โอสถาเลิศ 5155 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี 
จ ากดั 

2. สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีบัญชีทีผ่่านมา (ปี 2560 - 2562)  

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นส าหรบังบการเงินปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดงันี ้

งบการเงินรวมของบริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน  
เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นส าหรบังบการเงินปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดงันี ้

งบการเงินรวมของบริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน  
เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นส าหรบังบการเงินปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดงันี ้

งบการเงินรวมของบริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน  
เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

  งบการเงินรวม 

  ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที ่31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
 

        
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  2,974.25 27.85 1,286.13       11.89   941.65  7.21 
 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  367.34 3.44 426.44        3.94   508.92   3.90  
 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั             -    -  - -   87.95   0.67  
 สินคา้คงเหลือ  121.04 1.13 120.5        1.11   146.97   1.13  
 สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  9.87 0.09 2.8        0.03   4.25   0.03  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,472.49 32.52 1,835.87 16.98  1,689.74   12.94  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
  

    

เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการเบกิใช ้ 119.67 1.12 176.41       1.63   0.94   0.01  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย              -              -    - -   -     -    
เงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้  503.68 4.72 487.67       4.51   644.91   4.94  
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  95.36 0.89 94.66       0.88   -     -    
เงินลงทนุทั่วไป  95.89 0.90 119.82       1.11   -     -    
ที่ดิน อาคารและเรือเดินทะเล - สทุธิ  6,333.45 59.31 6,943.41     64.20   9,537.76   73.01  
ค่าความนิยม - -  1,022.24       9.45   1,022.25   7.83  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ  1.09 0.01 113.2       1.05   107.58   0.82  
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20.55 0.19             -    -   23.26   0.18  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  36.5 0.34 21.54       0.20   36.56   0.27  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  7,206.18 67.48 8,978.95    83.02   11,373.26   87.06  
รวมสินทรัพย ์ 10,678.67 100.00 10,814.82   100.00   13,063.00   100.00  
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก 
    สถาบนัการเงิน  

- -  25       0.23  - - 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  361.82 3.39 447.64       4.14   517.32   3.96  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  - -  - -  - - 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
    ที่จะถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  

1,006.56 9.43 968.93       8.96  1,139.17 8.72 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินที่จะถึง 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  

71.72 0.67 73       0.67  78.30 0.60 

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  18.38 0.17 13.86       0.13   73.11   0.56  
 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  11.71 0.11 18.37       0.17   25.00   0.19  
 รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  1,470.19 13.77 1,546.80    14.30   1,832.90   14.03  
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  งบการเงินรวม 

  ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที ่31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน          
 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   2,563.04 24.00 1,960.29     18.13   3,626.38   27.76  
 หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน   356.98 3.34 283.21       2.62   210.48   1.61  
 หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  12.43 0.12 13.54       0.13   60.25   0.46  
 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  28.24 0.26 39.73       0.37   52.67   0.40  
 หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น  1.09 0.01 0.78       0.01   0.48   -    
 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  2,961.77 27.74 2,297.55    21.24   3,950.26   30.23  
 รวมหนีสิ้น  4,431.96 41.50 3,844.35    35.55   5,783.16   44.26  
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุน้         

ทนุจดทะเบียน 

2,500.00   2,500.00  2,500.00  

หุน้สามัญ จ านวน 2,500,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท   (พ.ศ. 2558 : หุ้นสามัญ จ านวน 
4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท  พ.ศ. 
2559 : หุน้สามญั จ านวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว ้หุน้ละ 100 บาท) 

ทนุที่ออกและช าระแลว้ 

2,500.00 23.41 2,500.00     23.12  2,500.00 19.14 

หุน้สามัญ จ านวน 2,500,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท   (พ.ศ. 2558 : หุ้นสามัญ จ านวน 
4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท  พ.ศ. 
2559 : หุน้สามญั จ านวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว ้หุน้ละ 100 บาท) 

 ส่วนเกินมลูคา้หุน้สามญั 3,407.49 31.91 3,407.49     31.51  3,407.49 26.09 

 ส่วนต ่าจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั  (417.16) (3.91) (417.16) (3.86)  (417.16) (3.19) 

ก าไรสะสม         
   จดัสรรแลว้         
       
      ทนุส ารองตามกฎหมาย 105.4 0.99 124.6       1.15   155.20   1.19  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 600.14 5.62 1,052.14       9.73   1,544.92   11.83  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหน้ (72.59) (0.68) (76.53) (0.71)   (275.12)  (2.11) 
รวมส่วนของบริษัทฯ 6,123.28 57.34 6,590.54    60.94   6,915.33   52.95  
ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 123.43 1.16 379.93       3.51   364.51   2.79  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,246.71 58.50 6,970.47    64.45   7,279.84   55.74  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,678.67 100.00 10,814.82   100.00   13,063.00   100.00  
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 

  งบการเงินรวม 

  ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้          
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,501.00 100 4,479.72 100  5,346.66   100.00  
ตน้ทนุจากการใหบ้ริการ (3,369.78) (74.87) (3,368.56) (75.20)  (3,651.17)  (68.29) 
ก าไรข้ันต้น 1,131.22 25.13 1,111.16 24.8  1,695.49   31.71  
รายไดอ่ื้น 39.75 0.88 92.46          2.06   58.05   1.09  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,170.97 26.02 1,203.62      26.87   1,753.54   32.80  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (345.05) (7.67) (389.69) (8.70)  (435.36)  (8.14) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน - สทุธิ 97.67 2.17 8.18          0.18   47.71   0.89  
ตน้ทนุทางการเงิน (217.44) (4.83) (167.78) (3.75)  (210.99)  (3.95) 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

706.14 15.69 654.33      14.61   1,154.90   21.60  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากบรษิัทรว่มและ
การรว่มคา้ 

54.98 1.22 150.35          3.36   92.04   1.72  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 761.12 16.91 804.68      17.96   1,246.94   23.32  
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (2.01) (0.04) (58.26) (1.30)  (124.44)  (2.33) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 759.11 16.87 746.42      16.66   1,122.50   20.99  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
รายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหมเ่ขา้
ไปยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั       
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

 -     -    9.6          0.21   -     -    

รวมรายการทีจ่ะไม่จัดประเภทรายการ
ใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

 -     -    9.6        0.21   -     -    

รายการที่จะจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั       
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการ

แปลงคา่งบการเงิน 
(89.84) (2.00) (4.08) (0.09)  (98.41)  (1.84) 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนของการ
รว่มคา้ตามวิธีสว่นไดเ้สีย 

(21.80) (0.48) (0.07) -  15.98   0.30  

รวมรายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

(111.64) (2.48) (4.15) (0.09)  (82.43)  (1.54) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - 
สุทธิจากภาษี 

(111.64) (2.48) 5.45        0.12   (82.43)  (1.54) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 647.47 14.39 751.87      16.78   1,040.07   19.45  
 
 

      



                                      ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 13 ขอ้มลูทางการเงินท่ีส  าคญั 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 5 

  งบการเงินรวม 

  ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การแบ่งปันก าไรสุทธิ       
ส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบริษัทใหญ่ 717.93 15.95 711.82        15.89   1,023.39   19.14  
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้อ่ืนจากการรวม
ธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 

- - -               -     -     -    

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุ 

41.18 0.91 34.6          0.77   99.11   1.85  

 759.11 16.87 746.42      16.66   1,122.50   20.99  
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบริษัทฯ 613.97 13.64 717.25        16.01   948.89   17.75  
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้อ่ืนจากการรวม

ธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
 -  -  -  -   -     -    

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุ 

33.5 0.74 34.62          0.77   91.18   1.70  

 647.47 14.39 751.87      16.78   1,040.07   19.45  

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน         
   ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาท) 0.33   0.28   0.41  

  



                                      ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 13 ขอ้มลูทางการเงินท่ีส  าคญั 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 6 

งบกระแสเงนิสดรวม 

  งบการเงินรวม 

  ส าหรับปีสิน้สุด
วันที ่31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที ่31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรส าหรบัปี 759.11 746.43     1,122.50  
ปรับรายการทีก่ระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)       
ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย 657.9 501.92        639.93  
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอปุกรณแ์ละเรือเดินทะเล 1.51 (44.12)            2.09  
ขาดทนุจากการเลิกกิจการของบริษัทยอ่ยและการรว่มคา้ - -          26.76  
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุ 3.74 (24.12)                -    
ส่วนแบ่งขาดทนุ (ก าไร) จากบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ (54.98) (150.35)         (92.04) 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 3.46 5.38          14.31  
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกิดขึน้ (73.98) (4.38)         (65.68) 
ดอกเบีย้จ่าย 217.44 167.78        210.99  
ดอกเบีย้รบั (12.93) (20.43)         (11.50) 
รายไดเ้งินปันผล - -           (2.49) 
ค่าใชจ้่าย(รายได)้ ภาษีเงินได ้ 2.01 58.26        124.44  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหนีสิ้นด าเนินงาน 

1,503.28 1,236.37 1,969.31  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน    
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (264.02) 29.17         (41.15) 
สินคา้คงเหลือ (12.39) 13.45         (33.24) 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (6.43) 7.57           (1.80) 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 10.51 14.91            3.40  
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 311.22 (149.40)        134.04  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (29.48) 4.74            0.92  
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น (0.30) 6.25           (0.31) 
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (3.60) (0.62)           (1.38) 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 1,508.79 1,162.44     2,029.79  

จ่ายภาษีเงินได ้ (118.44) (54.98)         (52.07) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  1,390.35 1,107.46    1,977.72  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรบั (จ่าย) จากเงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ (59.73) (56.83)        175.38  
เงินสดรบัช าระจากการใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 79 35                -    
เงินสดจ่ายจากการใหกู้ย้ืมระยะสัน้แกก่ิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั (79) (35)                -    
เงินสดรบัช าระจากการใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  -    -                 -    
เงินสดจ่ายจากการใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  -    -                 -    
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย           (76.96) 



                                      ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 13 ขอ้มลูทางการเงินท่ีส  าคญั 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 7 

  งบการเงินรวม 

  ส าหรับปีสิน้สุด
วันที ่31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที ่31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดจ่ายสทุธิเพ่ือซือ้ธุรกิจ     -  (1,392.00)                -    
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ส่วนไดเ้สียในบรษิัทรว่ม                    -    -          (41.03) 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้ (66.89) -                 -    
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในเงินลงทนุทั่วไป (3.74) -            (2.43) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ่อมเรือครัง้ใหญ่ ซือ้อปุกรณ ์และสว่นปรบัปรุง
อาคาร 

(372.43) (450.62)    (3,355.93) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (0.13) -            (0.06) 
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยสินทรพัย ์  -  584.43            6.23  
ดอกเบีย้รบั 12.93 20.44          11.50  
เงินปันผลรบั  -    166.28          37.48  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (489.99) (1,128.30)   (3,245.82) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรบั (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชแีละ เงินกูย้ืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

(384.82) (34.51)         (25.00) 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -                         -                   -    
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั (57)                         -                   -    
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 775.02 219.85     3,097.14  
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,236.88) (1,364.96)    (1,116.45) 
เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (66.87) (72.49)         (75.72) 
เงินสดจ่ายเพ่ือการเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของใน
บริษัทย่อยที่ไม่ไดมี้ผลท าใหส้ญูเสียการควบคมุ 

 -                          -          (210.99) 

เงินปันผลจ่ายใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ  -  -          (19.70) 
เงินสดรบัจากการออกจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทนุ 3,907.49 -                -    
เงินสดจ่ายจากการลงทนุในบริษัทย่อยเพ่ิมเติม - -                 -    
เงินปันผลจ่าย (981.13) (250)       (500.00) 
ดอกเบีย้จ่าย (217.44) (167.78)       (205.67) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,738.35 (1,669.89)      943.61  
 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2,638.71 (1,690.73) (324.49) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 360.17            2,974.25      1,286.13  
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสด และรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

(24.63) 2.61         (19.99) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,974.25 1,286.13      941.65  
 
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด 

   

เจา้หนีค้่าซือ้อปุกรณ ์ 4.09                    1.18           23.38  
ซือ้ยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน - -            8.21 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 8 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

  งบการเงินรวม 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ หน่วย ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.36 1.19  0.92  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 2.28 1.11  0.84  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.83 0.77  1.20  
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เท่า 22.75 14.82  13.76  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 15.83 24.29  26.17  
อตัราส่วนหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ เท่า 28.32 27.89  27.30  
ระยะเวลาขายเฉลี่ย วนั 12.71 12.91  13.19  
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้ เท่า 10.58 8.32  7.57  
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 34.02 43.25  47.57  
วงจรเงินสด วนั (5.48) (6.05) (8.22)  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability 
Ratio) 

    

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ  25.13       24.80   31.71  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ  17.47               16.11   23.57  
อตัราก าไรอ่ืน รอ้ยละ  0.88                 2.02   1.07  
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ  189.53            161.12   161.08  
อตัราก าไรสทุธิ รอ้ยละ  16.87               16.66   20.99  
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ รอ้ยละ  16.61               11.20   15.15  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency 
Ratio) 

    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ รอ้ยละ  7.96  6.95  9.40  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร รอ้ยละ  21.48  18.64  21.10  
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เท่า  0.47  0.42  0.45  
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy 
Ratio) 

    

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ เท่า 0.71 0.55  0.79  
อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้ือหุน้ เท่า 0.64 0.47  0.69  
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 6.31 6.60  9.37  
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) เท่า 0.47 0.30  0.35  
อตัราการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ  121.19  33.49  44.54  
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  (Management Discussion and 
Analysis: MD&A) 

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายที่จะกล่าวต่อไปนี ้จดัท าส าหรบังบการเงินรวมส าหรบัปี 2560 2561 และ 2562 และควร
อ่านประกอบกับหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมดังกล่าว โดยงบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ัดท าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินไทย (TFRS) และงบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 ที่ระบุในส่วนนีเ้ป็นขอ้มลูที่ได้
จดัท าขึน้ในรูปของงบการเงินรวม (Consolidated basis) 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมาและฐานะทางการเงนิ 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2560 - 2562 

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางดา้นการขนส่งและจัดเก็บน า้มันดิบ ผลิตภัณฑ์น า้มันส าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์  
ปิโตรเคมีเหลวอย่างครบวงจร โดยครอบคลมุถึงการประกอบธุรกิจหลกั 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจเรือขนส่งฯ 2) ธุรกิจเรือ
ขนส่งและจัดเก็บ FSU 3) ธุรกิจเรือ Offshore และ 4) ธุรกิจบริหารเรือ โดยมีส่วนแบ่งรายได้ของแต่ละธุรกิจในปี  
2560 – 2562 ดงันี ้

 
    

รายไดร้วมปีบญัชี 2560 
4,501.0 ลา้นบาท 

รายไดร้วมปีบญัชี 2561 
4,479.7 ลา้นบาท 

รายไดร้วมปีบญัชี 2562 
5,346.7 ลา้นบาท 

ปี 2562 ถือเป็น “ปีแห่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดด” ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเรือขนส่งและ
จดัเก็บ FSU และธุรกิจเรือขนส่งฯ หลงัจากที่ไดม้ีการปรบัแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจตัง้แต่ปลายปี 2561 ใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของสภาวะอตุสาหกรรม โดยในปี 2562 ธุรกิจ FSU สามารถสรา้งรายไดถ้ึง 1,940.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
จากปี 2561 รอ้ยละ 39 และมีรายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งน า้มันในประเทศ 2,587.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.8 จาก 
ปีที่ผ่านมา และผลจากการปรบัแผนการปรบัสดัส่วนธุรกิจดงักล่าวท าใหร้ายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้สงูที่สดุ มีสดัส่วนรายไดส้งูถึงรอ้ยละ 36 ของรายไดท้ัง้หมดในปี 2562 เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่มี
สดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 31  

ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU จาก
การที่องคก์รการเดินเรือระหว่างประเทศ (IMO) บังคับใชม้าตรการ IMO2020 ซึ่งก าหนดใหผู้ป้ระกอบการเดินเรือขนส่ง
ระหว่างประเทศตอ้งใชน้ า้มันเตาก ามะถันต ่า (0.5% โดยน า้หนัก) เป็นเชือ้เพลิงแทนน า้มันเตาก ามะถันสูง (3.5% โดย
น า้หนัก) ยกเวน้เรือที่ติดตัง้ระบบบ าบัดอากาศเสีย หรือ Scrubber บนเรือ เพื่อดักจบัสารก ามะถันจากอากาศเสียที่เกิด
จากการเดินเครื่องเรือ ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป กลุ่มบรษิัทฯ จึงไดล้งทนุเรือ FSU เพิ่มอีกจ านวน 3 ล าในปี 2562 
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เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ซึ่งเป็นบริษัทผูค้า้น า้มนัเตารายใหญ่ทัง้จากทวีปยุโรปและเอเซียในการใชเ้รือ 
FSU ส าหรบัจดัเก็บและผสมน า้มนัเตาเพื่อใหไ้ดน้ า้มนัก ามะถนัต ่า (0.5% โดยน า้หนกั) ตามขอ้ก าหนดของ IMO ส าหรบั
ขายใหเ้รือเดินทะเลระหว่างประเทศ เนื่องจากเรือ FSU สามารถกักเก็บและผสมน า้มนัไดห้ลายชนิดและมีความคล่องตวั
ในการขนถ่ายน า้มนัจากเรือบรรทกุน า้มนัไดท้กุประเภทและขนาด เมื่อเทียบกบัการเก็บและผสมน า้มนัในถงัเก็บบนพืน้ดิน
ที่มีขอ้จ ากัดดา้นขนาดและจ านวนท่าเทียบเรือ ซึ่งเรือที่มีการลงทุนใหม่จ านวน 3 ล า เมื่อรวมกับเรือที่ใหบ้ริการอยู่เดิม 5 
ล า ท าใหบ้ริษัทฯ มีเรือ FSU ใหบ้ริการ ณ ปลายปี 2562 ทัง้สิน้ 8 ล า โดยใหบ้ริการอยู่ที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นเรือ FSU ล า
แรกของประเทศไทย จ านวน 1 ล า และใหบ้ริการอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย 7 ล า นอกจากนัน้ บริษัทฯ  ยงัสามารถเจรจาปรบั
ราคาค่าบรกิารเรือ FSU เพิ่มขึน้ไดต้ามอปุสงคข์องการผสมและกกัเก็บน า้มนัเตาก ามะถนัต ่าที่ปรบัสงูขึน้ดว้ย  

