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ค านิยาม 

บรษิัทฯ หมายถึง บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มบรษิัทฯ หมายถึง บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และกิจการรว่มคา้ 
NTL หมายถึง บรษิัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั 
TMT หมายถึง บรษิัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จ ากดั 
PM หมายถึง บรษิัท ภรูชิ มารีน จ ากดั 
PIG หมายถึง Protea Investments Group Limited 
NMC หมายถึง บรษิัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
NSSG หมายถึง Nathalin Shipping Pte Ltd.  
AAM หมายถึง Amity Asset Management Inc. 
BSC หมายถึง บรษิัท จดัหางานบีเอสซี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
Big Sea หมายถึง บรษิัท บิก๊ซี จ ากดั 
SHT หมายถึง บรษิัท สิงหา แท็งเกอร ์จ ากดั 
BMS หมายถึง บรษิัท บงกช มารีน เซอรว์ิส จ ากดั 
TNTL หมายถึง Top-NTL Pte. Ltd. 
TST หมายถึง Top-NTL Shipping Trust 
TNS หมายถึง บรษิัท ท็อป นอติคอล สตาร ์จ ากดั 
TIM หมายถึง บรษิัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
TMN หมายถึง บรษิัท บทด จ ากดั 
นทลิน หมายถึง บรษิัท นทลิน จ ากดั 
ธุรกิจเรือขนส่งฯ หมายถึง ธุรกิจเรือขนส่งน า้มนัและปิโตรเคมีเหลว 
ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ 
FSU 

หมายถึง ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บน า้มนั 

ธุรกิจเรือ Offshore หมายถึง ธุรกิจเรือขนส่งที่ใหก้ารสนบัสนนุงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล 
ธุรกิจบรหิารเรือ หมายถึง ธุรกิจบรหิารจดัการเรือ 
DWT/ เดตเวทตนั หมายถึง เป็นหน่วยที่ใช้ก าหนดน า้หนักบรรทุกของเรือ ประกอบดว้ย น า้หนักสินคา้ น า้มัน

เชือ้เพลิง น า้จืด คนโดยสาร และเสบียงอาหาร (Deadweight Tonnage) 
เรือขนส่ง หมายถึง เรือขนส่งน า้มนัและปิโตรเคมีเหลว 
เรือ FSU หมายถึง เรือขนส่งและจัดเก็บน า้มันดิบและผลิตภัณฑน์ า้มันส าเร็จรูป (Floating Storage 

Unit) 
เรือ FSO หมายถึง เรือขนส่งและจัดเก็บน า้มันดิบส าหรับแท่นขุดเจาะน า้มัน (Floating Storage and 

Offloading Unit) 
เรือ AWB  หมายถึง เรือขนส่งและที่พักอาศัยส าหรับพนักงานประจ าแท่นขุดเจาะน ้ามันปิโตรเลียม 

(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 เรือท่ีมีขนาดบรรทกุระหว่าง 25,000 – 45,000 DWT 
Aframax หมายถึง เรือท่ีมีขนาดบรรทกุระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT 
Very Large Crude 
Carrier (VLCC) 

หมายถึง เรือท่ีมีขนาดบรรทกุระหว่าง 160,000 - 320,000 DWT 

สินคา้ หมายถึง น า้มนัดิบ ผลิตภณัฑน์ า้มนัส าเรจ็รูป และปิโตรเคมีเหลว 
คนประจ าเรือ หมายถึง พนกังานทกุคนท่ีปฏิบตัิการบนเรือ 
สญัญาจดัเก็บแบบ SPOT หมายถึง สญัญาการจดัเก็บสินคา้ระยะสัน้ (Spot Charter) 
สญัญาจดัเก็บแบบ TC หมายถึง การจดัเก็บสินคา้แบบก าหนดระยะเวลาหน่ึง (Time Chater) 
การขนส่งแบบ VOYAGE หมายถึง การขนส่งสินคา้เฉพาะเที่ยว (Voyage Charter) 
การขนส่งแบบ SPOT หมายถึง การขนส่งสินคา้แบบรายเที่ยว (Spot Charter) 
การขนส่งแบบ TC หมายถึง การขนส่งสินคา้แบบก าหนดระยะเวลาหน่ึง (Time Charter) 
การขนส่งแบบ COA หมายถึง การขนส่งสินคา้แบบท าสญัญาตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อใหบ้ริการขนส่งต่อเนื่อง 