ในขณะเดียวกัน ธุรกิจเรือขนส่งน า้มนัฯ ของบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจเรือขนส่ง
น า้มันฯ ในประเทศ ที่ยังคงเติบโตสอดคลอ้งกับอัตราการบริโภคน า้มนัเชือ้เพลิงในประเทศยงัคงเพิ่มสูงขึน้เฉล่ียรอ้ยละ  
2 - 4 ต่อปี โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจโดยการรบัเรือต่อใหม่จ านวนรวม 6 ล า โดยแบ่งออกเป็น  
เรือขนาด 3,000 DWT จ านวน 5 ล า โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อแทนเรือเก่าที่มีอายมุากจ านวน 3 ล า (ที่มีขนาด 1,800 – 2,000 
DWT) และเพื่อรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ที่เพิ่มขึน้อีก 2 ล า โดยเรือใหม่ทั้งหมด เป็นเรือที่มีเปลือก 2 ชั้น (Double 
Hulls) ซึ่งไดร้บัการออกแบบใหก้ินน า้ตืน้เพื่อใหส้ามารถเพิ่มระวางบรรทกุและเหมาะสมกบัรอ่งน า้ที่ปฏิบตัิการ นอกจากนัน้ 
บริษัทฯ ยงัเขา้ซือ้หุน้สามญัของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด (“บิ๊กซี”) เพิ่มอีกรอ้ยละ 10 ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ที่ตกลงไว ้ท าใหใ้นปี 
2562 บริษัทฯ ถือหุน้ในบิ๊กซีคิดเป็นรอ้ยละ 80 ของจ านวนหุน้สามญัทัง้หมด โดยบิ๊กซีก็ขยายธุรกิจโดยการรบัเรือต่อใหม่
ขนาด 5,300 DWT อีก 1 ล า เพื่อรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ที่เพิ่มขึน้ดว้ย ดงันัน้ เมื่อรวมเรือขนส่งน า้มนัในประเทศ
ทัง้หมดของบริษัทฯ และบิ๊กซีจะมีจ านวนทัง้สิน้ 31 ล า มีระวางบรรทุก 101,363.03 DWT ณ สิน้ปี 2562 เปรียบเทียบกับ
จ านวนเรือ 26 ล า มีระวางบรรทกุ 83,251 DWT ณ สิน้ปี 2561 

รายการท่ีส าคญัที่สะทอ้นภาพผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ ใน 3 ปีที่ผ่านมาสรุปไดด้งันี ้

รายการ (ล้านบาท) ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,501.0 4,479.7 5,346.7 

ก าไรขัน้ตน้ 1,131.2 1,111.2 1,695.5 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)  25.1 24.8 31.7 

ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร 345.1 389.7 435.4 

ก าไรสทุธิ 759.1 746.4 1,122.5 

อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 16.9 16.7 21.0 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ ของบริษัทใหญ่* 717.9 711.8 1,023.4 

*หมายเหต:ุ ก าไรดงักล่าวค านวณจากก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ รวมกบัก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้อ่ืนจากการ
รวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการส าหรบัปี 2560 2561 และ 2562 เท่ากับ 4,501.0 ลา้นบาท 4,479.7 ลา้นบาท และ 5,346.7  
ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงรอ้ยละ 0.5 และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 19.4 ในปี 2561 และ 2562 ตามล าดบั ซึ่งในปี 2561 รายไดจ้าก
การใหบ้ริการของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากรายไดใ้นธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU เป็นสาเหตุหลกั โดย
ตัง้แต่กลางปี 2560 เป็นตน้มา ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU อยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากรฐับาลจีนไดป้รบัเปล่ียน
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นโยบายการควบคุมการน าเขา้น า้มนัดิบ และอนุญาตใหโ้รงกลั่นน า้มนัในประเทศจีนตอนเหนือน าเขา้น า้มนัดิบเพื่อกลั่น
น า้มนัแทนการน าน า้มนัเตาไปกลั่นน า้มนัได ้จากเหตุการณด์งักล่าว จึงท าใหค้วามตอ้งการในการในการใชเ้รือขนส่งและ
จดัเก็บ FSU ลดลง อย่างไรก็ตามในปี 2561 กลุ่มบรษิัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาดงักล่าว และไดด้  าเนินการแกไ้ขโดยการปรบั
แผนธุรกิจมามุ่งเนน้การเติบโตในธุรกิจเรือขนส่งฯ ภายในประเทศ ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการบริโภคน า้มัน
ส าเร็จรูปในภาคใตท้ี่มีปริมาณเพิ่มขึน้ทุกปี ประกอบกับการเขา้ซือ้หุน้ของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด เพื่อขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ 
ภายในประเทศ ท าใหร้ายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิัทฯ จึงใกลเ้คียงกบัปี 2560 

ในขณะที่ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการจดัเก็บและผสมน า้มนัเตาเพื่อใหไ้ดน้ า้มนัก ามะถนั
ต ่า (0.5% โดยน า้หนกั) ตามขอ้ก าหนดของ IMO ที่ก าหนดให ้ผูป้ระกอบการเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศตอ้งใชน้ า้มนัเตา
ก ามะถันต ่า (0.5% โดยน ้าหนัก) เป็นเชื ้อเพลิงแทนน ้ามันเตาก ามะถันสูง (3.5% โดยน ้าหนัก) ตามที่กล่าวข้างตน้  
กลุ่มบรษิัทฯ จึงด าเนินการลงทนุซือ้เรือขนาด VLCC (Very Large Crude Carrier) จ านวน 3 ล า เพื่อน ามาปรบัปรุงใหเ้ป็น
เรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพื่อขยายการใหบ้ริการกับผูผ้ลิตและผูค้า้น า้มันเตารายใหญ่ของยุโรปและเอเชีย พรอ้มกับ 
ขอเจรจาปรบัอัตราค่าขนส่งกับลูกคา้ใหส้อดคลอ้งกับอุปสงคใ์นการใชเ้รือขนส่งและจดัเก็บ FSU ที่มีเพิ่มมากขึน้ ท าให้
รายได ้ก าไรขัน้ตน้  และก าไรสทุธิของปี 2562 จึงปรบัตวัดีขึน้มาก เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560-2561  

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทส าหรับปี 2560 2561 และ 2562 เท่ากับ 345.1 ลา้นบาท 389.7  
ลา้นบาท และ 435.4 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่สงูในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 
มีสาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงาน และค่าบริหารที่เพิ่มขึน้ ตามขนาดธุรกิจที่เติบโตขึน้
ประกอบกับการเขา้ซือ้หุน้ของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด ท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับค่าที่ปรึกษาทางการเงินและ
กฎหมายจากธุรกรรมดังกล่าว จึงท าให้ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารปรบัตวัสูงขึน้จากปีก่อนหนา้ ในขณะที่สาเหตุที่
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในปี 2562 สงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก
การไดร้ับคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ที่ช  าระบัญชีเสร็จแลว้ โดยในเดือนมกราคม  2562 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้
ด  าเนินการจดทะเบียนเลิก บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากัด (STC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุน้ทางตรงในสัดส่วน
รอ้ยละ 51.0 ต่อกระทรวงพาณิชย ์ต่อมาในเดือนธันวาคม 2562 STC ไดช้ าระบัญชีแลว้เสร็จ กลุ่มบริษัทฯ จึงไดร้บัเงิน
ลงทุนคืนภายหลงัจากการปิดบริษัท แต่เนื่องจากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่กลุ่มบริษัทฯ เขา้ไปลงทุนใน  STC อยู่ที่ 36.19 
บาทต่อเหรียญสหรฐัฯ ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีคืนเงินลงทนุอยู่ที่ 30.57 บาทต่อเหรียญสหรฐัฯ กลุ่มบรษิัทฯ จึง
รบัรูผ้ลต่างดังกล่าวเป็นรบัรูก้ารขาดทุนจากการคืนเงินลงทุน อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึน้เพียง 
ครัง้เดียว (Non-Recurring Item) และไม่กระทบต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบรษิัทฯ 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  2560 2561 และ 2562 เท่ากับ 759.1  ล้านบาท 746.4 ล้านบาท และ 1,122.5 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 16.9  รอ้ยละ 16.7 และรอ้ยละ 21.0 ตามล าดบั ทัง้นี ้อตัราก าไรสทุธิในปี 2561 
ลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2560 จากค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่เพิ่มขึน้ ในขณะท่ีอตัราก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ในปี 2562 เป็น
ผลมาจากความส าเรจ็ในการขยายกองเรือในกลุ่มธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU เพื่อรองรบัมาตรการ IMO2020 และการรบั
เรือต่อใหม่จ านวน 6 ล า เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศ ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 
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2. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

2.1 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรับปีบัญชี 2560 2561 และ 2562  

2.1.1 รายได้จากการให้บริการ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการของกลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยส าหรบัปีบัญชี 2560 

2561 และ 2562 รายไดจ้ากการใหบ้ริการของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 4,501.0 ลา้นบาท 4,479.7 ลา้นบาท และ 5,346.7 
ตามล าดบั ลดลงเล็กนอ้ย 21.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.5 ในปี 2561 เพิ่มขึน้ 867.0 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19.4 ในปี 2562 
ทัง้นี ้รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งฯ และรายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่ง
และจดัเก็บ FSU เป็นหลกั 

รายได้จากการให้บริการสามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ  
2) รายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU 3) รายไดจ้ากธุรกิจเรือ Offshore และ 4) รายไดจ้ากธุรกิจบริหารเรือ โดย
สามารถแสดงรายละเอียดไดต้ามตารางดงัต่อไปนี ้

รายได้จากการให้บริการ  ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

(ล้านบาท) มูลค่า มูลค่า มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งฯ 1,705.8 37.9 2,254.0 50.3 2,587.9 48.4 

รายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งและจดัเกบ็ FSU 1,960.1 43.5 1,395.7 31.2 1,940.9 36.3 

รายไดจ้ากธุรกิจเรือ Offshore 480.1 10.7 471.8 10.5 491.2 9.2 

รายไดจ้ากธุรกิจบริหารเรือ 355.0 7.9 358.2 8.0 326.6 6.1 

รายได้จากการให้บริการรวม 4,501.0 100.0 4,479.7 100.0 5,346.7 100.0 

1) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ 

รายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยส าหรบัปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 รายไดจ้ากธุรกิจ 
เรือขนส่งฯ เท่ากับ 1,705.8 ลา้นบาท 2,254.0 ลา้นบาท และ 2,587.9 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 37.9 
รอ้ยละ 50.3 และรอ้ยละ 48.4 ของรายไดจ้ากการให้บริการรวม ตามล าดับ ทั้งนี ้ รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ มีการ
เปล่ียนแปลงตามปรมิาณการขนส่ง ดงันี ้

ธุรกิจเรือขนส่งฯ ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

ปริมาณสินคา้ที่เรือขนส่งใหบ้ริการ (ลา้นลิตร) 4,257.7 6,471.5 9,282.3 

- ส าหรบัปีบญัชี 2561 เทียบกับปีบญัชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งฯ เพิ่มขึน้ 548.2 ลา้นบาท  
หรือเพิ่มขึ ้นร้อยละ  32.1 เนื่องจาก  (1) ปริมาณการขนส่งเพิ่มมากขึ ้น (2) มีเรือเพิ่มขึ ้น จ านวน 1 ล า คือ เรือ 
ศรีกาญจนดิษฐ์ ซึ่งมีขนาด 3,000 DWT ในเดือน มีนาคม 2561 (3) เรือที่เพิ่มขึน้ในปี 2560 ไดม้ีการใหบ้ริการเต็มปีในปี 
2561 (4) การใหบ้ริการการขนส่งผลิตภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรูปในเที่ยวกลบั (Back Haul) มากขึน้ และ (5) การเขา้ซือ้กิจการ 
บรษิัท บิก๊ซี จ ากดั (บิก๊ซี) ในเดือนกรกฏาคม 2561 ท าใหก้ลุ่มบรษิัทฯ รบัรูร้ายไดเ้พิ่มเติมจากบิก๊ซี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2561 ซึ่งเป็นวนัเขา้ซือ้กิจการ 
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- ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกับปีบญัชี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งฯ เพิ่มขึน้ 333.9 ลา้นบาท 
หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.8 เป็นผลมาจาก (1) ปริมาณการขนส่งเพิ่มมากขึน้ (2) มีเรือเพิ่มขึน้ จ านวน 6 ล า โดยแบ่งเป็น 
เรือขนาด 3,000 DWT จ านวน 5 ล า และเรือขนาด 5,300 DWT จ านวน 1 ล า และ (3) การ รบัรูร้ายไดจ้าก บริษัท บิ๊กซี 
จ ากดั เต็มปี  

2) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU 

ส าหรับปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เท่ากับ 1,906.1  ล้านบาท 
1,395.7 ลา้นบาท และ1,940.9 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 43.5 รอ้ยละ 31.2 และรอ้ยละ 36.3 ของ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรวม ตามล าดับ ทั้งนี ้รายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU มีการเปล่ียนแปลงอัตราการ
ใหบ้รกิารเฉล่ีย (Utilization Rate) ดงันี ้

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

อตัราการใหบ้ริการเฉลี่ย (Utilization Rate) (รอ้ยละ) 88.25 86.25 94.30 

- ส าหรบัปีบัญชี 2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ลดลง 
564.4 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 28.8 เนื่องอัตราการใชบ้ริการไม่เต็มล าเรือ และจากการที่มีอุปทานของเรือมากกว่า 
อปุสงคใ์นการใชง้าน จึงท าใหก้ลุ่มบรษิัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรบัลดอตัราคา่บรกิารใหก้บัลกูคา้ เพื่อรกัษาระดบัอตัรา
การใชบ้รกิาร  

- ส าหรบัปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบญัชี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึน้ 
545.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 39.1 สาเหตุหลกัเนื่องจาก ความตอ้งการในการกักเก็บและผสมน า้มนัเตามีมากขึน้ 
เพื่อรองรบัมาตรการ IMO2020 ที่จะสดัส่วนก ามะถันในน า้มนัเตาลงเหลือ 0.5% โดยน า้หนกั จากเดิม 3.5% โดยน า้หนกั 
โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ ที่มี
วตัถุประสงคใ์นการกกัเก็บและผสมน ามนัเตาที่มีก ามะถนัต ่ามาก (ULSFO) กับน า้มนัเตาที่มีก ามะถันสงู (HSFO) เพื่อให้
ไดน้ า้มันเตาที่มีก ามะถันต ่า (LSFO) ตามเกณฑ ์IMO2020 ตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาส 4/2561 ซึ่งจากอุปสงคท์ี่เพิ่มสงูขึน้
ดงักล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงลงทุนขยายกองเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU เพิ่มขึน้จ านวน 3 ล าในปี 2562 เพื่อรองรบักลุ่มลกูคา้
ซึ่งเป็นผูผ้ลิตและผูค้า้น ามนัเตารายใหญ่ของยโุรปและเอเชีย ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

3) รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore 

รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSO และรายได้จากการ
ให้บริการเรือที่พัก (Accomodation Work Barge: AWB) ส าหรับปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 รายไดจ้ากธุรกิจการ
ใหบ้ริการเรือ Offshore เท่ากับ 480.1 ลา้นบาท 471.8 ลา้นบาท และ 491.2 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
10.7  รอ้ยละ 10.5 และรอ้ยละ 9.2 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม ตามล าดบั ทัง้นี ้รายไดจ้ากธุรกิจเรือ Offshore มีการ
เปล่ียนแปลงตามจ านวนวนัใหบ้รกิาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ธุรกิจเรือ Offshore ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

จ านวนวนัที่เรือ Offshore ใหบ้ริการ (วนั) 889.3 936.1 1,006.0 
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- ส าหรบัปีบัญชี 2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจเรือ Offshore ลดลง 8.3 ลา้นบาท 
หรือลดลงรอ้ยละ 1.7 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปริมาณงานที่ลดลงในช่วงมรสุม ประกอบกับสภาวะของธุรกิจ 
Offshore ในประเทศไทยยงัคงชะลอตวั 

- ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกบัปีบญัชี 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจเรือ Offshore เพิ่มขึน้ 19.4 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.1 สาเหตุหลักเนื่องจากความตอ้งการใชเ้รือ AWB มีเพิ่มมากขึน้ ตามสถานการณข์องตลาดและ 
ทิศทางการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยที่มีความชดัเจนมากขึน้ ท าใหเ้รือ AWB ไดก้ลบัเขา้ไปใหบ้รกิารแก่
ลกูคา้ซึ่งเป็นบริษัทฯ ส ารวจและผลิตน า้มนัขนาดใหญ่ของประเทศ มากกว่าปี 2561 โดยในปี 2562 เรือ AWB ใหบ้ริการ
รวม 276 วนั ในขณะท่ีปี 2561 ใหบ้รกิารเพียง 208 วนั 

4) รายได้จากธุรกิจการบริหารเรือ 

ส าหรบัปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 รายไดจ้ากธุรกิจการบริหารเรือเท่ากับ 355.0 ลา้นบาท 358.2 ลา้นบาท และ 
326.6 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 7.9 รอ้ยละ 8.0 และรอ้ยละ 6.1 ของรายไดจ้ากการให้บริการรวม 
ตามล าดบั  

- ส าหรับปีบัญชี 2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจบริหารเรือไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั  

- ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกับปีบญัชี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจการบริหารเรือลดลง 31.6 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.8 สาเหตุหลักเนื่องจาก (1) จ านวนเรือในการให้บริหารจัดการเรือลดลง โดยในข่วงตน้ปี 2561  
กลุ่มบรษิัทฯ ใหบ้รกิารจดัการเรือแก่ลกูคา้ภายนอก รวมทัง้สิน้ 6 ล า โดยแบ่งออกเป็นเรือ FSU จ านวน 3 ล า เรือ Aframax 
จ านวน 2 ล า และเรือ Container จ านวน 2 ล า ในขณะที่ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการจดัการเรือแก่ลกูคา้ภายนอก รวม
ทัง้สิน้ 3 ล า เนื่องจากลกูคา้ที่เป็นเจา้ของเรือ FSU ไดข้ายเรือ FSU เป็นเศษซาก (Scrap) ออกไป 1 ล า และกลุ่มบริษัทฯ 
ยกเลิกการใหบ้ริการกับเรือ Container จ านวน 2 ล า และ (2) การแข็งค่าขึน้ของเงินบาท เนื่องจากรายไดจ้ากการบริหาร
จดัการเรือของกลุ่มบริษัทฯ จ านวน อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรฐั โดยอตัราแลกเฉล่ียของปี 2561 เท่ากับ 32.3107 บาทต่อ
เหรียญสหรฐั  ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียของปี 2562 ลดลงเหลือเพียง 31.0476 บาทต่อเหรียญสหรฐั จึงท าใหร้ายได้
ของธุรกิจการบรหิารเรือเมื่อแปลงมลูค่าเป็นเงินบาทลดลงจากปี 2561 

2.1.2 ต้นทุนการให้บริการ  
ส าหรับปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 3,369.8 ล้านบาท 3,368.6  

ลา้นบาท และ 3,651.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 1.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.04 ในปี 2561 และเพิ่มขึน้ 282.6 ลา้นบาท 
หรือรอ้ยละ 8.4 ในปี 2562 โดยมีตน้ทนุการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจ เป็นดงันี ้

ต้นทุนการให้บริการ ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

(ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ตน้ทนุการใหบ้ริการเรือขนส่งฯ 1,620.0 48.1 1,847.8 54.9 2,047.4 56.1 

ตน้ทนุการใหบ้ริการเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU 1,099.4 32.6 925.8 27.5 1,063.5 29.1 

ตน้ทนุการใหบ้ริการเรือ Offshore 398.3 11.8 360.8 10.7 352.9 9.7 

ตน้ทนุการใหบ้ริการบริหารเรือ 252.1 7.5 234.2 6.9 187.4 5.1 
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ต้นทุนการให้บริการ ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

(ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ต้นทุนการให้บริการรวม 3,369.8 100.0 3,368.6 100.0 3,651.2 100.0 

สดัส่วนของตน้ทนุการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ แยกตามประเภทค่าใชจ้่าย ในปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 สรุป
ไดด้งันี ้

ต้นทุนการให้บริการ ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

(ล้านบาท) ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

น า้มนัเชือ้เพลิงส าหรบัเดินเรือ 18.7 22.2 22.9 

ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย 19.0 14.0 17.1 

ค่าจา้งเรือขนส่งแบบระยะเวลา 14.4 8.1 9.4 

ค่าบริหารจดัการเรือ1 12.9 12.1 6.2 

ตน้ทนุธุรกิจขนส่ง2 34.8 43.4 44.3 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 0.2 0.2 0.1 

ต้นทุนการให้บริการรวม 100.0 100.0 100 

หมายเหต:ุ 1ค่าบริหารจดัการเรือ เช่น ค่าใชจ้่ายคนประจ าเรือ และค่าซ่อมบ ารุง เป็นตน้ 
2ตน้ทุนธุรกิจขนส่ง เช่น ค่าภาระการใชท้่าเรือ (Port Due and Port Charge) ค่าใชจ้่ายตวัแทนด าเนินการ (Agent) ค่าประกันภัย 
และค่าจา้งเรืออ่ืนรายเที่ยว 

1) ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง 

ตน้ทุนการใหบ้ริการเรือขนส่งมีประกอบดว้ยตน้ทุนหลัก ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายน า้มันเชือ้เพลิง ค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย ค่าจา้งเรือขนส่งแบบระยะเวลา และค่าบริหารจดัการเรือ โดยส าหรบัปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 ตน้ทุนการ
ใหบ้ริการเรือขนส่งเท่ากบั 1,620.0 ลา้นบาท 1,847.8 ลา้นบาท และ 2,047.4 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
48.1 รอ้ยละ 54.9 และ รอ้ยละ 56.1 ของตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม ตามล าดบั  

- ส าหรับปีบัญชี  2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง เพิ่มขึน้ 227.8  
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.1 เนื่องจาก (1) การเขา้ซือ้หุน้ของบรษิัท บิก๊ ซี จ ากดั ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2561 ท าให้
กลุ่มบรษิัทฯ ตอ้งรบัรูร้ายไดแ้ละตน้ทนุของบรษิัท บิก๊ซี จ ากดั ภายใตห้ลกัการจัดท างบการเงินรวม (Consolidated Basis) 
และ (2) ตน้ทนุธุรกิจขนส่งที่สงูขึน้เนื่องจากความตอ้งการในการขนส่งมีมากขึน้ ในขณะท่ีการต่อเรือใหม่ยงัไม่เสรจ็สมบรูณ ์
จึงท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ จ าเป็นตอ้งมีการว่าจา้งเรืออื่นนอกกลุ่มบริษัทฯ มาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในช่วงที่เรือของกลุ่มบริษัทฯ 
ใหบ้รกิารเต็มอตัรา 

- ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกบัปีบญัชี 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มีตน้ทนุการใหบ้รกิารเรือขนส่ง เพิ่มขึน้ 199.6 ลา้นบาท 
หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.8 เนื่องจาก (1) การรบัรูต้น้ทุนของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด เต็มปี (2) ตน้ทุนค่าน า้มันเชือ้เพลิงส าหรบั
เดินเรือสงูขึน้ สอดคลอ้งกับปริมาณการขนส่งที่เพิ่มมากขึน้ และ (3) ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่ายเพิ่มสงูขึน้ จากการรบั
เรือต่อใหม่จ านวน 6 ล า 
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2) ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU 

ส าหรบัปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 ตน้ทนุการใหบ้รกิารธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU เท่ากบั 1,099.4 ลา้นบาท 
925.8 ลา้นบาท และ 1,063.9 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 32.6 รอ้ยละ 27.5 และ 29.1 ของตน้ทุนการ
ใหบ้รกิารรวม ตามล าดบั  

- ส าหรบัปีบญัชี 2561 เทียบกับปีบญัชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ทุนการใหบ้ริการเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ลดลง 
173.6 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 15.8 โดยมีสาเหตหุลกัจากการปรบัปรุงนโยบายการตดัค่าเส่ือมราคาของเรือเดินทะเล  
โดยการปรบัวิธีการค านวณค่าเส่ือมราคาดงักล่าว มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความผนัผวนของความเส่ือมราคาในแต่ละรอบปี
บญัชี โดยวิธีการค านวณค่าเส่ือมราคาใหม่ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายการ วิธีการประมาณการเดิม วิธีการประมาณการใหม ่
1) การประมาณการ ระยะเวลากิจการคาดการณว์่าจะใหบ้รกิาร

กบัลกูคา้ 
อายกุารใหป้ระโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิของเรือ
เดินทะเล  

2) อายกุารใหป้ระโยชน ์ 5 - 20 ปี 20 - 30 ปี 
3) มลูค่าเหล็ก ราคาเหล็กของปีก่อนหนา้  ราคาเหล็กเฉล่ียยอ้นหลงั 5 ปี  
4) อตัราแลกเปล่ียน อตัราแลกเปล่ียนของปีก่อนหนา้ อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียยอ้นหลงั 5 ปี  

- ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกบัปีบญัชี 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มีตน้ทนุการใหบ้รกิารเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU เพิ่มขึน้ 
289.9 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 35.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ตน้ทุนในการใหบ้ริการที่เพิ่มขึน้ของเรือล าใหม่ 
จ านวน 3 ล า ได้แก่ เรือ Aquarius Star เรือ Crystal Star และ เรือ Darin Star ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ เพิ่มขึน้ และ  
(2) การเพิ่มขึน้ของค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของเรือใหม่ทัง้ 3 ล าดงักล่าว 

3) ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore 

ส าหรบัปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 ตน้ทุนการใหบ้ริการเรือ Offshore เท่ากับ 398.3 ลา้นบาท 360.8 ลา้นบาท 
และ 352.9 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.8 รอ้ยละ 10.7 และ รอ้ยละ 9.7 ของตน้ทุนการใหบ้ริการรวม 
ตามล าดบั  

โดยในปี 2561 ตน้ทนุการใหบ้รกิารเรือ Offshore โดยรวมลดลงจากปี 2560 เนื่องจากการปรบัปรุงนโยบายการตดัค่า
เส่ือมราคาของเรือเดินทะเล  เพื่อลดความผนัผวนของความเส่ือมราคาในแต่ละรอบปีบญัชี ตามที่กล่าวขา้งตน้ ในขณะที่
ตน้ทุนการใหบ้ริการเรือ Offshore ในปี 2562 ลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2561 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ สามารถควบคมุค่าใชจ้่าย
ซ่อมบ ารุง และค่าใชจ้่ายของเรือ AWB ระหว่างช่วง Off-Hired ไดด้ีขึน้ 

4) ต้นทุนการให้บริการบริหารเรือ 

ส าหรบัปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 ตน้ทุนการใหบ้ริการบริหารเรือเท่ากับ 252.1 ลา้นบาท 234.2 ลา้นบาท และ 
187.4 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 ร ้อยละ 6.9 และ ร้อยละ 5.1 ของต้นทุนการให้บริการรวม 
ตามล าดบั  

ส าหรบัปีบญัชี 2561 เทียบกับปีบญัชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ทุนการใหบ้ริการบริหารเรือลดลง 17.9 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 7.1 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีจ านวนเรือที่ใหบ้ริการลดลงจ านวน 3 ล า ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ โดยไดย้กเลิก
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การให้บริการเรือ FSU ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2561 และยกเลิกการใหบ้ริการเรือ Container จ านวน 2 ล าในช่วง
ปลายปี 2561 ดงันัน้ จึงท าใหต้น้ทนุการใหบ้รกิารบรหิารเรือจึงลดลงเมื่อเทียบกบั 2560 

ส าหรบัปีบัญชี 2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ทุนการใหบ้ริการบริหารเรือ ลดลง  46.8 ลา้นบาท 
หรือลดลงรอ้ยละ 20.0 เนื่องจากการยกเลิกการใหบ้ริการเรือทั้ง 3 ล าที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ส่งผลกระทบตลอดทั้งปี 2562 
ประกอบกบักลุ่มบรษิัทฯ สามารถควบคมุบรหิารตน้ทนุในการบ ารุงรกัษาเรือไดด้ีขึน้ 

2.1.3 ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 

ส าหรบัปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 ก าไรขัน้ตน้รวมเท่ากับ 1,131.2 ลา้นบาท 1,111.2 ลา้นบาท และ 1,695.5  
ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากับรอ้ยละ 25.1 รอ้ยละ 24.8 และ รอ้ยละ 31.7 ตามล าดบั ทั้งนี ้ก าไร
ขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้แยกตามธุรกิจเป็นดงันี ้

ก าไรข้ันต้น ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

(ล้านบาท) มูลค่า  อัตราก าไร
ข้ันต้น 

มูลค่า  อัตราก าไร
ข้ันต้น 

มูลค่า 
 

อัตราก าไร
ข้ันต้น 

ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ 85.8 5.0 406.2 18.2 540.6 20.9 

ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือขนส่งและ
จดัเก็บ FSU  

860.8 43.9 469.9 33.7 877.4 45.2 

ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือ Offshore 81.7 17.0 111.0 23.5 138.3 28.2 

ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจบริหารเรือ 102.9 29.0 124.1 34.6 139.2 42.6 

ก าไรข้ันต้นรวม 1,131.2 25.1 1,111.2 24.8 1,695.5 31.7 

(1) ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ 

ส าหรบัปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 ก าไรขั้นตน้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ รวมเท่ากับ 85.8 ลา้นบาท 406.2 ลา้นบาท 
และ 540.6 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 18.2 และ รอ้ยละ 20.9  ตามล าดบั 
โดยก าไรขัน้ตน้ของปี 2561 ปรบัตวัสงูขึน้จากปี 2560 เนื่องจาก (1) การที่กลุ่มบรษิัทฯ ด าเนินการปรบัรูปแบบสญัญาของ
เรือในธุรกิจฯ ขนส่งระหว่างประเทศ จากเดิมในปี 2561 ที่ เป็นรูปแบบการขนส่งรายเที่ยว (SPOT) เป็นสัญญาแบบ 
มีระยะเวลา (Time Charter) จึงท าให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถโอนภาระต้นทุนค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงไปยังผู้รับบริการได้   
(2) กลุ่มบรษิัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเรือขนส่งฯ ภายในประเทศ โดยการจดัหาและใหบ้รกิารการขนส่งผลิตภณัฑ์
น า้มันส าเร็จรูปในเที่ยวกลบั (Back Haul) มากขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีรายไดเ้พิ่มขึน้ ในขณะที่
ตน้ทุนในการใหบ้ริการเพิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ย เมื่อเทียบกับการเดินเรือเปล่าในเที่ยวขากลับ และ  (3) การเขา้ซือ้กิจการ
บรษิัท บิก๊ซี จ ากดั (บิก๊ซี) ในเดือนกรกฎาคม 2561 ท าใหบ้รษิัทรบัรูก้  าไรจาก บิก๊ซี ตัง้แต่ไตรมาส 3/2562 เป็นตน้ไป  

ในขณะท่ีก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจเรือขนส่งฯ ในปี 2562 ปรบัตวัสงูขึน้จากปี 2561 เนื่องจากเนื่องจาก (1) การรบัรูร้ายได้
และก าไรขัน้ตน้ของ บริษัท บิ๊กซี จ ากัด (บิ๊กซี) เต็มปี 2562 (2) กลุ่มบริษัทฯ รบัเรือต่อใหม่จ านวน 6 ล า เพื่อใหบ้ริการแก่
ลกูคา้ซึ่งเป็นผูค้า้น า้มนัรายใหญ่ของประเทศ จึงท าใหร้ายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิัทฯ ปรบัตวัดีขึน้ และ (3) ในช่วง
ไตรมาส 4 ของปี 2562 เรือในธุรกิจฯ ขนส่งระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ จ านวน 1 ล า ที่ไดใ้หบ้ริการแบบรายเที่ยว 
(SPOT) ไดร้บัประโยชนจ์ากอตัราค่าขนส่งของเรือขนาด Aframax ในตลาดโลกที่ปรบัตวัดีขึน้   
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(2) ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU 

ส าหรบัปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU เท่ากบั 860.8 ลา้นบาท 469.9 
ลา้นบาท และ 877.4 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นตน้เท่ากับรอ้ยละ 43.9 รอ้ยละ 33.7 และ รอ้ยละ 45.2 
ตามล าดบั โดยในปี 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU ลดลงจากปี 2560 เนื่องอตัราการใช้
บริการไม่เต็มล าเรือ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีอุปทานของเรือ มากกว่าอุปสงคใ์นการใชง้าน จึงท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งปรบัลดอตัราค่าบรกิารใหก้ับลกูคา้ เพื่อรกัษาระดบัอตัราการใชบ้รกิาร  

ในขณะท่ีก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจเรือเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ในปี 2562 ปรบัตวัสงูขึน้จากปี 2561 เนื่องจากตัง้แต่ช่วง
ปลายปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นว่าความตอ้งการกักเก็บน า้มันเตาเพื่อรองรับมาตรการ IMO2020 ที่จะลดเพดาน
สัดส่วนก ามะถันในน า้มันเตาลงเหลือ 0.5% โดยน า้หนัก จากเดิม 3.5% โดยน า้หนัก ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 
มกราคม 2563 เป็นตน้ไปมีมากขึน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงท าการขยายกองเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU จ านวน 3 
ล า เพื่อขยายฐานลกูคา้ใหม่ ที่มีวตัถปุระสงคใ์นการผสมน ามนัเตาที่มีก ามะถนัต ่ามาก(ULSFO) กบัน า้มนัเตาที่มีก ามะถนั
สงู (HSFO) เพื่อใหไ้ดน้ า้มนัเตาที่มีก ามะถนัต ่า (LSFO) ตามเกณฑ ์IMO2020 โดยกลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ริ่มใหบ้ริการเรือขนส่ง
และจดัเก็บ FSU เพิ่มเติมจ านวน 2 ล าในไตรมาส 2/2562 และอีก 1 ล า ในไตรมาส 3/2562 ซึ่งจากอปุสงคใ์นการใชเ้รือเรอื
ขนส่งและจัดเก็บ FSU ที่เพิ่มสูงขึน้ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถเจรจาขอปรบัอัตราค่าบริการกับลูกคา้รายเดิมให้
สงูขึน้ จึงท าใหร้ายได ้และก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU จะปรบัตวัดีขึน้ตามล าดบัในปี 2562 

(3) ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือ Offshore 

ส าหรบัปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือ Offshore รวมเท่ากบั 81.7 ลา้นบาท 111.0 ลา้นบาท 
และ 138.3 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 17.0 รอ้ยละ 23.5 และ รอ้ยละ 28.2 ตามล าดบั  

โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ที่เพิ่มขึน้จากปี 2560 เนื่องจาก (1) กลุ่มบริษัทฯ มีการปรบัแผนการบรหิาร
จัดการเรือ ลดตน้ทุนการบริหารเรือลงตลอดจนหยุดใหบ้ริการในบางประเภทที่มี Utilization ต ่า และ (2) การปรบัปรุง
นโยบายการตดัค่าเส่ือมราคาของเรือเดินทะเล  เพื่อลดความผนัผวนของความเส่ือมราคาในแต่ละรอบบญัชี จึงท าใหค้่า
เส่ือมราคาของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ตามที่กล่าวขา้งตน้จึงท าใหต้น้ทุนในการด าเนินงานลดลง และมีก าไรขั้นตน้
สงูขึน้ 

ในขณะที่ปี 2562 ก าไรขั้นต้นของธุรกิจเรือ Offshore ปรับตัวดีขึน้จากปี 2561 เนื่องจาก (1) ระยะเวลาเข้างาน  
(On-Hired) ของเรือ AWB ยาวนานขึน้ สอดคล้องกับ ตามสถานการณ์ของตลาดและทิศทางการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมของประเทศไทยที่มีความชัดเจนมากขึน้ โดยในปี 2562 เรือ AWB ใหบ้ริการรวม 276 วัน ในขณะที่ปี 2561 
ใหบ้รกิารเพียง 208 วนั  

(4) ก าไรขัน้ตน้จากจากธุรกิจบรหิารจดัการเรือ 

ส าหรับปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 ก าไรขั้นตน้จากธุรกิจบริหารจัดการเรือรวมเท่ากับ 102.9 ลา้นบาท 124.1  
ลา้นบาท และ 139.2 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นตน้เท่ากับรอ้ยละ 29.0 รอ้ยละ 34.6 และรอ้ยละ 42.6 
ตามล าดบั โดยสาเหตทุี่กลุ่มบรษิัทฯ สามารถท าก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจบรหิารจดัการเรือเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจาก
ความสามารถในการบริหารจัดการค่าใชจ้่ายดา้นพนักงานดีขึน้ ค่าใชจ้่ายดา้นการซ่อมบ ารุงเรือลดลง จึงท าใหต้น้ทุน  
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การด าเนินงานลดลง ในขณะเดียวกนักลุ่มบรษิัทฯ ยงัสามารถเจรจากบัลกูคา้เพื่อขอปรบัอตัราการใหบ้รกิารบรหิารจดัการ
เรือใหส้งูขึน้ได ้ก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจบรหิารจดัการเรือจึงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

2.1.4 รายได้อื่น 

รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย เงินปันผลรับ ดอกเบีย้รับ และรายไดอ้ื่น  ๆ โดยส าหรับปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 
รายไดอ้ื่นของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 39.7 ลา้นบาท 92.5 ลา้นบาท และ 58.1 ลา้นบาท ตามล าดับ ทั้งนี ้รายละเอียดของ
รายไดอ้ื่น เป็นดงันี ้

รายได้อ่ืน (ล้านบาท) ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

ดอกเบีย้รบั 12.9 20.5 11.5 

ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณแ์ละเรือเดินทะเล - 44.4 2.4 

ค่าชดเชยความลา่ชา้ของเรือ (Demurrage) 14.8 5.5 9.1 

อ่ืนๆ1 12.0 22.4 35.1 

รายได้อ่ืนรวม 39.7 92.5 58.1 

หมายเหต:ุ 1รายไดอ่ื้นๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินชดเชยประกนัภยั บริการอื่น ๆ และรายไดใ้หเ้ช่าอปุกรณเ์รือ 

ส าหรบัปีบัญชี 2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 52.8 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
133.0 สาเหตหุลกัเนื่องจากกลุ่มบรษิัทฯ มีก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณแ์ละเรือเดินทะเล ซึ่งเป็นเรือในกลุ่มธุรกิจในธุรกิจ
ขนส่งและจดัเก็บ FSU ที่มีอายมุาก มีรายไดจ้ากดอกเบีย้รบัและเงินชดเชยประกนัภยัที่เพิ่มมากขึน้ 

ส าหรบัปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 มีรายไดอ้ื่นลดลง 34.2 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 37.2 เนื่องจาก
ดอกเบีย้รบั ค่าชดเชยความล่าชา้ของเรือลดลง และก าไรจากการจ าหน่ายเรือเดินทะเลลดลง  

2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเดือนและผลตอบแทนของผู้บริหารและ

พนกังาน ค่ารบัรอง ค่าเดินทาง และค่าที่ปรกึษาและค่าบริหารจดัการ ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง  และค่าเส่ือมราคา
และค่าตัดจ าหน่าย โดยส าหรบัปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 ค่าใชจ้่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 345.0  
ลา้นบาท 389.7 ลา้นบาท และ 435.4 ลา้นบาท ตามล าดับ ทั้งนี ้ค่าใชจ้่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ จ าแนกตาม
ประเภทของรายการเป็นดงันี ้

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

(ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ* มูลค่า ร้อยละ* มูลค่า ร้อยละ* 

เงินเดือนและผลตอบแทนของผูบ้ริหาร
และพนกังาน 

225.6 5.0 216.4 4.8 281.6 5.3 

ค่ารบัรอง ค่าเดินทาง และค่าทีป่รกึษา
และคา่บริหารจดัการ 

26.6 0.6 64.0 2.3 58.8 1.1 

ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง 38.3 0.9 39.2 0.9 17.1 0.3 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย 17.4 0.4 27.6 0.6 34.2 0.6 

การดอ้ยค่าจากเงินลงทนุ -  (24.1) (0.5) 23.1 0.4 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

(ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ* มูลค่า ร้อยละ* มูลค่า ร้อยละ* 

อ่ืน ๆ 37.1 0.8 66.6 0.7 20.5 0.4 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 345.0 7.7 389.7 8.8 435.4 8.1 

*รอ้ยละของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 เทียบกบัปีบญัชี 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารคิดเป็นรอ้ยละ 8.8 และรอ้ยละ 7.7 
ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามล าดบั โดยค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารของปี 2561 เพิ่มขึน้จากปี 2560 เนื่องจากการ
เขา้ซือ้หุน้ของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับค่าที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายจากธุรกรรม
ดังกล่าว รวมถึงค่าเช่าและค่าบริหารส่วนกลาง ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึน้ตามขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึน้   
จึงท าใหค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารปรบัตวัสงูขึน้จากปีก่อนหนา้ 

ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกบัปีบญัชี 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารคิดเป็นรอ้ยละ 8.1 และรอ้ยละ 8.8 
ของรายไดจ้ากการให้บริการ ตามล าดับ ทั้งนี ้ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ ลดลงเมื่อเทียบกับรายไดจ้ากการให้บริการ  
มีสาเหตุหลกัเนื่องจากความส าเร็จในการขยายตวัของธุรกิจ จึงท าใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตสงู
กว่าค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 2562 จึงลดลงจากปี 2561 อนึ่ง ในปี 2562 กลุ่มบรษิัทฯ 
มีการบนัทึกผลค่าใชจ้่ายจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจ านวน 23.1 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการแปลงค่าเงินลงทุนจากสกลุ
เงินเหรีญญสหรฐัเป็นสกุลเงินบาท จากการคืนเงินลงทุนภายหลังจากการปิดบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง  อย่างไรก็ตามรายการ
ดงักล่าว เป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว (Non-Recurring Item) และไม่กระทบต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
กลุ่มบรษิัทฯ 

2.1.6 ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดส่้วนหนึ่งซึ่งไดร้บัเป็นเงินสกุลดอลลารส์หรฐั โดยเฉพาะในธุรกิจเรือขนส่งฯ และจดัเก็บ FSU 
และธุรกิจเรือ Offshore เพื่อป้องกันความเส่ียงดา้นกระแสเงินสด (Cashflow hedge) บริษัทฯ จึงเลือกที่จะจดัหาเงินทุน
ดว้ยการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นเงินสกลุดอลลารส์หรฐัเช่นกัน อย่างไรก็ดี มาตรฐานการบญัชีก าหนดให้
บริษัทฯ ตอ้งบนัทึกรบัรู ้1) ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนที่เกิดขึน้จริงซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียน ณ 
วันที่ท  ารายการและวันที่ช  าระเงิน และ 2) ก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จากผลต่างระหว่างอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัที่ท  ารายการกับ ณ วนัสิน้งวดของงบการเงิน  ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนที่มีความผนัผวนส่วน
ใหญ่เกิดจากการบันทึกบัญชี ดังกล่าวในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับเงินกูร้ะยะยาวในเงินสกุลดอลลารส์หรฐั รายละเอียดก าไร
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2560 2561 และ 2562 มีดงันี ้

 ส าหรบัปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 97.7 ลา้นบาท เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า  
เมื่อเทียบกบัเงินสกลุดอลลารส์หรฐั 

 ส าหรับปีบัญชี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 8.2 ลา้นบาท เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า  
เมื่อเทียบกบัเงินสกลุดอลลารส์หรฐั 

 ส าหรบัปีบัญชี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 47.7 ลา้นบาท เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า  
เมื่อเทียบกบัเงินสกลุดอลลารส์หรฐั 
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2.1.7 ต้นทุนทางการเงนิ 

ส าหรบัปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 ตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบรษิัทฯ เท่ากับ 217.4 ลา้นบาท 167.8 ลา้นบาท 
และ 211.0 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ส าหรับปีบัญชี 2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 มีตน้ทุนทางการเงินลดลง 49.6 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 22.8 
สาเหตุส าคญัเนื่องจาก (1) กลุ่มบริษัทฯ ท าการปิดวงเงินกูย้ืมของเรือจ านวน 1 ล าในธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU ก่อน
ก าหนดและน าเรือล าดังกล่าวขายเป็นเศษซาก (Scrap) เพื่อลดจ านวนเรือที่มีการใชง้านไม่เต็มประสิทธิภาพลง และ  
(2) ตน้ทนุทางการเงินลดลงจากภาระเงินตน้ท่ีลดลงตามงวดการช าระเงินกู้ 

ส าหรบัปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 43.2 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 
รอ้ยละ 25.7 เนื่องจากกลุ่มบรษิัทฯ มีการกูย้ืมเงินเพิ่มขึน้ ส าหรบัการขยายกองเรือตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

2.1.8 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
บริษัทฯ ลงทุนในหุน้สามญัของบริษัทร่วม ไดแ้ก่ TIM และลงทุนในหุน้สามญัของกิจการร่วมคา้ ไดแ้ก่  TNTL TST 

TNS STC และ BMS โดยส าหรบับญัชี 2560 และ 2561 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการรว่ม
คา้ของกลุ่มบริษัทฯ จ านวน 55.0 ลา้นบาท และ 150.4 ลา้นบาท  ตามล าดับ ต่อมาในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ เขา้ซือ้หุน้
สามญัใน บริษัท บทด จ ากัด (บทด) เพิ่มเติม จ านวน 4,102,824 หุน้ ส่งผลใหส้ดั่สวนการถือหุน้ใน บทด ของกลุ่มบรษิัทฯ 
เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 18.2 เป็นรอ้ยละ 24.9 จึงท าใหส้ถานะของ บทด เปล่ียนประเภทจากเงินลงทุนทั่วไปเป็นบริษัทร่วม 
ดงันัน้ ในปี 2562 บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ จึงประกอบไปดว้ย บทด และ TIM ในขณะที่กิจการร่วมคา้ของกลุ่มบรษิัทฯ 
ไดแ้ก่  TNTL TST TNS STC และ BMS  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า โดยส่วนใหญ่มี
รายละเอียดดงันี ้TNS จ านวน 43.2 ลา้นบาท TST จ านวน 16.7 ลา้นบาท TNTL จ านวน 2.3 ลา้นบาท BMS จ านวน 9.4 
ลา้นบาท และ STC จ านวน (16.6) ลา้นบาท 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ โดยส่วนใหญ่มี
รายละเอียดดงันี ้TNS จ านวน 64.5 ลา้นบาท TST จ านวน 4.5 ลา้นบาท TNTL จ านวน 3.6 ลา้นบาท BMS จ านวน 94.9 
ลา้นบาท และ STC จ านวน (17.2) ลา้นบาท 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ โดยส่วนใหญ่มี
รายละเอียดดงันี ้TNS จ านวน 13.9 ลา้นบาท TST จ านวน 3.1 ลา้นบาท TNTL จ านวน 3.2 ลา้นบาท BMS จ านวน 67.5 
ลา้นบาท TIM จ านวน 2.5 ลา้นบาท STC จ านวน 0.1 ลา้นบาท และ บทด จ านวน 1.7 ลา้นบาท 

2.1.9 ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
ส าหรับปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 759.1 ลา้นบาท 746.4 ลา้นบาท และ 

1,122.5 ตามล าดบั ลดลง 12.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.7 ในปี 2561 และเพิ่มขึน้ 376.10 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 50.4 ในปี 
2562 ทัง้นี ้คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 16.9 รอ้ยละ 16.7 และ รอ้ยละ 21.0 ตามล าดบั  

ส าหรบัปีบัญชี 2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั  
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ในขณะที่ปีบญัชี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสทุธิเพิ่มสงูขึน้จากปีบญัชี 2561 ถึงรอ้ยละ 5.04 สาเหตุหลกัเนื่องจาก
ความส าเรจ็ในการขยายธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU และการขยายกองเรือขนส่งฯ ในประเทศ ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้  

2.1.10 การแบ่งปันก าไรสุทธิ 
การแบ่งปันก าไรสทุธิ ส าหรบัปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

การแบ่งปันก าไรสุทธิ ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

(ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ 717.9 94.6 711.8 95.4 1,023.4 91.1 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 41.2 5.4 34.6 4.6 99.1 8.9 

ก าไรสุทธิ 759.1 100.0 746.4 100.0 1,122.5 100.0 

ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส าหรบัปีบญัชี 2561 เท่ากับ 711.8 ลา้นบาท ลดลงจากปีบญัชี 2560 จ านวน 
6.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.9 เนื่องจากผลประกอบการของธุรกิจที่ลดลงของธุรกิจเรือจัดเก็บ FSU  ส าหรบัปีบัญชี 
2562 เท่ากับ 1,023.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีบัญชี 2561 จ านวน 311.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 43.8 เนื่องจากผล
ประกอบการของรบัรูก้  าไรของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด เต็มปี ประกอบกับธุรกิจขนส่งฯ ภายในประเทศและธุรกิจเรือ FSU มี
จ านวนเรือเพิ่มขึน้ เพื่อรองรบัต่อความตอ้งการของลกูคา้ 

ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม ซึ่งเป็นก าไรที่เป็นของส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยใน SHT, 
NSSG , Big Sea และ OCN ตามสดัส่วนการถือหุน้ในขณะนัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

SHT - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 6.1 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 6.1 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 6.1 

NSSG - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 12.5 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 12.5 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 12.5 

Big 
Sea 

 - 2 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 30.0 - 1 มกราคม - 12 สิงหาคม : รอ้ยละ 30.0 
- 13 สิงหาคม - 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 20.0 

OCN - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 6.1 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 6.1 “เลิกกิจการ” 

โดยปัจจยัที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ ในปีบญัชี  2561 
คือ (1) การเพิ่มสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยที่ซือ้บริษัทย่อยมาในระหว่างปี และ (2) ก าไรสทุธิของบริษัทย่อย 
โดยเฉพาะก าไรสุทธิใน NSSG ซึ่งมีผลประกอบการที่ลดลงในปี 2561 ในขณะที่ปีบัญชี  2562  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลง (1) การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในระหว่างปี และ (2)  ก าไรสทุธิของบรษิัทย่อยที่
เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะก าไรสทุธิใน NSSG  ซึ่งประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ซึ่งมีผลประกอบการท่ีดีขึน้จากการเพิม่
จ านวนเรือท่ีใหบ้รกิาร 

 

 



                                      ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 13 ขอ้มลูทางการเงินท่ีส  าคญั 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 23 

3. การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

ภาพรวมของสินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 สินทรพัยร์วมของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 10,678.7 ลา้นบาท  10,814.8  
ลา้นบาท และ 13,063.0 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีสินทรพัยห์ลกั ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารคา้
และลกูหนีอ้ื่น ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเล ค่าความนิยม และเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ เป็นตน้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 สินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 136.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.3 เนื่องจาก
การเพิ่มขึน้ของค่าความนิยมจ านวน 1,022.2 ลา้นบาท และทรพัยสิ์นไม่มีตวัตนอื่นจ านวน 113.2 ลา้นบาท จากการเขา้ซือ้
กิจการของบรษิัท บิ๊กซี จ ากัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 ในขณะเดียวกันเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจากการเขา้ซือ้ดงักล่าว 
และจากการจ่ายช าระเงินกู ้ดงันัน้สินทรพัยร์วมสทุธิจึงเพิ่มขึน้จ านวน 136.1 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เทียบกบัปีบญัชี 2561 สินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 2,248.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 20.8 เนื่องจาก
การเพิ่มขึน้ของเรือเดินทะเลเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจจ านวน 2,594.3 ลา้นบาท ในขณะเดียวกนัเงินสดของกลุ่มบรษิัทฯ 
ลดลง 344.5 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากการจ่ายซือ้เรือเดินทะเลในส่วนของทุน และจ่ายช าระคืนเงินกู้ ดังนั้น
สินทรพัยร์วมสทุธิจึงเพิ่มขึน้จ านวน 2,248.2 ลา้นบาท 

สินทรัพยห์มนุเวียน 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยลูกหนีก้ารคา้ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ 
เรือขนส่งฯ และเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ของกลุ่มบรษิัทฯ และค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเบีย้ประกันภยัจ่าย
ล่วงหน้า โดยส าหรับปีบัญชี 2560 และ 2561 และ 2562 ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 367.3  
ลา้นบาท 426.4  ลา้นบาท และ 508.9 ลา้นบาท  ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ลูกหนีก้ารค้า (ล้านบาท) ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

ลูกหนีก้ารค้า    

ลกูหนีก้ารคา้ – กิจการอ่ืน 171.3 251.1 253.7 

ลกูหนีก้ารคา้ – กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 48.6 46.1 38.9 

ลกูหนีก้ารคา้ที่ยงัไม่ออกใบแจง้หนี ้ 82.7 82.6 104.8 

รวมลูกหนีก้ารค้า 302.6 379.8 397.4 

ลูกหนีอ่ื้น    

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 17.5 0.4 17.0 

ค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 41.3 27.0 32.2 

เงินทนุรอรบัคืนจากการปิดกิจการรว่มคา้ - - 51.0 

ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืน - 10.2 - 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลรอเรียกคืน - 8.0 - 

เงินทดรองจ่ายและอ่ืน ๆ 5.9 1.0 11.3 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 367.3 426.4 508.9 



                                      ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 13 ขอ้มลูทางการเงินท่ีส  าคญั 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 24 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปีบญัชี 2560 ส่วนใหญ่มีสาเหต ุ
มาจากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ และลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นท่ีรบัโอนจากการเขา้ซือ้ธุรกิจ บรษิัท บิก๊ซี จ ากดั 
ทัง้นี ้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียส าหรบั ปี 2561 เท่ากบั 24 วนั  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปีบญัชี 2561 ส่วนใหญ่มีสาเหต ุ
มาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ในธุรกิจเรือจดัเก็บและขนส่ง FSU ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ของธุรกิจ ในขณะท่ี
ลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จาก (1) เงินทุนรอรบัคืนจากการปิดกิจการร่วมคา้ และ (2) เงินทดรองจ่ายแทนลกูคา้ไปก่อนทัง้ในส่วน
ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอื่น ทัง้นี ้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียส าหรบั ปี 2562 เท่ากบั 27 วนั  

 ลกูหนีก้ารคา้ของกลุ่มบรษิัทฯ สามารถจ าแนกตามระยะเวลาอายหุนีค้า้งช าระไดด้งันี ้

ลูกหนีก้ารค้า (ล้านบาท) ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

ที่ยงัไม่ครบก าหนดช าระหรือคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 301.6 379.8 397.4 

คา้งช าระระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน 1.0 - - 

คา้งช าระระหว่าง 6 ถึง 12 เดือน - - - 

ลูกหนีก้ารค้ารวม 302.6 379.8 397.4 

ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทฯ มีนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยจะพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จ านวน ในกรณี
ที่ลูกหนีก้ารคา้คา้งช าระเกินกว่า 180 วันนับจาก ณ วันสิน้งวด ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาประวัติการช าระเงินของ
ลกูคา้เพิ่มเติมดว้ย  

เงนิให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

ส าหรับงวดปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัท ฯ ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท นทลิน จ ากัด และบริษัท  
ศรีไทย แคปปิตอล จ ากดั จ านวน 79.0 และ 9.0 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยไดม้ีการช าระเงินกูย้ืมทัง้จ านวนในระหว่างปี 

ส าหรบังวดปีบัญชี 2561 กลุ่มบริษัท ฯ ใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกับ บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากัด 
จ านวน 35.0 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยไดม้ีการช าระเงินกูย้ืมทัง้จ านวนในระหว่างปี 

ส าหรบังวดปีบญัชี 2562 กลุ่มบรษิัท ฯ ไม่มีรายการดงักล่าวในระหว่างปี 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือประกอบดว้ย (1) น า้มันคงเรือ ซึ่งหมายถึงน า้มันเชือ้เพลิงคงเหลือในเรือที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ส าหรบั
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้และ (2) วัสดุใชสิ้น้เปลือง โดยส าหรบัปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ 
เท่ากบั 121.0 ลา้นบาท 120.5 ลา้นบาท และ 146.9 ลา้นบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดดงันี ้

สินค้าคงเหลือ (ล้านบาท) ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

น า้มนัคงเรือ 120.3 119.3 145.4 

วสัดใุชส้ิน้เปลือง 0.7 1.2 1.5 

สินค้าคงเหลือ 121.0 120.5 146.9 

สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ  ส าหรบัปี 2561 และ 2560 สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษัท ฯ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญั  



                                      ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 13 ขอ้มลูทางการเงินท่ีส  าคญั 
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ในขณะที่ปี 2562 สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ 26.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 21.9 จากปี 2561 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการ
ขยายธุรกิจเพิ่มเติม รวมถึงมีจ านวนเรือเพิ่มขึน้จึงท าใหต้อ้งมีการจดัเก็บน า้มนัคงเรือในปรมิาณที่มากขึน้ 

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 

เงนิลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

ส าหรบัปีบญัชี  2560 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรว่มและการร่วมคา้ของกลุ่มบรษิัทฯ เท่ากบั 
503.7  ลา้นบาท 487.7 ลา้นบาท และ 645.0 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและกิจการรว่มคา้ของ 
กลุ่มบรษิัทฯ เป็นดงันี ้ 

ในปี 2560  กลุ่มบริษัทฯ ช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มเติมใน BMS เป็นจ านวนเงิน 66.9 ล้านบาท และรับรูผ้ลก าไรจาก 
เงินลงทนุในบรษิัทรว่มและกิจการรว่มคา้จ านวน 33.2 ลา้นบาท 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ รับรูผ้ลก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้จ านวน 150.3 ลา้นบาท และ 
ลดยอดเงินลงทนุฯ ดว้ยเงินปันผลรบัจ านวน 166.3 ลา้นบาท 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินลุงทนฯ เพิ่มขึน้จาก (1) รับรูผ้ลก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้
จ านวน 92.0 ลา้นบาท (2) โอนเปล่ียนสถานะจากเงินลงทนุทั่วไปเป็นเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ จ านวน 121.0 
ล้านบาท (3) ซือ้เงินลงทุนเพิ่ม 41.0 ล้านบาท และลดยอดเงินลงทุน ฯ ด้วย  1)เงินปันผลรับจ านวน 35.0 ล้านบาท  
(2) ตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ที่ช  าระบัญชีเสร็จแลว้-สุทธิกับค่าเผ่ือ ฯ 52.0 ลา้นบาท  (3) รบัรูส่้วนขาดทุน
เบ็ดเสรจ็จากการแปลงค่างบการเงิน 9.8 ลา้นบาท 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