(Contract of Affreightment) 
การขนส่งแบบ Bareboat หมายถึง สญัญาเช่าเรือเปล่า (Bareboat) 
กสทช. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
IMO หมายถึง องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) 
MARPOL หมายถึง อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกันมลพิษจากเรือ (The International 

Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL) 
MLC หมายถึง อนสุญัญาแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention) 
OCIMF หมายถึง Oil Companies International Marine Forum 
STS Transfer หมายถึง การรบั-ส่งสินคา้กลางทะเล (Ship-to-Ship Transfer) 
SIRE หมายถึง Ship Inspection Report Program 
SOLAS หมายถึง อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ( International 

Convention for Safety of Life at Sea) 
STCW หมายถึง อนุสญัญาว่าดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและการเขา้ยาม

ส าหรบัคนประจ าเรือ (Standard of Training, Certification and Watchkeeping 
for Seafarers, STCW) 

 
 

 

 



 

 

 
 

  

ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกิจ 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 1 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งและจดัเก็บน า้มนัดิบ ผลิตภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรือ  ใหก้ับลกูคา้
ตามความตอ้งการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
กลางทะเล และการบริหารจดัการเรือ ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัในห่วงโซ่อปุทานของอตุสาหกรรมน า้มนัและปิโตรเคมี โดยธุรกิจ
หลกัของกลุ่มบรษิัทฯ แบ่งเป็น 4 ประเภทธุรกิจ ไดแ้ก่ 

1) ธุรกิจเรือขนส่งน ้ามันและปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)  

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งน า้มันดิบ ผลิตภัณฑ์น า้มันส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว  (“ผลิตภัณฑ์”)  แก่ลูกคา้ที่ 
ท าธุรกิจโรงกลั่นน า้มนั และผูค้า้น า้มนัรายใหญ่เพื่อขนส่งสินคา้ไปสู่จดุหมายปลายทางที่ลกูคา้ก าหนด โดยใหค้วามส าคญั
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ฯ ตามที่ลกูคา้ก าหนดโดยไม่ใหม้ีการ
ปนเป้ือน และไม่ใหคุ้ณสมบตัิทางเคมีของผลิตภณัฑฯ์ ที่ขนส่งเปล่ียนแปลงไป รวมถึงการขนส่งที่ตรงต่อเวลาอีกดว้ย  โดย
ธุรกิจเรือขนส่งฯ แบ่งเป็นธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศ และธุรกิจเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ 

2) ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน ้ามัน (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”)  

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งและจดัเก็บน า้มนัดิบและน า้มนัเตาแบบลอยน า้ (Floating Storage Unit, FSU) โดยใช้
เรือที่มีถังจัดเก็บสินคา้ขนาดใหญ่เป็นสถานที่จัดเก็บ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีหนา้ที่ในการเก็บรกัษาสินคา้ของลูกคา้ใหย้งัคง
คุณภาพ คุณสมบัติ และปริมาณตามที่ลูกคา้ก าหนดในระยะเวลาที่ตกลงกันไว ้และยังใหบ้ริการผสมน า้มนับนเรือตาม
ชนิดน า้มนัท่ีลกูคา้ตอ้งการเพื่อกระจายสินคา้ต่อใหแ้ก่ลกูคา้รายอื่นในภมูิภาค โดยเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของกฎหมาย  

3) ธุรกิจเรือขนส่งทีใ่ห้การสนับสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจเรือ Offshore”)  

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการเรือสนบัสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทางกลางทะเล แก่ลกูคา้  ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น
บริษัทส ารวจและผลิตน า้มนักลางทะเล โดยเรือขนส่งที่ใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ เรือขนส่งและจดัเก็บน า้มนัดิบส าหรบัแท่นขดุเจาะ
น า้มนั (Floating Storage and Offloading Unit, FSO) และเรือขนส่งและที่พกัอาศยัส าหรบัพนกังานประจ าแท่นขดุเจาะ
น า้มนั (Accomodation Work Barge, AWB) เป็นตน้ 

4) ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (“ธุรกิจบริหารเรือ”)  

การบริหารจดัการเรือ เป็นส่วนส าคญัของการด าเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิัทฯ โดยมีขอบเขตงานหลกัประกอบดว้ย 
การบงัคบัและการควบคมุการเดินเรือ การจดัหาคนประจ าเรือ การจดัการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและกฎระเบียบ
สากล  และดแูลดา้นสขุภาพและความปลอดภยัของคนประจ าเรือ การบ ารุงรกัษาตวัเรือ เครื่องยนต ์เครื่องมือ และอปุกรณ ์
การด าเนินการดา้นใบอนญุาตและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 