ส าหรบัปีบญัชี  2560 2561 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 95.4 ลา้นบาท 94.7 
ลา้นบาท และไม่มีรายการดงักล่าวในปี 2562 สาเหตุหลกัเนื่องจาก กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีการจดัประเภทเงินใหกู้้ยืมระยะยาว
ดังกล่าวไปเป็นส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดรับช าระภายในหนึ่งปี (สินทรัพย์หมุนเวียน) จ านวน 88.0  
ลา้นบาท และ ลดลงเนื่องจากผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้งวด โดยเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมที่ 
NSSG ให ้TNS กูย้ืมเงินเพื่อลงทนุในสินทรพัยถ์าวร  ซึ่งเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวดงักล่าวไดม้ีการรบัช าระคืนทัง้จ านวนแลว้ใน
เดือน มกราคม 2563 

ทีด่นิ อาคาร และเรือเดินทะเล 

ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่คือเรือเดินทะเล และเรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ ส าหรบั 
ปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 6,333.5  ล้านบาท 6,943.4   
ลา้นบาท และ 9,537.7 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ทีด่ิน อาคาร และเรือเดินทะเล 
(ล้านบาท) 

ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

เรือเดินทะเล 5,855.7 92.5 6,394.7 92.1 9,032.7 94.7 

เรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ 263.8 4.2 319.0 4.6 230.1 2.4 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 72.2 1.1 61.9 0.9 51.1 0.5 
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ทีด่ิน อาคาร และเรือเดินทะเล 
(ล้านบาท) 

ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ค่าซ่อมเรือครัง้ใหญ่ 94.2 1.5 128.1 1.8 151.8 1.7 

อปุกรณใ์ชใ้นเรือ 17.2 0.2 14.8 0.2 41.0 0.4 

อ่ืนๆ 30.4 0.5 24.9 0.4 31.0 0.3 

ทีด่ิน อาคาร และเรือเดินทะเลรวม 6,333.5 100.0 6,943.4 100.0 9,537.7 100.0 

ส าหรับปีบัญชี 2561 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลเพิ่มขึน้ 609.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.6 โดยในปี 2561 โดย
สาเหตุของการเพิ่มขึน้เกิดจาก กลุ่มบริษัทฯ ซือ้อุปกรณแ์ละเรือเดินทะเลเพิ่มเติมจ านวน 453.5 ลา้นบาท รบัโอนจากการ
ซือ้ธุรกิจบรษิัท บิก๊ซี จ ากดั จ านวน 1,174.2 ลา้นบาท สทุธิดว้ยการลดลงจากการตดัค่าเส่ือมราคาจ านวน 499.1 ลา้นบาท 
จ าหน่ายเรือเดินทะเล 501.3 ลา้นบาท และมีผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัท SHT 
จ านวน 17.4 ลา้นบาท  

ส าหรบัปีบญัชี 2562 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลเพิ่มขึน้ 2,594.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 37.4 จากปีก่อนหนา้ โดย
สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการเพิ่มขึน้จากการซือ้อุปกรณแ์ละเรือเดินทะเลเพิ่มเติมจ านวน 3,386.5  
ลา้นบาท สทุธิดว้ยการลดลงจากการตดัค่าเส่ือมราคาจ านวน 634.3 ลา้นบาท  จ าหน่ายเรือเดินทะเล 8.3 ลา้นบาท และมี
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินของบรษิัท SHT จ านวน 149.6 ลา้นบาท  

การวิเคราะหแ์หล่งทีม่าของเงนิทนุ 

หนีส้นิ 

ส าหรบัปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 หนีสิ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 4,431.9 ลา้นบาท 3,844.4 ลา้นบาท และ 
5,783.1 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ส าหรบัปีบญัชี 2561 เทียบกบัปีบญัชี 2560 หนีสิ้นรวมลดลง 587.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 13.3 ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปัจจยัหลกั ดงันี ้(1) ลดลงจากการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั (3) ลดลงจากการจ่ายช าระหนีสิ้นตามสญัญา
เช่าการเงิน (3) รบัโอนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด ภายหลงัจากการซือ้ธุรกิจ บริษัท บิก๊ซี 
จ ากดั เป็นส าคญั 

ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกับปีบญัชี 2561 หนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้ 1,938.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 50.4 ซึ่งเป็นผลมาจาก
การรบัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิ่มเติมเพื่อใชเ้ป็นเงนิทนุในการขยายธุรกิจ สทุธิดว้ยการจ่ายช าระหนีเ้งนิกูย้มื 
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน 

เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั้น 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้ ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี และตั๋วสญัญาใชเ้งิน ส าหรบัปีบญัชี 2560 และ 
2561 และ 2562 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 0.0 ลา้นบาท 25.0  
ลา้นบาท และ 0.0 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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ส าหรบัปีบญัชี 2561 เทียบกับปีบญัชี 2560 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 25.0  
ลา้นบาท เนื่องจากการรบัโอนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้บริษัท บิ๊กซี จ ากัด  ภายหลงัจากการซือ้ธุรกิจ บริษัท 
บิก๊ซี จ ากดั    

ส าหรบัปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินลดลง 25.0  
ลา้นบาท เนื่องจากกลุ่มบรษิัทฯ จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินระหว่างปี 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีก้ารคา้อื่นส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้น า้มันเชือ้เพลิงส าหรบัเดินเรือ ค่าจ้างเรือขนส่งแบบ
ระยะเวลา วสัดุและอุปกรณบ์นเรือ ค่าบริการซ่อมบ ารุงและตรวจสอบเรือค้างจ่าย ค่าใชจ้่ายตวัแทนด าเนินการ (Agent) 
ค่าประกนัภยั และค่าต่อเรือใหม่ รวมถึงค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่น ๆ ส าหรบัปีบญัชี  2560 2561 และ 2562 เจา้หนีก้ารคา้และ
เจา้หนีอ้ื่นของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 361.8  ลา้นบาท 447.6  ลา้นบาท และ 517.3 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้าอ่ืน (ล้านบาท) ปีบัญชี 2550 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

เจา้หนีก้ารคา้กิจการอ่ืน 209.6 183.6 258.9 

เจา้หนีก้ารคา้กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 59.1 48.4 60.9 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 62.6 65.0 94.0 

เจา้หนีค้่าซือ้สินทรพัย ์ 4.1 1.2 23.4 

รายไดร้บัล่วงหนา้ 26.4 9.4 17.1 

ประมาณการสิ่งตอบแทนที่โอนใหใ้นการซือ้ธุรกิจ - 140.0 63.0 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 361.8 447.6 517.3 

ส าหรบัปีบัญชี 2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีก้ารคา้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ  มีจ านวนเพิ่มขึน้ 
85.8 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 23.7 โดยมีปัจจยัหลกัดงันี ้(1) เจา้หนีก้ารคา้อื่นลดลง จากความตอ้งการใชน้ า้มนัคงเรือส าหรบั
เรือ FSU ลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัท ฯ มีการขายเรือเดินทะเลในกลุ่มธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSUออกไป และ (2) เพิ่มขึน้
จาก ประมาณการส่ิงตอบแทนที่โอนใหใ้นการซือ้ธุรกิจ บริษัท บิ๊กซี จ ากัด รวมทัง้การรบัโอนเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น
ของบรษิัท บิก๊ซี จ ากดั ภายใตก้ารจดัท างบการเงินรวมดว้ย 

ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกับปีบญัชี 2561 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีก้ารคา้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ  มีจ านวน ที่เพิ่มขึน้ 
69.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15.6 โดยมีปัจจยัหลัก ๆ ดังนี ้(1) เจา้หนีก้ารคา้อื่นเพิ่มขึน้จากความตอ้งการใชน้ า้มนัคงเรือ 
ส าหรบัเรือ FSU เพิ่มขึน้ เนื่องจากกลุ่มบรษิัท ฯ มีจ านวนเรือในกลุ่มธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU เพิ่มขึน้จ านวน 3 ล า และ 
(2) เพิ่มขึน้จาก เจา้หนีค้่าซือ้สินทรพัย ์เนื่องจากปลายปีมีเรือเขา้อู่แหง้ (Dry Dock) หรือการซ่อมเรือครัง้ใหญ่จ านวน 5 ล า 
จึงท าใหเ้จา้หนีค้่าซือ้สินทรพัยเ์พิ่มขึน้จากงวดก่อน 
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หนีส้นิไม่หมุนเวียน 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

ส าหรบัปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 3,569.6  ลา้นบาท  
2,929.2 ลา้นบาท และ 4,765.5 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดยอดเงินกูค้งเหลือ และเงื่อนไขส าคญัของเงินกูย้ืม
ของกลุ่มบรษิัทฯ ส าหรบัปีบญัชี  2560  2561 และ 2562 ดงันี ้

เงินกู้ยืมระยะยาว (ล้านบาท) ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
(ส่วนที่หมนุเวียน) 

1,006.6 968.9 1,139.1 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ส่วนที่ไม่หมนุเวียน) 2,563.0 1,960.3 3,626,4 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,569.6 2,929.2 4,765.5 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 เทียบกบัปีบญัชี 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวลดลง 640.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 17.9 โดยในปี 2561 
กลุ่มบริษัทฯ มีการช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 1,364.9 ลา้นบาท มีการเบิกเงินกูเ้พื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมจ านวน 219.8  
ลา้นบาท รับโอนเงินกู้ยืมระยะยาวจากซื ้อธุรกิจ บริษัท บิ๊กซี จ ากัด จ านวน 521.1 ลา้นบาทและมีผลต่างจากอัตรา
แลกเปล่ียนจ านวน 16.4 ลา้นบาท 

ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกับปีบญัชี 2561 เงินกูย้ืมระยะยาวเพิ่มขึน้ 1,836.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 62.7 โดยในปี 
2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 1,116.4 ลา้นบาท มีการเบิกเงินกูเ้พื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมจ านวน 
3,097.1 ลา้นบาท และมีผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 144.4 ลา้นบาท 

โดยในปี 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินเก่ียวกับการด ารงอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหนีท้ี่ก  าหนดไวใ้นสญัญากูย้ืมเงินได ้อย่างไรก็ตามบรษิัทย่อยดงักล่าวไดร้บัหนงัสือจากธนาคาร
ในการผ่อนผนัเงื่อนไขทางการเงินดงักล่าวแลว้เมื่อวนัท่ี 6, 16 และ 26 ธันวาคม 2562 ตามล าดบั 

รายละเอียดขอ้ก าหนดการด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัตามสญัญาเงินกูย้ืม เป็นดงันี ้ 

 DSCR (เท่า) D/E Ratio (เท่า) 
บริษัท ผู้ให้กู้ก าหนด1 ณ วันที ่31 ธันวาคม 25622 ผู้ให้กู้ก าหนด1 ณ วันที ่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 
1บริษัทฯ SHT และ NTL มีวงเงินกูย้ืมหลายวงเงิน ซึ่งแต่ละวงเงินมีเง่ือนไขขอ้ก าหนดการด ารงอตัราส่วนทางการเงินแตกต่างกนั 
2อตัราส่วน DSCR ของแต่ละธนาคาร มีวิธีการค านวณที่แตกต่างกนั 

หนีส้นิตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

ส าหรบัปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 428.6 ลา้นบาท 356.2  
ลา้นบาท และ 288.8 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินส่วนใหญ่น าไปใชส้ าหรบัการซือ้เรือเดินทะเล 
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ส าหรบัปีบญัชี 2561 เทียบกับปีบญัชี 2560 หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินลดลงจ านวน 72.4 ลา้นบาท เนื่องจากการ
จ่ายช าระเงินตามสญัญาเช่าการเงิน  

ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกับปีบญัชี 2561 หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินลดลงจ านวน 67.4 ลา้นบาท เนื่องจากการ
จ่ายช าระเงินตามสญัญาเช่าการเงินเป็นส่วนใหญ่  

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจา้ของประกอบดว้ย ทุนที่ออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั ก าไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วน
ของเจ้าของ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นของ 
กลุ่มบรษิัทฯ เท่ากบั 6,246.7 ลา้นบาท 6,970.4 ลา้นบาท และ 7,279.8 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ส าหรบัปีบัญชี 2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 ส่วนของเจา้ของเพิ่มขึน้ 723.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.6  เนื่องจาก  
(1) การเพิ่มของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม จ านวน 221.9 ล้านบาท จากการเข้าซือ้ธุรกิจบริษัท บิ๊กซี จ ากัด  
(2) กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลรวมทัง้สิน้ 250.0 ลา้นบาท และ (3) มีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบังวดจ านวน 
751.8 ลา้นบาท 

ส าหรับปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้ 309.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.4  เนื่องจาก  
(1) ลดลงจากการไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษัทย่อย จ านวน 211.0 ลา้นบาท (2) กลุ่มบริษัทฯ มีการ
จ่ายเงินปันผลรวมทัง้สิน้ 519.7 ลา้นบาท และ (3) มีก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวดจ านวน 1,040.0 ลา้นบาท 

4. การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส าหรับปีบัญชี 2560 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 1,390.4 ล้านบาท  
มีสาเหตหุลกัมาจากก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 761.1 ลา้นบาท และบวกกลบัดว้ยค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่ายจ านวน 
657.9 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน
จ านวน 5.5 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้(ลดลง)ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น และเจา้หนีก้ารคา้และ
เจา้หนีอ้ื่น จ านวน (264.0) ลา้นบาท และ 311.2 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมทัง้มีการจ่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 118.4 ลา้นบาท 
ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากบั 1,390.4 ลา้นบาท 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ เท่ากบั 1,107.5 ลา้นบาท มีสาเหตุ
หลกัมาจากก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 804.7 ลา้นบาท และบวกกลบัดว้ยค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่ายจ านวน 501.9 
ลา้นบาท อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงานจ านวน 
(73.9) ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้(ลดลง)ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น และเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้
อื่น จ านวน 29.1 ลา้นบาท และ (149.4) ลา้นบาท ตามล าดบั รวมทัง้มีการจ่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 55.0 ลา้นบาท ส่งผลให้
กลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากบั 1,107.5  ลา้นบาท 

ส าหรบัปีบญัชี 2562 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ เท่ากบั 1,977.7 ลา้นบาท มีสาเหตุ
หลกัมาจากก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 1,246.9 ลา้นบาท และบวกกลบัดว้ยค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่ายจ านวน 639.9 
ลา้นบาท อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงานจ านวน 
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(60.5) ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้(ลดลง)ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น และเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้
อื่น จ านวน (41.2) ลา้นบาท และ 134.0 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมทัง้มีการจ่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 52.0 ลา้นบาท ส่งผลให้
กลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากบั 1,977.7  ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

ส าหรบัปีบญัชี 2560 กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนของกลุ่มบรษิัทฯ เท่ากบั 490.0 ลา้นบาท มีสาเหตหุลกั 
มาจาก (1) เงินสดจ่ายเพื่อการซือ้เรือเดินทะเลและอปุกรณ ์จ านวน 372.4 ลา้นบาท (2) เงินลงทนุในบรษิัทรว่มคา้เพิ่มเติม 
จ านวน 66.9 ลา้นบาท และกลุ่มบรษิัทฯ มีเงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชจ้ านวน 59.7 ลา้นบาท  

ส าหรบัปีบัญชี 2561 กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 1,128.3 ลา้นบาท มีสาเหตุ
หลกัมาจาก (1) เงินสดจ่ายเพื่อการซือ้เรือเดินทะเลและอปุกรณ ์จ านวน 450.6 ลา้นบาท (2) เงินสดจ่ายสทุธิเพื่อซือ้ธุรกิจ 
จ านวน 1,392.0 ลา้นบาท (3) เงินสดรบัจากการขายอุปกรณแ์ละเรือเดินทะเล จ านวน 584.4 ลา้นบาท (4) เงินปันผลรบั
จากกิจการรว่มคา้ จ านวน 166.3 ลา้นบาท และ (5) กลุ่มบรษิัทฯ มีเงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิก
ใชจ้ านวน 56.8 ลา้นบาท  

ส าหรบัปีบัญชี 2562 กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 3,245.8 ลา้นบาท มีสาเหตุ
หลักมาจาก (1) เงินสดจ่ายเพื่อการซือ้เรือเดินทะเลและอุปกรณ ์ จ านวน 3,356.0 ลา้นบาท (2) เงินสดจ่ายซือ้ลงทุนใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น จ านวน 120.4 ลา้นบาท (3) เงินสดรบัจากการขายอุปกรณแ์ละเรือเดิน
ทะเล จ านวน 6.2 ลา้นบาท (4) เงินปันผลรบัจากกิจการร่วมคา้ จ านวน 37.5 ลา้นบาท และ (5) กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดรบั
จากเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชล้ดลง 175.4 ลา้นบาท (6) เงินสดจากดอกเบีย้รบั จ านวน 11.5 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ส าหรับปีบัญชี 2560 กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 1,738.4 ลา้นบาท  
มีสาเหตหุลกัมาจาก (1) เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวสถาบนัการเงินสทุธิจ านวน 775.0 ลา้นบาท เพื่อการลงทนุขยาย
กองเรือ (2) มีการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 
1,688.6 ลา้นบาท (3) เงินปันผลจ่ายจ านวน 981.1 ลา้นบาท (4) ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 217.5 ลา้นบาท (5) จ่ายช าระเงิน
กูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 57.0 ลา้นบาท (6) เงินสดรบัจากการออกหุน้เพิ่มทุน และขายหุ้นใหแ้ก่ประชาชน
ทั่วไปหลงัหกัค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ จ านวน 3,907.5 ลา้นบาท 

ส าหรับปีบัญชี 2561 กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 1,669.9 ลา้นบาท  
มีสาเหตหุลกัมาจาก (1) เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวสถาบนัการเงินสทุธิจ านวน 219.8 ลา้นบาท เพื่อการลงทนุขยาย 
กองเรือ (2) มีการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 
1,471.9 ลา้นบาท (3) เงินปันผลจ่ายจ านวน 250.0 ลา้นบาท (4) ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 167.8 ลา้นบาท  

ส าหรับปีบัญชี 2562 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 943.6 ล้านบาท  
มีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวสถาบันการเงินสุทธิจ านวน 3,097.1 ลา้นบาท เพื่อการลงทุน
ขยายกองเรือ (2) มีการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน
จ านวน 1,217.2 ลา้นบาท (3) เงินปันผลจ่ายจ านวน 519.7 ลา้นบาท (4) ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 205.6 ลา้นบาท (5) เงินสด
จ่ายเพื่อการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบรษิัทย่อย จ านวน 211.0 ลา้นบาท  
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5. อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง  