 

 

 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 2 

1.1 วิสัยทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และกลยุทธใ์นการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

วิสัยทัศน ์ 

“กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองคก์รชั้นน าดา้นธุรกิจการขนส่งทางทะเลและสนับสนุนกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน
ทะเลอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีความเป็นเลิศดา้นการปฏิบัติงานและใหบ้ริการขนส่งและจัดเก็บสินคา้
กลางทะเลอย่างเป็นท่ีไวว้างใจ เป็นธรรมต่อมีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม และตอบสนองต่อความพึงพอใจของลกูคา้” 

พันธกิจ 

• กลุ่มบรษิัทฯ จะเป็นองคก์รชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดา้นพาณิชยน์าวีและโลจิสติกส ์ตลอดจนสนบัสนนุงานกิจการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล 

• กลุ่มบรษิัทฯ จะขยายตลาดใหค้รอบคลมุภมูิภาคเอเชียแปซิฟิคในการขนส่งผลิตภณัฑเ์คมี ปิโตรเลียม ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว และโลจิสติกส ์ตลอดจนสนบัสนนุงานกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลใหค้รบวงจร 

• กลุ่มบริษัทฯ จะขยายการลงทุนในรูปแบบการร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจผูม้ีความช านาญในแต่ละสาขา เพื่อการเติบโต  
แบบยั่งยืน 

• กลุ่มบรษิัทฯ จะมุ่งเนน้การพฒันาความสามารถของพนกังาน ส่งเสรมิการท างานเป็นทีม ดว้ยบรรยากาศการท างานที่    
เป็นสขุ บนพืน้ฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกนั 

• กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองคก์รที่สรา้งผลตอบแทนที่เป็นธรรม ตอบสนองกับแผนการลงทุนที่วางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีระบบบรหิารจดัการท่ีมีมาตรฐาน และดแูลผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั 

• กลุ่มบรษิัทฯ จะมุ่งเนน้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

ดว้ยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจใหบ้ริการขนส่งทางเรืออย่างครบวงจรของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสรา้งผลก าไรอย่าง
ยั่งยืนทัง้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมใหเ้กิดแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกราย และมีเจตนารมณอ์ย่างแรงกลา้ที่จะเป็น “ผู้น าการ
ขนส่งพลังงานไทย สู่ความส าเร็จอย่างย่ังยืน” กลุ่มบริษัทฯ จึงตัง้มั่นและทุ่มเทใจในการเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่าง  
ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมช่วยผลกัดนัใหส่้วนรวม ชุมชน สงัคม ตลอดจนประเทศชาติเจริญกา้วหนา้ อนัเป็นการสรา้งคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่คนในสงัคมต่อไป 

กลยุทธใ์นการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

เพื่อการด าเนินงานใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสงูสดุอนัจะสรา้งผลสมัฤทธ์ิท่ีคุม้ค่าและก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
ทุกราย กลุ่มบริษัทฯ ไดก้ าหนดทิศทางและนโยบายการด าเนินงานเชิงกลยุทธ ์โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นส าคัญ อันไดแ้ก่  
กลยทุธด์า้นการใหบ้รกิาร และกลยทุธท์างการตลาด โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. กลยุทธด์้านการใหบ้ริการ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อครอบคลุมความตอ้งการและความ  
พึงพอใจของลกูคา้ ทัง้ทางดา้นคณุภาพดา้นการปฏิบตัิงานและดา้นการใหบ้รกิาร โดยมีองคป์ระกอบของกลยทุธด์งันี ้ 

(1) กลุ่มบรษิัทฯ มุ่งเนน้การใหบ้รกิารแบบครบวงจร (One-stop Service) โดยมีองคป์ระกอบการใหบ้รกิาร ดงันี ้
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 3 

▪ มุ่งเนน้การใหบ้รกิารดว้ยกองเรือที่มีคณุภาพและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

▪ มุ่งเนน้การบรหิารเรือดว้ยความเชี่ยวชาญบนพืน้ฐานของกฎหมาย ขอ้ก าหนด และกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

▪ มุ่งเนน้การควบคุมคุณภาพของการใหบ้ริการอย่างเคร่งครดั เพื่อความปลอดภยัของการปฏิบตัิงานบนเรือและ
สินคา้ และส่งสินคา้ตรงตามก าหนดเวลาที่ลกูคา้ตอ้งการ 