ส าหรบัปีบัญชี 2560 2561 และ2562 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ เท่ากับ 2.36 เท่า 1.19 เท่า และ 0.92 เท่า 
ตามล าดับ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ เท่ากับ 2.28  เท่า 1.11 เท่า และ 0.84 เท่า ตามล าดับ  
กลุ่มบริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วและต ่ากว่า 1.0 เนื่องจาก 1) กลุ่มบริษัทฯ มีวงจร
เงินสด (Cash Cycle) ติดลบ 4 – 8 วนั โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 16 - 26 วนั มีระยะเวลาขายเฉล่ีย 12 – 16 วนั และมี
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย 34 – 47 วนั และ 2) กลุ่มบรษิัทฯ ขยายกองเรือเพิ่มขึน้อย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดยใชแ้หล่ง
เงินทนุจากการกูย้ืมสถาบนัการเงินเป็นหลกั ท าใหม้ีเงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี ซึ่งถกูจดัอยู่ในประเภท
บญัชีหนีสิ้นหมนุเวียนสงู อย่างไรก็ดี ในปี 2560 ภายหลงัจากกลุ่มบริษัทฯ เสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก 
(IPO) กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดเพิ่มขึน้จึงท าให ้อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของ
บรษิัทฯ ปรบัตวัดีขึน้ 

 ในขณะที่ปี 2561 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ  ลดลงจากปี 
ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ ไดน้ าเงินสดจากการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) ดงักล่าว ไปเขา้ซือ้
กิจการของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 ประกอบกับบริษัทฯ ไดม้ีการปิดวงเงินสินเชื่อระยะยาว และช าระหนี ้
เงินกูต้ามงวดการช าระ จึงท าใหเ้งินสดลดลงจากปี 2560  

ในขณะที่ปี 2562 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ  ลดลงจาก 
ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบรษิัทซือ้กิจการของบรษิทั บิก๊ซี จ ากดั เพิ่มเติมอีกรอ้ยละ 10 ประกอบกบักลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีการน าเงนิ
สดจ่ายลงทนุในการขยายกองเรือเพิ่มขึน้จ านวน 6 ล า ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ และช าระหนีเ้งินกูต้ามงวดการช าระ จึงท าให้
เงินสดลดลงจากปี 2561  

อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิัทฯ เท่ากบัรอ้ยละ 24.80 ลดลงจากอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2560 ที่อยู่ที่ 
รอ้ยละ 25.1 โดยสาเหตุหลกัมาจากอตัราก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU ลดลงเนื่องจากอตัราการใหบ้รกิาร
ลดลงจากสภาวะตลาดของธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU ที่ชะลอตวั 

ส าหรบัปีบญัชี 2562 อตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ เท่ากับรอ้ยละ 31.7 เพิ่มขึน้จากอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2561 โดย
สาเหตุหลกัมาจากอตัราก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU เพิ่มขึน้จากการท่ีเรือใหบ้รกิารเต็มประสิทธิภาพ และ
กลุ่มบริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการเจรจาขอปรับอัตราค่าบริการกับลูกคา้ รวมถึงอัตราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจเรือ 
Offshore ที่ดีขึน้จากการท่ีระยะเวลาเขา้งาน (On-Hired) ของเรือ AWB ยาวนานขึน้จากปี 2561 

ส าหรบัปีบัญชี 2561 อัตราก าไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับรอ้ยละ 16.7 ลดลงเล็กนอ้ยจากอัตราก าไรสุทธิในปี 2560  
อยู่ที่รอ้ยละ 16.9 โดยสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของก าไรขัน้ตน้ตามที่กล่าวขา้งตน้ และกลุ่มบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการ
บริหารเพิ่มขึน้ในส่วนของค่าที่ปรึกษาทางการเงินและทางกฎหมายจากการเขา้ควบรวมกิจการของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด  
เป็นหลกั 
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ส าหรบัปีบญัชี 2562 อตัราก าไรสทุธิของบรษิัทฯ เท่ากบัรอ้ยละ 21.0 เพิ่มขึน้จากจากอตัราก าไรสทุธิในปี 2561 อย่าง
มีนยัส าคญั โดยสาเหตหุลกัมาจากความส าเรจ็ในการขยายกองเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU จ านวน 3 ล า และการรบัเรือต่อ
ใหม่ของธุรกิจเรือขนส่งในประเทศ จ านวน 6 ล า ตามที่กล่าวขา้งตน้  

ส าหรบัปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เท่ากับ รอ้ยละ 16.61  รอ้ยละ 11.20 
และร้อยละ 15.15 ตามล าดับ ในปี 2561 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจาก  
(1) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ านวน 250.00 ลา้นบาท และ (2) กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิลดลงตามที่กล่าวขา้งตน้ 
ส าหรับ ปี 2562 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก  (1) กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ
เพิ่มขึน้ตามที่กล่าวขา้งตน้ (2) กลุ่มบรษิัทฯ มีผลต่างจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบรษิัทใหญ่ในบรษิัทย่อยจากการ
เขา้ซือ้หุน้บริษัท บิ๊กซี จ ากัด เพิ่มอีกรอ้ยละ 10 จ านวน 210.9 ลา้นบาท  และ (3) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ านวน 
519.7 ลา้นบาท 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ส าหรบัปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยเ์ท่ากบั รอ้ยละ 7.96 รอ้ยละ 6.95 และรอ้ยละ 
9.40 ตามล าดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร เท่ากับ รอ้ยละ  21.48 รอ้ยละ 18.64 และรอ้ยละ 21.10 
ตามล าดบั  

ส าหรบัปี 2561 อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรลดลงจากปี 2560 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากอตัราก าไรสทุธิลดลงตามที่กล่าวขา้งตน้ 

ส าหรบัปี 2562 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรเพิ่มขึน้จากปี 2561 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากอตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ตามที่กล่าวขา้งตน้ 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 

ส าหรบัปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.71  เท่า 0.55 เท่า และ 0.79 เทา่ 
ตามล าดบั และอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ( Interest Bearing Debts to Equity Ratio) เท่ากบั 
0.64 เท่า 0.47 เท่า และ 0.69 เท่า ตามล าดบั 

ส าหรบัปี 2561 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง เป็น 0.55 เท่า และอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debts to Equity Ratio) ลดลงเหลือ 0.47 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนีสิ้นรวมที่
ลดลง เนื่องจากบรษิัทฯ ไดม้ีการช าระปิดวงเงินกูย้ืมของเรือจ านวน 1 ล าในธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU ก่อนก าหนดตามที่
กล่าวขา้งตน้ และจากภาระเงินตน้ท่ีลดลงตามงวดการช าระเงินกู ้

ส าหรบัปี 2562 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ เป็น 0.79 เท่า และอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debts to Equity Ratio) เพิ่มขึน้เป็น 0.69 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนีสิ้นรวมที่
เพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทฯ ไดม้ีการเบิกเงินกูย้ืมจากธนาคารเพื่อสนบัสนุนการลงทุนในธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU และ
ธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศ ตามที่กล่าวขา้งตน้  

ส าหรบัปีบัญชี 2560 2561 และ 2562  กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพันเท่ากับ 0.47 เท่า 
0.30 เท่า และ 0.35 เท่า ตามล าดับ ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพันที่ต  ่ากว่า 1.0 เท่า 
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เนื่องจาก กลุ่มบริษัทฯ อยู่ในช่วงการลงทุนขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในกองเรือเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการใชบ้ริการเรือขนส่งและจดัเก็บซึ่งสงูขึน้มาก นอกจากนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ยงัลงทุนเพื่อซือ้ส่วนได้
เสียในบรษิัทย่อย และเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการร่วมคา้ เพิ่มเติม โดยกลุ่มบริษัทฯ มีภาระเก่ียวกบัการลงทนุดงักล่าว
จ านวน 443.0 ลา้นบาท 1,842.60 ลา้นบาท และ 3,476.4 ลา้นบาท ในปี 2560 2561 และปี 2562 ตามล าดบั (หากไม่รวม
ภาระเก่ียวกับการลงทุนดงักล่าว อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั ส าหรบัปี 2560 2561 และปี 2562 จะเท่ากบั 
0.55 เท่า 0.60 เท่า และ 0.93 เท่า ตามล าดบั) โดยกลุ่มบริษัทฯ ตอ้งจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเป็น
หลกั ท าใหก้ลุ่มบรษิัทฯ มีภาระตอ้งช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้แก่สถาบนัการเงินที่สงูในแต่ละปี อย่างไรก็ตามในปี 2560 
บริษัทฯ เสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) จึงท าใหบ้ริษัทฯ สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนอื่นไดเ้พิ่มเติม 
นอกเหนือจากสถาบนัการเงิน ซึ่งจะช่วยใหภ้าระในการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ในแต่ละปีของกลุ่มบรษิัทฯ ลดลง  

 



                               

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“บรษิัทฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทฯ 
ขอรบัรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคัญผิด  หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั นอกจากนี ้บรษิัทขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ไดแ้สดงข้อมูล 
อย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อยแลว้ 

(2) บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วน 
ที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อ 
ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ แลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 
และบรษิัทย่อย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักับที่บริษัทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้ง
แล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายวิ ริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อ  านวยการสายงานการเงินและการบัญชี  เป็น 
ผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ ์ก ากับไว ้
บรษิัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่บรษิัทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   

นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ __________________________ 

นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ กรรมการ __________________________ 
   

ผู้รับมอบอ านาจ   

นายวิรทิธ์ิพล จไุรสินธุ ์ ผูอ้  านวยการสายงานการเงินและการบญัชี __________________________ 

 



                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี  

และเลขานุการบริษัท



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 1 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มีดังนี ้

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

1. นายบวร วงศส์ินอุดม 
• ประธานกรรมการ 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

65 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาการจดัการ สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ์(วิศวกรรมเคมี) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์(วิศวกรรมเคมี) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 45/2562 
• หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ที่ 

28/2561 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 

209/2558 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 

76/2551 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที่ 17/2547 

0.060 ไม่มี 
 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2561 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอรย์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรอืองคก์รอื่น  

2561 – ปัจจบุนั รองประธาน – งานสถาบนัพลงังานเพื่อ
อตุสาหกรรม 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2561 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ สถาบนัพลงังานเพื่ออตุสาหกรรม 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์ 
เคมิคลัส ์จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาเชียนโปแตชชยัภมูิ จ ากดั 
(มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2558 – 2562 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

2554 – 2562 กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

สถาบนัพลาสติก กระทรวงอตุสาหกรรม 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 2 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

2560 – 2561 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

2557 – 2561 กรรมการ การประปานครหลวง 

2559 – 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สธุากญัจน ์จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2559 ประธานคณะกรรมการ สถาบนัน า้เพ่ือความยั่งยืน สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

2557 – 2559 ประธาน คลสัเตอรปิ์โตรเคมี สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

   
2. พลเรือเอก นิพนธ ์จักษุดุลย ์
• รองประธานกรรมการ (กรรมการผูม้ี
อ  านาจลงนามผกูพนับริษัท) 

• ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 
22 มกราคม 2559 

68 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร ์(ทร.) โรงเรียนนายเรือ 
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Corporate Governance for Executive (CGE) รุน่ที่ 

12/2561 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 

104/2551 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• หลกัสตูรวิทยาลยัการทพัเรือ สถาบนัวิชาการทหารเรือชัน้สงู 
• หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนั
ประเทศ 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท. 3) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

0.020 ไม่มี 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

-ไม่มี-   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรอืองคก์รอื่น  

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท บทด จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  
2556 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท นทลิน เวลสตาร ์เอ็นเนอจิ จ ากดั 

   

 
 
 

  
 
 
 

     



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 3 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

69 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโทการบริหาร สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์ห่ง

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• Bachelor Degree in Higher Accounting California College 

of Commerce, U.S.A. 
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk 

Oversight 2560 
• หลกัสตูร The Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 

33/2557 
• หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) 

รุน่ที่ 3/2554 
• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 

63/2550 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
- ไม่มี - 

0.060 ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและรองประธาน
กรรมการ 

บริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรอืองคก์รอื่น  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทรพัยท์ิพย ์จ ากดั 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั 
(มหาชน) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2559 – 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการทรพัยากรบคุคลและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ดีมีเตอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 – 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา และประธาน
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2561 กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการ 
เงินทนุหมนุเวียน 

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 4 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

2554 – 2561 กรรมการ สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน (องคก์าร
มหาชน) กระทรวงพลงังาน 

2552 – 2561 กรรมการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2553 – 2559 กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรฐัวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

   

4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 
• กรรมการบริษัทอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

69 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาสตร ์
• เนติบณัฑิตไทย รุน่ที่ 27 ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 

เนติบณัฑิตยสภา 
• นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง รุน่ที่ 1 
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 28/2555 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 76/2549 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 

56/2549 
• หลกัสตูร Understanding the Fundamental of Financial 

Statement (UFS) รุน่ที่ 3/2549 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  

รุน่ที่ 9 
• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที่ 2 
• หลกัสตูรอยัการจงัหวดั รุน่ที่ 9/2530 

0.032 ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอรย์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรอืองคก์รอื่น  

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท คิงสฟ์อรด์ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2559 – 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2561 ประธานกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2561 กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 5 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

2559 – 2559 กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนจิเนียริ่ง จ ากดั 
(มหาชน) 

2556 – 2558 อธิบดีอยัการ ส านกังานคดีเศรษฐกิจและทรพัยากร 
ส  านกังานอยัการสงูสดุ 

2553 – 2558 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการ
พิจารณาอทุธรณ ์

กรมศลุกากร 

2551 – 2558 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

   
5. นายสุรพล มีเสถียร 
• กรรมการ (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษัท) 

• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

66 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร ์
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร ์โรงเรียนนายเรือ 
• ประกาศนียบตัร วิทยาลยัการทพัเรือ 
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 

155/2555 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 

92/2554 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• หลกัสตูร การบริหารความเสี่ยงองคก์ร รุน่ที่ 10 จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

0.028 ไม่มี 2563 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรอืองคก์รอื่น  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บิก๊ซี จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการแรงงานทางทะเล กระทรวง
แรงงาน 

2550 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท นทลิน จ ากดั 

2552 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สมาคมเจา้ของเรือไทย 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นทลิน จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2557 – 2561 กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd. 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 6 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

2554 – 2560 กรรมการ บริษัท คณุนที จ ากดั 

2557 – 2559 กรรมการ บริษัท เอ็น.ท.ีแอล. มารีน จ ากดั 

2554 – 2559 กรรมการ บริษัท บทด จ ากดั 
6. นายพร้อมพงษ ์ชัยศรีสวัสดิส์ุข (2) 
• กรรมการ (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษัท) 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
• ประธานคณะกรรมการบริหาร 
• ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 
22 มกราคม 2559 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหาร  
1 มกราคม 2563 
 

53 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 

97/2555 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
-ไม่มี- 

0.000 ไม่มี 2563 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และประธาน
คณะกรรมการบริหาร 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรอืองคก์รอื่น  

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สิงหา แท็งเกอร ์จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วินชยั จ ากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นทลิน จ ากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ TATE Offshore Co., Ltd. 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd. 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2556 – 2562  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายลงทนุ บริษัท นทลิน จ ากดั 

2555 – 2559 กรรมการ TOP-NTL Pte. Ltd. 

   

7. นายสุรศักดิ ์ใจเย็น 
• กรรมการ (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษัท) 

• กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

• กรรมการบริหาร 

49 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรงัสิต 
• รฐัศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Corporate Governance for Executive (CGE) รุน่ที่ 

12/2561 

0.016 ไม่มี 2562 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

-ไม่มี- 
 

  



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 7 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 
246/2560 

• หลกัสตูร Financial Statement for Director (FSD) รุน่ที่ 
28/2558 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 
20/2555 

การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• Assessment Center Certificate/ 7 Habits/ Global 

Organization Leadership Development (GOLD) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรอืองคก์รอื่น  

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายบริหารและพฒันาองคก์ร 

บริษัท นทลิน จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลินพลสั รีเทลลิ่ง เซอรว์ิส จ ากดั 
บริษัท เอ็น ดับเบิล้ยู รีซอรส์เซส โฮลดิง้ จ ากดั 
บริษัท ริช รีเทลลิ่ง จ ากดั 
บริษัท เอ็น.เอ.ที.มารท์ จ ากดั 
บริษัท ซับพุด เอ็นเนอรย์ี่ วนั จ ากดั  
บริษัท ซับพุด เอ็นเนอรย์ี่ ท ูจ ากดั 
บริษัท แบล็ค ดอลฟิน จ ากัด 
บริษัท โกลด ์ดอลฟิน จ ากัด 
บริษัท ดอลฟิน กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท ไบโอ เทค กรีน เอ็นเนอรจ์ี จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

-ไม่มี-   

   

8.  นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 
• กรรมการ  
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 
1 กมุภาพนัธ ์2563 
 

38 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ RMIT University, Melbourne, 

Australia 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 

92/2554 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 

170/2556 

0.23 ไม่มี 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษัท ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรอืองคก์รอื่น  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอรจ์ี จ ากดั และ 
บริษัทย่อย* 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 8 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• หลกัสตูร Masterclass in Private Equity จาก London 

Business School (LBS) ปี 2014 
• หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรม
และการลงทนุ (วธอ.รุน่ที่ 2/2558) 

• หลกัสตูร Risk Management program for Corporate Leader 
(RCL) รุน่ที่ 4/2016 

• หลกัสตูร Anti-corruption: The practical guide 
• หลกัสตูร Fundamentals of petroleum economics 
• หลกัสตูร Aligning Risk with Strategy and Performance 
• หลกัสตูร Change Management 
• หลกัสตูรการจดัการดา้นการตลาดสมยัใหม่รุน่ที่ 40 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ Sea Oil Offshore Limited 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ Sea Oil Energy Limited 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นทลิน จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2555 - 2558 กรรมการ บริษัท ยไูนเต็ด ออฟชอร ์เอวิเอชั่น จ ากดั 

 
หมายเหต ุ
*บริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท ซนันี่ โซล่า จ ากดั / บริษัท ซนั ลิงคพ์าวเวอร ์จ ากดั / บริษัท โซล่าร ์ทาวน ์จ ากดั / บริษัท 
สกาย โซล่าร ์พาวเวอร ์จ ากดั / บริท สกาย โซล่าร ์รูฟ จ ากดั / บริษัท เอ็น ดบัเบิลยกูรีน พาวเวอร ์จ ากดั / บริษัท เอ็น 
ดบัเบิลยโูซล่าร ์จ ากดั / บริษัท เอ็น ดบัเบิลยเูอ็นเนอรย์ี จ ากดั 

9. นายณัฏฐก์รณ ์ส าราญ (2) 
• รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร สายงาน
ธุรกิจบริหารจดัการเรือ 

• กรรมการบริหาร 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหาร 
22 กมุภาพนัธ ์2561 

53 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าก าลงั โรงเรียนนายเรือ 
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไม่มี- 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)   

รุน่ที่ 26/2561 
• Risk Management and Incident Investigation Lloyd’s 

Register 
• Accelerated Finance and Accounting for Non-Finance 

Manager Boston Network 

ไม่มี ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร สายงาน
ธุรกิจบริหารจดัการเรือ 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

-ไม่มี-   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรอืองคก์รอื่น  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บงกช มารีน เซอรว์ิส จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จดัหางาน บีเอสซี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็น.ท.ีแอล. มารีน จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 9 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

• Subsea Field Development Concept Optimization Universal 
Network Intelligence 

• Regional Workshop on the IMO London Protocol in 
Thailand International Maritime Organization 

• Navigation Risk “Assessment and Management” Workshop 
C.&P. 

• หลกัสตูร SEA Survival & Offshore Safety Procedures 
SMTC/Sribima Maritime Training Centre 

• How to develop a risk management plan-HRP 
• Advance Commercial Negotiation (Best Practice) 
• The leadership grid Thailand 4.0 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2559 – 2562 กรรมการ บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากดั 

2558 – 2561 ผูอ้  านวยการสายงานเทคนคิ บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2561 กรรมการผูจ้ดัการ (รกัษาการ) บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

   

10. นางสาวนิภัทร เอ่ียมศิริวัฒน ์(2) 
• ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 1 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหาร  
1 กนัยายน 2558 

43 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาการจดัการดา้นโลจิสติกสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน 

มหาวิทยาลยับรูพา 
• ปริญญาตรี สาขาการจดัการ (ทรพัยากรมนุษย)์ มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัราชนครนิทร ์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไม่มี- 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• Marketing Knowledge for Ship Business Unit 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 1 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรอืองคก์รอื่น  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บิก๊ซี จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จดัหางาน บีเอสซี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2556 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท กาญจนามารีน จ ากดั 
 
 

  
 

     



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 10 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

11. นางสาวสุธาสินี หม่ืนละม้าย (2) 
• ผูอ้  านวยการสายงานการลงทนุโครงการ
และประกนัคณุภาพ 

 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหาร 
14 มิถนุายน 2561 

36 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขา Business Management (Merit), Oxford 

Brookes University, Oxford, UK 
• ปริญญาตรี สาขาพฒันาผลิตภณัฑ ์ภาควิชาอตุสาหกรรมเกษตร 

(เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไม่มี- 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• Fundamentals of Petroleum Economics by Petroleum 

Institute of Thailand, February 2018 
• Financial Management and Tax Planning by The Faculty of 

Economics, Chulalongkorn University Thailand, April-May 
2016 

• LNG/Gas Contracts - Negotiation, Drafting and 
Administration by IBC Asia Singapore, May 2015 

• LNG Cargo Operations, Transportation and claims by IBC 
Asia Singapore, March 2015 

• Tanker Chartering, Laytime and Demurrage by IBC Asia 
Singapore, June 2014 

• Fundamental of Technical and Commercial of Tankers by 
NYK Line, Japan, May 2014 

• Fundamental of Laytime and Demurrage by IBC Asia 
Singapore, March 2014 

• กลยทุธท์างธุรกิจ กฎหมาย และภาษีในการควบรวมและ 
ซือ้กิจการ 

ไม่มี ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการสายงานการลงทนุโครงการ
และประกนัคณุภาพ 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรอืองคก์รอื่น  

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บงกช มารีน เซอรว์ิส จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd. 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สิงหา แท็งเกอร ์จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร ์จ ากดั 

ประสบการณท์ างานที่ผ่านมา 

2556 – 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด TOP-NTL Pte. Ltd. 

   



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 11 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

12. นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ ์(2) 
• ผูอ้  านวยการสายงานการเงินและบญัชี 
(ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและ
การเงิน) 

• กรรมการบริหาร 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหาร 
1 มกราคม 2560 

58 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาสตร ์
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไม่มี- 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• Strategic CFO In Capital Markets Program รุน่ที่ 5/2560 
• Orientation Course CFO (Focus On Financial Reporting) 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการสายงานการเงินและการ
บญัชี และกรรมการบริหาร 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี-   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรอืองคก์รอื่น  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็น.ที.แอล.  มารีน จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

ประสบการณท์ างานที่ผ่านมา  

2560 – 2562 กรรมการ บริษัท ออรช์ารด์ นาวี จ ากดั 

2535 – 2559 ผูอ้  านวยการสายงานการเงิน บริษัท นทลิน จ ากดั 

13. นางสาวกุสุมา หมู่วรรณ ์
• ผูจ้ดัการแผนกบญัชี (ผูค้วบคมุดแูลการ
ท าบญัชี) 

 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูค้วบคมุดแูลการ
ท าบญัชี 1 กุมภาพนัธ ์2559 
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• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลยัเซา้ธอ์ีสทบ์างกอก 
• ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาการบญัชี โรงเรียนอรรถวิทย์

พณิชยการ 
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไม่มี- 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

ไม่มี ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการแผนกบญัชี บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี-   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรอืองคก์รอื่น  

- ไม่มี-   

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2545 – 2558 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษัท นทลิน จ ากดั 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

• Tax Planning 
• Update กฎหมายภาษีอากร พรอ้มประเด็นการตรวจสอบภาษี

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

ระมดัระวงั 
• เจาะลกึภาษีอากรที่ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี สมหุบ์ญัชี หวัหนา้ฝ่าย

บญัชีตอ้งทราบ 
• การสมัมนาการรายงานทางการเงินประจ าปี 
• งบการเงินรวม PACK5 และปัญหาในการจดัท างบการเงินรวม 
• Update TFRS 15 และ TFRS 16 พรอ้มผลกระทบในการจดัท า

ภาษีและการค านวณก าไรสทุธิ 
• การยื่นงบการเงินของผูท้  าบญัชีดว้ยระบบการใหบ้ริการรบังบ

การเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-Filing) 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินส  าหรบับริษัทที่เตรียมตวัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
• Dealing with disruption and adapting to survive and thrive 
• เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย (TFRSs / 

TFRS for NPAEs) 
• การเงินที่ส  าคญัส าหรบัผูบ้ริหาร 

   

14. นางสาวอุดรรัตน ์สิทธิกร 
• เลขานกุารบริษัท 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นเลขานกุารบริษัท  
2 กรกฎาคม 2561 
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• ปริญญาโท  Master of Business Systems, Monash University 
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรอืองคก์รอื่น  

- ไม่มี -   
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุน่ที่ 

47/2561 
• หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP) รุน่ที่ 22/2561 
• หลกัสตูร Effective Minutes Taking EMT รุน่ที่ 13/2552 
• หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ที่ 30/2552 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

• หลกัสตูรผูป้ฏิบตัิงานเลขานกุารบริษัท Advances for Corporate 
Secretaries รุน่ที่ 1/2560 ชมรมเลขานกุารบริษัทไทย  สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2560 – 2561 ผูจ้ดัการอาวโุสนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละ
เลขานกุารบริษัท 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

   

 
 
 
 

 
 
 

 
หมายเหต ุ
(1) สดัส่วนการถือหุน้นบัรวมจ านวนหุน้ของ (1) คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภริยา (2) บตุรที่ยงัไม่บรรลตุิภาวะ และ (3) นิติบคุคลที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และบคุคลตาม (1) และ (2) ถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ 30  ของจ านวนสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของนิติบคุคลดงักล่าว และการถือหุน้รวมกนัดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่มากที่สดุในนิติบคุคลนัน้ 
(2) เป็นผูบ้ริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
 
 
 

 
 
 
  
* 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 14 

1.2 หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั  

เลขานกุารบรษิัทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบหลกั ดงันี ้

(1) จัดท ำและเก็บรกัษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำร
บรษิัท และรำยงำนประจ ำปีของบรษิัทฯ หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

(2) เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย ที่รำยงำนโดยกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมกำรและผูบ้ริหำรใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บั

รำยงำนนัน้ 

(3) ใหค้  ำแนะน ำเบือ้งตน้แก่กรรมกำรเก่ียวกับขอ้กฎหมำยระเบียบและขอ้บังคบั ตลอดจนนโยบำยต่ำง ๆ ของบริษัทฯ 
ติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงถกูตอ้งและสม ่ำเสมอรวมถึงรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร  

(4) จดักำรประชมุผูถื้อหุน้และประชมุคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และขอ้พึงปฏิบตัิต่ำง ๆ  

(5) บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

(6) ดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนเหตกุำรณส์ ำคญั ๆ ของบรษิัทฯ ในส่วนท่ีรบัผิดชอบต่อหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล
บรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์ประกำศ ระเบียบ และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร  

(7) ติดต่อและส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ทั่วไปใหไ้ดร้บัทรำบสิทธิต่ำง ๆ ของผูถื้อหุน้ และข่ำวสำรของบรษิัทฯ  

(8) ควบคุมและจัดเก็บทะเบียนส ำคญัของบริษัทฯ รวมถึงใบอนุญำตต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรประกอบธุรกิจและกำร
แสดงสถำนะของบรษิัทฯ   

(9) ดูแลกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะอนุกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ และกำรด ำเนินกำรใดใหเ้ป็นไป
ตำมที่กฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่ำง ๆ 

(10) ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วม 

 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัท
ใหญ ่

บริษัท 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
NAT PRM BIGS BMS BSC NMC NSSG NTL SHT TIM TMN TMT TNS TNTL TST 

1. นายบวร วงศสิ์นอดุม  C              
2. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์  VC         C     
3. นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ  /              
4. นายสมชาย ควูิจติรสวุรรณ  /              
5. นายสรุพล มีเสถียร /, E / /             
6. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ / /, E     /  /       
7. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น /, E /              
8. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม / /              
9. นายณฏัฐ์กรณ ์ส าราญ  E  / / /  /  /  /    
10. นายวิรทิธ์ิพล จไุรสินธุ ์  E    /  /    /    
11. นางสาวนิภทัร เอี่ยมศิรวิฒัน ์  E /  / /  /    /    
12. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย  E  /   /  /   / /   

C = ประธานกรรมการ     VC = รองประธานกรรมการ     / = กรรมการ     E = ผูบ้รหิาร 

รายชื่อบริษัท 
BIGS บริษัท บิก๊ซี จ ากดั NSSG Nathalin Shipping Pte. Ltd. TMN บริษัท บทด จ ากดั 
BMS บริษัท บงกช มารีน เซอรว์ิส จ ากดั NTL บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั TMT บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จ ากดั 
BSC บริษัท จดัหางาน บีเอสซี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั     PRM บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) TNS บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร ์จ ากดั 
NAT บริษัท นทลิน จ ากดั SHT บริษัท สิงหา แท็งเกอร ์จ ากดั TNTL TOP-NTL Pte. Ltd. 
NMC บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ากดั TIM บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากดั TST TOP-NTL Shipping Trust 

_________________________ 
หมายเหต ุ
(1) บริษัท ออรช์ารด์ นาวี จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเสรจ็การช าระบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์แลว้ เม่ือวนัที่ 23 ธันวาคม 2562 

(2) บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากัด ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์แลว้ เม่ือวนัที่ 26 ธันวาคม 

2562 

 

 

(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563) 



                                         เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงาน 
บญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 16 

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทถูกลงโทษ เนื่องจากการกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญัติซือ้ขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



                                                           เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 2 หนา้ท่ี 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) และบริษัทร่วม ณ วันที่ 30 มีนาคม 
2563 

รายชื่อกรรมการ 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
BIGS BMS BSC NMC NSSG NTL SHT TIM TMN TMT TNS TNTL TST 

1. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์         /     
2. นายสรุพล มีเสถียร /             
3. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ     /  /       
4. นายณฏัฐ์กรณ ์ส าราญ  / / /  /  /  /    
5. นายสมพฒัน ์คงส าราญ  /  / /  /   / / /  
6. นายวิรทิธ์ิพล จไุรสินธุ ์    /  /    /    
7. นางสาวนิภทัร เอี่ยมศิรวิฒัน ์ /  / /  /    /    
8. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย  /   /  /   / /   
9. นายทินกร เทิดวิกรานต ์ /             
10. นายสรุเดช ภวเมธีสกลุ /             
11. นายพชร เสนะวีณิน /       /      
12. นายเสรี วิรยิะสกลุธรณ ์ /             
13. นายชมุพล พรหมประสิทธ์ิ /             
14. นายบณัฑติ หรรษาไพบลูย ์  /            
15. นายปฏิวตัิ ทิวะศะศิธร ์  /            
16. นางสาวเรืองรตัน ์ทองดีนอก   /           
17. นายสิทธิชยั พระนอนเขตต ์    /          
18. Mr. Wang Wei     /  /       
19. Mok Soo Keow Irene     /  /       
20. นายบญุรกัษ์ ลีป้ระกอบบญุ      /        
21. นาวาเอก รกัชาติ สรุยิอมัพร        /   / /  
22. นายนิทศัน ์ครองวานิชยกลุ        /   /   
23. นายธานินทร ์ผะเอม         /     
24. นายประทีป เตียวตรานนท ์         /     
25. นายภมูินทร ์หะรนิสตุ         /     
26. นายวรวิทย ์วิศษิฐ์กจิการ         /     
27. นายชยัยะ ไผ่สวุฒัน ์         /     
28. นายโกวิทย ์กวุานนท ์         /     



                                                           เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 2 หนา้ท่ี 2 

รายชื่อกรรมการ 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
BIGS BMS BSC NMC NSSG NTL SHT TIM TMN TMT TNS TNTL TST 

29. นายอนจุิตร จิตฤดีอ าไพ         /     
30. นายจฬุา สขุมานพ         /     
31. นายกมัปนาท วินิจธรรมกลุ            /  
32. Mr. Li Ke            /  
33. นายชมุพล พรอ้มประสิทธ์ิ            /  

รายชื่อบรษิัท 
BIGS บรษิัท บิก๊ซี จ ากดั TIM บรษิัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
BMS บรษิัท บงกช มารีน เซอรว์ิส จ ากดั TMN บรษิัท บทด จ ากดั 
BSC บรษิัท จดัหางาน บีเอสซี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั     TMT บรษิัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จ ากดั 
NMC บรษิัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ากดั TNS บรษิัท ท็อป นอติคอล สตาร ์จ ากดั 
NSSG Nathalin Shipping Pte. Ltd. TNTL TOP-NTL Pte. Ltd. 
NTL บรษิัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั TST TOP-NTL Shipping Trust 
SHT บรษิัท สิงหา แท็งเกอร ์จ ากดั   

หมายเหต ุ
(1) บริษัท ออรช์ารด์ นาวี จ ากัด ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์แลว้ เม่ือวนัที่ 23 ธันวาคม 

2562 
(2) บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากัด ได้จดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์แล้ว เม่ือวันที่ 26 

ธันวาคม 2562 
 



                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท



                                                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
                     และหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 1 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ – นามสกุล:   นางสาวสิรมิาพรรณ  ไผ่เฉลิม 

ต าแหน่ง:   หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปรญิญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยับูรพา 
 ปรญิญาโทบญัชี   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
 ปรญิญาโทการเงิน  Goldey Beacom College 

ประวัติการอบรมทีเ่กี่ยวข้อง: ผ่านการอบรมหลกัสตูร ดงันี ้

▪ การสอบทานกระบวนการจดัท าและติดตามการด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ 
▪ การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร 
▪ Anti-corruption: The practical guide 
▪ IT security awareness 
▪ Internal control fundamentals 
▪ มาตรการควบคมุภายในการบรหิารจดัการความเส่ียง 
▪ Accounting and Finance policy & regulation 
▪ การจดัท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นในองคก์ร 
▪ CIA review Part 2  
▪ Anti – Corruption: The Practical Guide (ACPG) 
▪ Fraud risk management 
▪ CIA review Part 1 
▪ Chief Audit Executive Professional Leadership Program 

ประสบการณก์ารท างาน: 

▪ เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษี  กรมสรรพากร 
▪ เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน กรมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการอาวโุส  บรษิัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 
▪ ผูจ้ดัการ บรษิัท บางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการ  บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
▪ ผูจ้ดัการ บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของหัวหน้างานการตรวจสอบภายในของบริษัท: 

1. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบและมีสายบังคับบัญชาขึ ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท 



                                                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
                     และหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 2 

2. ไม่มีส่วนไดเ้สียหรือส่วนรว่มในการปฏิบตัิงานขององคก์รในกิจกรรมที่ผูต้รวจสอบภายในตอ้งตรวจสอบหรือประเมินผล 

3. สอบทานความถูกตอ้งของขัน้ตอนการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามคู่มือการปฏิบตัิงาน นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
บรษิัท  เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

4. สอบทานความถกูตอ้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานและประเมินความเชื่อถือไดข้องขอ้มลู
ที่ไดร้บัจากระบบสารสนเทศ  เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการรั่วไหลของขอ้มลูส าคญัของบรษิัท 

5. สอบทานความถูกตอ้งของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ของรายงานทางการเงินว่าแสดงรายการอย่างถูกตอ้ง  ครบถ้วน 
เหมาะสมและเชื่อถือได ้ ตลอดจนประเมินระบบควบคมุภายในของระบบงานบญัชีและการเงิน  

6. ติดตามผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ เหมาะสมต่อการด าเนินงานและไม่ส่งผลกระทบต่อขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอื่นๆ ของบรษิัท 

7. ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีขั้นตอนการปฏิบัติ งานที่มีประสิทธิภาพ โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะท าหนา้ที่สอบทานและรายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บริหารรับทราบ   เสนอแนวทางแกไ้ขปรบัปรุงและ
ติดตามผลการแกไ้ขปรบัปรุงเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

8. สอบทานการท ารายการระหว่างกันเพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวไดด้  าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย ์ ขอ้บังคับ  ประกาศ  ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์  และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน   
รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

9. ปฏิบตัิงานอื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากผูบ้รหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
                     และหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล:  นางสาวอดุรรตัน ์สิทธิกร 

ต าแหน่ง:  เลขานกุารบรษิัท 

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปรญิญาโท  Master of Business Systems, Monash University 
 ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณท์ างาน: 

2561 – ปัจจบุนั เลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2560 – 2561 ผูจ้ดัการอาวโุสนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2558 พนกังานอาวโุสงานเลขานกุารบริษัท 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

2547 – 2557 ผูจ้ดัการอาวโุสส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
บรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้อง: 

• หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุน่ที่ 47/2561 

• หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP) รุน่ที่ 22/2561 

• หลกัสตูร Effective Minutes Taking EMT รุน่ที่ 13/2552 

• หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ที่ 30/2552 

• หลกัสตูรผูป้ฏิบตัิงานเลขานกุารบรษิัท Advances for Corporate Secretaries รุน่ที่ 1/2560 ชมรมเลขานกุารบรษิัทไทย  
สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน: 

1. จดัท ำและเก็บรกัษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบรษิัท 

และรำยงำนประจ ำปีของบรษิัทฯ หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย ที่รำยงำนโดยกรรมกำร หรือผู้บริหำร จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของ

กรรมกำรและผูบ้ริหำรใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่บรษิัทฯ 

ไดร้บัรำยงำนนัน้ 



                                                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
                     และหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 
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3. ใหค้  ำแนะน ำเบือ้งตน้แก่กรรมกำรเก่ียวกบัขอ้กฎหมำยระเบียบและขอ้บงัคบั ตลอดจนนโยบำยต่ำง ๆ ของบรษิัทฯ ติดตำม

ใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงถกูตอ้งและสม ่ำเสมอรวมถึงรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร  

4. จดักำรประชมุผูถื้อหุน้และประชมุคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และขอ้พึงปฏิบตัิต่ำง ๆ  

5. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ 

ที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

6. ดูแลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนเหตุกำรณส์ ำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ในส่วนที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล

บรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์ประกำศ ระเบียบ และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร  

7. ติดต่อและส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ทั่วไปใหไ้ดร้บัทรำบสิทธิต่ำง ๆ ของผูถื้อหุน้ และข่ำวสำรของบรษิัทฯ  

8. ควบคุมและจดัเก็บทะเบียนส ำคญัของบริษัทฯ รวมถึงใบอนุญำตต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรประกอบธุรกิจและกำรแสดง

สถำนะของบรษิัทฯ   

9. ดูแลกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะอนุกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ และกำรด ำเนินกำรใดใหเ้ป็นไปตำมที่

กฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่ำง ๆ 

10. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น
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- ไม่มี - 



                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พริมา มารีน จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณด์า้นธุรกิจพลังงาน กฎหมาย 
บญัชีการเงิน และการบรหิาร จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ ท าหนา้ที่เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายสมชาย คูวิจิตรสวุรรณ และนายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ์ 
ไดข้อลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ และไดแ้ต่งตัง้นายบวร วงศสิ์นอดุม ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างอิสระตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทและมีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 9  
ครัง้ มีวัตถุประสงคเ์พื่อการก ากับดูแลการบริหารงานและการสอบทานระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไดร้วมวาระการประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีโดย 
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมดว้ย จ านวน 1 วาระ  เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  
สอบบญัชีและไดร้บัความรว่มมือในการใหข้อ้มลูต่าง ๆ  ของบรษิัทฯ อย่างดีจากผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ  โดยมี
รายละเอียดการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้  4  ท่าน  ดงันี ้

รายนาม 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง 
การเข้าร่วม
ประชุม 

หมายเหต ุ

นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9  
นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ 9/9  
นายบวร วงศสิ์นอดุม กรรมการตรวจสอบ 7/7 *รบัต าแหน่งเดือน พ.ค.2562 
นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ ์ กรรมการตรวจสอบ 2/2 *ขอลาออกเดือน พ.ค.2562 

ผลการด าเนินงานและการใหค้วามเห็นในเรื่องต่าง ๆ  ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได ้ ดงันี ้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจ าปี  2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได  ้
สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน  การปฏิบัติตามข้อสังเกตและความเห็นของผู้สอบบัญชี  
การปรบัปรุงรายการบัญชี นโยบายการบัญชี ความเพียงพอของขอ้มูลที่เปิดเผยในงบการเงิน เพื่อใหม้ั่นใจว่าการจดัท า 
งบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบญัชี และการสอบบญัชี 

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี ตามกรอบการ



                                         เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นในระบบควบคมุภายในว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จากการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในตามแบบการประเมินของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
ส าหรบัปี 2562 พบว่า บรษิัทฯ มรีะบบการควบคมุภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ก ากับดูแลให้ 
ผูต้รวจสอบภายในปฏิบตัิงานตรวจสอบอย่างอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยใหค้วามส าคญัต่อ
การปรบัปรุงระบบควบคุมภายในใหส้อดคลอ้งกบัขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่เปล่ียนแปลงและน าไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้าย อัตราก าลังของ  
ผูต้รวจสอบภายในต่อปรมิาณงานตรวจสอบของบรษิัทฯ 

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่มีผลบงัคบัใชก้ับธุรกิจของบริษัทฯ พบว่า ในปี 2562 บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กฎหมายอื่น  ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
และมีผลใชบ้งัคบักบัธุรกิจของบรษิัทอย่างครบถว้น   

4. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นการตรวจสอบ  ขอบเขต
การปฏิบตัิงาน คุณภาพและมาตรฐานการท างานของบรษิัทสอบบญัชี รวมถึงค่าตอบแทนในการสอบบญัชี และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชีและแต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบัญชี จ ากัด โดยมีนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5155 นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล  
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่  5752 นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5565 นายบณัฑิต ตัง้ภาภรณ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8509 เป็นผูต้รวจสอบและรบัรองรายงานทางการเงินประจ าปี 2562 

5. การสอบทานรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ คณะกรรมการตรวจสอบได ้ 
สอบทานรายการระหว่างกนัท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวถกูตอ้งตามกฎระเบียบ
ของบริษัทฯ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า การท ารายการระหว่างกนัในปี 2562 เป็นไปตาม
เงื่อนไขการคา้ทั่วไป มีความเป็นธรรม มีการเปรียบเทียบราคาเพื่อคดัเลือกผูใ้หบ้รกิารหรือผูข้ายสินคา้ และผ่านการอนุมตัิ
ตามอ านาจอนมุตัิที่บรษิัทฯ ก าหนด โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นและเพียงพอ 

6. การก ากับดูแลกิจการ  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิงานตามนโยบายการบรหิารจดัการ
เพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นไปตามหลัก CG Code ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ และนโยบายการต่อต้านคอรร์ัปชั่น โดยเฉพาะรายการเก่ียวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์พบว่า กรรมการและพนกังานบรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีที่บรษิัทก าหนดไวอ้ย่าง
เครง่ครดั ตามคู่มือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ 
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7. การบริหารความเสี่ยง   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเส่ียง พบว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะท างานบริหารความเส่ียง 
ท าหนา้ที่ประเมินความเส่ียงของโครงการลงทนุ ทบทวนความเส่ียงและติดตามการบรหิารความเส่ียงในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานดา้นต่าง ๆ  อย่างสม ่าเสมอ โดยคณะท างานไดจ้ดัท ารายงานความเส่ียงและแผนการบรหิารความเส่ียงน าเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ  
สามารถควบคมุความเส่ียงที่ส  าคญัใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ 

8. การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานแบบ
ประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทจุรติ  บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) และมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในสอบทานเอกสารประกอบการยื่น CAC 
ซึ่งประกอบดว้ยนโยบาย ระเบียบ อ านาจอนุมตัิรวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ โดยผ่านการลงนามจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าส่งแบบประเมินและเอกสารประกอบต่อ 
CAC ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดผ่้านการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC แลว้เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 

โดยสรุป การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 เป็นไปตามขอบเขตหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทและกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบรษิัทฯ 
และบรษิัทย่อย ไดจ้ดัท างบการเงินอย่างถกูตอ้ง เชื่อถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ ระบบการควบคมุภายในและ
การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั การเขา้ท ารายการระหว่าง
กันไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง มีการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นและการใหสิ้นบน รวมทัง้มีการพิจารณาคดัเลือก
ผูส้อบบญัชีเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวแ้ละปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตลอดปีที่ผ่านมา 

 

 

 
       (นายชายนอ้ย   เผื่อนโกสมุ) 
                ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ าปี 2562 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ประกอบดว้ย

กรรมการจ านวน 4 ท่าน โดยมีพลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย ์เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสุม 
(กรรมการอิสระ) นายสมชาย คูวิจิตรสวุรรณ (กรรมการอิสระ) และนายสรุศกัดิ์ ใจเย็น เป็นกรรมการสรรหาฯ และมีนางสาว
อุดรรัตน์ สิทธิกร หัวหน้างานการก ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
สรรหาฯ โดยมีขอบเขตและหนา้ที่ความรบัผิดชอบภายใตก้รอบกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาฯ และตามที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดม้ีการประชุมทั้งสิน้จ านวน 4 ครัง้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความ
รบัผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

ด้านการพิจารณาสรรหา 

• เห็นชอบเสนอชื่อกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายสุรพล มีเสถียร นายสุรศกัดิ์  
ใจเย็น และว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักุล ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
เลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

• เห็นชอบเสนอชื่อนายบวร วงศสิ์นอุดม ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ แทน
นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ์ ท่ีลาออกจากต าแหน่ง 

• เห็นชอบเสนอชื่อนายสุรศักดิ์ ใจเย็น ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพิ่มเติม 

• เห็นชอบเสนอชื่อกรรมการชุดย่อยที่พน้จากต าแหน่งตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1. นายสรุพล มีเสถียร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารความเส่ียง 

2. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร 

3. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักลุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร 

• เห็นชอบเสนอชื่อนายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้เป็นประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิาร แทนว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักลุ ท่ีพน้จากต าแหน่งเนื่องจากครบก าหนดการด ารงต าแหน่งตามสญัญาจา้ง 
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ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

• เห็นชอบการจ่ายโบนัสกรรมการประจ าปี 2561 จ านวน 5.75 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย ประธานกรรมการ
จ านวน 1.5 ลา้นบาท รองประธานกรรมการจ านวน 1.25 ลา้นบาท และกรรมการอิสระ 3 ท่าน จ านวน 3 ลา้นบาท (ท่านละ 1 
ลา้นบาท) เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

• เห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 20  
ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงผล
ประกอบการของบรษิัทฯ หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยูใ่น
ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวก้ับ 
บรษิัทฯ 

• เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) ประจ าปี 2561 รวมทัง้ก าหนดอตัรา
การขึน้เงินเดือนและโบนสัประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

• เห็นชอบหลักเกณฑ์และตวัชีว้ัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO) ประจ าปี 
2562 เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

ด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

• เห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

• เห็นชอบการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ที่ออกโดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัยม์าปรับใช ้โดยเห็นว่าภาพรวมของบริษัทฯ มีนโยบายและ  
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code 2017 แล้ว นอกจากนี ้ ยังมีความเห็นให้มีการทบทวนกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริษัท และการแบ่งแยกหนา้ที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ รวมถึงใหม้ีการด าเนินการเก่ียวกบัการรกัษา
ขอ้มลูความลบั การส่ือสาร และเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทฯ เพิ่มเติมดว้ย 

• ก าหนดให้มีการจัดสัมนา  เรื่ อง  “Anti-Corruption” ในวันที่  22 กรกฎาคม 2562 โดยมีคุณโสมสุดา  
ตันจันทรพ์งศ  ์เป็นวิทยากร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกิดความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงเก่ียวกับการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นและสามารถปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพื่อป้องกันไม่ใหบ้ริษัทฯ และพนักงาน
ปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นการทจุรติ 

• รบัทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 
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ทัง้นี ้ดว้ยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงคณะกรรมการสรรหาฯ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดอีย่างต่อเนื่อง ท า
ให้ในปี 2562 บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  
จดทะเบียน ประจ าปี  2562 (CGR 2562) โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้พียง 2 ปี นอกจากนี ้ในปี 2562 บริษัทฯ ยังไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิก 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC) จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ  

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดท้บทวนและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายของตนเองแลว้ เห็นว่า
โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาฯ สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้
อย่างครบถว้น และมีความต่อเนื่อง 

 
 
พลเรือเอก 

             (นิพนธ ์จกัษุดลุย)์ 
                                              ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน  
                                                                 และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2562 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
 
คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง ซึ่งจะท าใหธุ้รกิจด าเนินไปไดแ้ละเติบโต

อย่างต่อเนื่อง จึงไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองความเส่ียงส าคัญ รวมถึงน าเสนอ  
แนวทางแกไ้ขที่เหมาะสม ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการผูม้ีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และความเขา้ใจในการด าเนินธรุกจิ 
จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 

1. นายโกสิทธ์ิ  เฟ่ืองสวสัดิ์  (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรรมการบรหิารความเส่ียง  

2. นายสรุพล มีเสถียร (กรรมการ)  กรรมการบรหิารความเส่ียง  

3. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ (กรรมการ) กรรมการบรหิารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยึดมั่นในการบริหารความเส่ียงภายใตห้ลัก 3 ประการคือ การก ากับและบริหาร 
ความเส่ียงตามหลกัธรรมาภิบาล การวางนโยบายการบริหารความเส่ียงทัง้องคก์ร และการด าเนินการบริหารความเส่ียงเพื่อ
สรา้งหลกัประกนัในการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ดัรูปแบบของการบริหารความเส่ียงใน 
4 ประการคือ การบริหารความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล (Governance Risk) ด้านการกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ 
(Strategy & Planning Risk) ดา้นการด าเนินงานและระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (Operation & Infrastructure Risk) และดา้น
รายงานทางการเงิน (Financial Reporting Risk) ทั้งนี ้บริษัทฯ ด าเนินการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
และ COSO ERM 2017 อย่างต่อเนื่อง 

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมีการประชมุอย่างต่อเนื่อง ทัง้ที่เป็นทางการจ านวน 7 ครัง้ 
และไม่เป็นทางการจ านวน 2 ครัง้ เพื่อใหก้ารประชมุสามารถด าเนินการพิจารณาไดอ้ย่างราบรื่นสอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจ
ขององคก์ร และก่อให้เกิดความรวดเร็วของการประชุม  โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเข้าร่วมครบ 
องคป์ระชมุทกุครัง้ รวมถึงสามารถสรุปสาระส าคญัในการปฎิบตัิหนา้ที่ ไดด้งัต่อไปนี ้

1. พิจารณาและอนุมัติความเส่ียงของโครงการ เป็นไปตามความเส่ียงดา้นกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ 
(Strategy & Planning Risk) ทัง้ในส่วนการต่อเรือใหม่และการลงทุนซือ้เรือมือสองเพื่อทดแทน การเขา้ซือ้หุน้สามญัของบริษัท 
บิ๊กซี จ ากัด เพิ่มเติม หลงัจากที่ด  าเนินการควบรวมกิจการในอตัรารอ้ยละ 70 ในปี 2561 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละแผน
ธุรกิจขององคก์ร การขยายธุรกิจ และการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ของตลาดการเดินเรือขนส่งน า้มนัและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
และอุตสาหกรรมการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งในและต่างประเทศ พรอ้มทั้งใหข้อ้เสนอแนะการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงมอบหมายใหม้ีการรายงานการติดตามและสอบทานการจดัการความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 

2. พิจารณาและรับทราบผลการควบคุมติดตามการบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk 
Management - Treatment Plan) อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กรในด้านธรรมาภิบาล 
(Governance Risk) ดา้นการด าเนินงานและระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (Operation & Infrastructure Risk) และดา้นรายงาน
ทางการเงิน (Financial Reporting Risk) โดยท าการควบคุมติดตามวิธีจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือ 
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ลดโอกาสที่จะเกิดขึน้ เป็นไปตามมาตรการป้องกัน มาตรการลดผลกระทบและมาตรการแกไ้ขที่ไดก้ าหนดไว้  เพื่อใหม้ั่นใจ 
ได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้ งไว้ อาทิ  
ความเส่ียงจากการรายงานทางการเงินหรือรายงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยอาจส่งผลกระทบต่อการจดัท างบการเงิน และการ
น าส่งงบการเงินขององคก์รแก่หน่วยงานก ากับทั้งภายในและภายนอกไดน้ั้น ทางบริษัทฯ ไดม้ีการวางแผนการส่ือสารแก่
พนกังาน ผูบ้ริหารของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ทราบอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหน้ าส่งเอกสารทางการเงินไดต้ามรอบก าหนดการ
จดัท างบการเงินไดอ้ย่างถกูตอ้ง ทนัต่อเวลา 

3. พิจารณาและรับทราบการจัดอบรมสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk 
Management) ซึ่งมีการจดัจา้งวิทยากรภายนอก ที่มีความรู ้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบรหิารจดัการ
ความเส่ียง เพื่อใหพ้นกังาน ผูบ้ริหารของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทฯ มีความรูพ้ืน้ฐานและเป็นการสรา้งความตระหนกัเรื่องการ
บรหิารจดัการความเส่ียงดา้นการด าเนินงานและระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (Operation & Infrastructure Risk) นัน้มีความส าคญั
ที่ตอ้งด าเนินการควบคู่ร่วมกันกับการบริหารจัดการความเส่ียงดา้นกลยุทธแ์ละแผนการด าเนินธุรกิจ (Strategy & Planning 
Risk) ให้แก่บริษัทฯ รวมถึ งมีการน า ส่งจดหมายข่าวสารประจ า เดือน ( Newsletter) แก่คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง ผูบ้รหิาร และพนกังาน รบัทราบการส่ือสารการบรหิารจดัการความเส่ียงภายในบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ในทิศทาง
เดียวกนัอย่างสม ่าเสมอ 

4. พิจารณาและรบัทราบแผนรองรบัสถานการณก์ารใชน้ า้มนัที่มีค่าก ามะถันต ่า (Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) 
ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตามขอ้ก าหนดที่องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : 
IMO) ที่ประกาศใหว้นัท่ี 1 มกราคม 2563 (ปี ค.ศ. 2020) (“IMO2020”) เป็นวนัแรกที่เริ่มบงัคบัใชม้าตรการ ที่ก าหนดใหเ้รือทุก
ล าในโลกตอ้งเปล่ียนเชือ้เพลิงที่มีค่าก ามะถัน (Sulphur) ไม่เกิน 0.5% จากปัจจุบันที่มีค่าเฉล่ียอยู่ 3.5% ของก ามะถันใน
เชือ้เพลิงเรือ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อลดมลพิษทางอากาศ  และลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas : 
GHG) อนัก่อใหเ้กิดภาวะโลกรอ้นได ้เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ มีการบรหิารจดัการความเส่ียงต่อสถานการณ์
ดงักล่าวอย่างเพียงพอ และปฏิบตัิตามมาตรการบงัคบัใชข้องหน่วยงานก ากับทัง้ภายในและภายนอก  รวมถึงเป็นไปตามการ
บริหารจัดการความเส่ียงดา้นการด าเนินงานและระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (Operation & Infrastructure Risk) ของกองเรือ 
กลุ่มบรษิัทฯ อย่างเหมาะสม 

5. พิจารณาและรบัทราบแผนกลยุทธก์ารบริหารจดัการความเส่ียง ส าหรบัปี 2563 - 2565 ใหม้ีความสอดคลอ้งกับ
แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงดา้นกลยุทธ์และ
แผนการด าเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ขององคก์รที่ดี 

6. รายงานผลการบริหารความเส่ียงที่ส  าคัญ และแผนรองรบัสถานการณก์ารใชน้ า้มันที่มีค่าก ามะถันต ่า (Low 
Sulphur Fuel Oil : LSFO) ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ  ตามมาตรการ IMO2020 รวมทั้งแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ 
ความเส่ียง ส าหรบัปี 2563 - 2565 ใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ มีการบรหิารจดัการความเส่ียงดา้น
กลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) อย่างสอดคลอ้งกับการปฏิบัติงานในทุกดา้น รวมถึงมีการ
บรหิารความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล (Governance Risk) ขององคก์รที่ดีอย่างยั่งยืน 
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จากการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ไดม้ีการบริหารจดัการ
ความเส่ียงที่ส  าคัญระดับองคก์รที่เหมาะสม และควบคุมใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้ รวมถึงสอดคลอ้งกับหลักและแนวทาง
ปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อการบรหิารความเส่ียงอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
             (นายโกสิทธ์ิ  เฟ่ืองสวสัดิ์) 
               ประธานคณะกรรรมการบรหิารความเส่ียง 
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