(2) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้สรา้งบุคลากรนประกอบดว้ย คณะผูบ้ริหาร คณะบุคลากรสนับสนุนการด าเนินงาน และ 
คนประจ าเรือ ที่มากดว้ยความรู ้ความสามารถ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในธุรกิจ  กฎหมาย กฎระเบียบ และ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้การรกัษาความเป็นผูน้  าทางดา้นการขนส่งในประเทศดว้ยการรกัษาการเติบโตของรายได้
และปริมาณการขนส่งอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพฒันาการใหบ้ริการและธุรกิจ คดัสรรพนกังานที่มีศกัยภาพและประสบการณ์
เพื่อรองรบัการเติบโต รกัษาพนกังานที่มีผลงานการท างานที่ดี และหาโอกาสในการเพิ่มสดัส่วนการขนส่งกับบริษัทผูค้า้ 
น า้มนัในประเทศ 

(4) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้การขยายธุรกิจและเพิ่มศกัยภาพในธุรกิจตลาดต่างประเทศดว้ยมาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ี
เป็นมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรบัจากลกูคา้ต่างประเทศ 

(5) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลลูกค้าในแบบคู่ค้าธุรกิจระยะยาว (Long-Term Partnership) ด้วยการเตรียม 
ความพรอ้มทางดา้นทรพัยากรบุคคลและเงินทุนที่จะสามารถเพิ่มความสามารถในการใหบ้ริการและเพิ่มเสน้ทางการ
เดินเรือในภมูิภาคต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนดแูลและใส่ใจลกูคา้อย่างใกลช้ิดตลอดระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร 

(6) กลุ่มบรษิัทฯ มุง่เนน้การบรหิารตน้ทนุในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยการวางแผนจดัซือ้วสัดุ อปุกรณ ์
และการซ่อมบ ารุง รวมถงึมีการประเมินราคาและคณุภาพในการตดัสินใจเลือกคู่คา้โดยพจิารณาเปรียบเทียบคูค่า้มากกวา่ 
2 รายขึน้ไป เพื่อเพิม่ความสามารถในการต่อรองราคา 

2. กลยุทธด์้านการตลาด 

กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดในการรักษาและขยายฐานลูกคา้ เพื่อสรา้งคู่คา้ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจใน  
ระยะยาว และลดความเส่ียงจากการแข่งขนัตดัราคา ดงันี ้

(1) กลุ่มบรษิัทฯ มุ่งเนน้รกัษาเครือข่ายนายหนา้ (Broker) ที่มีศกัยภาพในการท าหนา้ที่จดัหาเรือหรือสินคา้ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถดา้นการแข่งขนัใหแ้ก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการหาเรือ และ 
หางานใหม่ในตลาดจดัหาเรือขนส่ง เรือ FSU และเรือ Offshore 

(2) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้การบริหารจัดการในดา้นการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชเ้รือและศักยภาพในการ
แข่งขนั 

(3) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้การส ารวจความพึงพอใจในการใหบ้ริการแก่ลกูคา้เพื่อปรบัปรุงการบริการทัง้ก่อน ระหว่าง
และหลงัการขนส่งสินคา้ 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในช่วง 3  ปีทีผ่่านมา 

ปี เหตกุารณ ์
2561 • กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัมอบเรือต่อใหม่ “ศรีกาญจนดิษฐ์” ซึ่งเป็นเรือเล็กขนาด  3,000 DWT ส าหรบัธุรกิจ

เรือขนส่งฯ เพื่อรองรบัการขนส่งสินคา้ที่เพิ่มขึน้ตามความตอ้งการของบริษัทคา้น า้มันรายใหญ่ใน
ประเทศในเดือนมกราคม  

• กลุ่มบริษัทฯ ขายเรือ “Northern Star” ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU  
เพื่อปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่มีความผันผวน โดยมีการจ าหน่ายในเดือน
กมุภาพนัธ ์2561 

• กลุ่มบริษัทฯ ลงนามเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น โดยการเขา้ซือ้หุน้สามญัทัง้หมดจ านวนทัง้สิน้ 
360,000 หุ้นในบริษัท บิ๊กซี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดประกอบธุรกิจบริการขนส่งน า้มันทางทะเล
ใหก้บับรษิัทน า้มนัในประเทศไทย ทัง้นี ้ไดแ้บ่งการเขา้ซือ้หุน้สามญัในช่วงที่ 1 กลุ่มบรษิัทฯ ไดท้ าการ
เข้าซือ้หุ้นสามัญคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 70 ของหุ้นสามัญทั้งหมด หรือคิดเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
252,000 หุ้น รวมมูลค่า 1,540,000,000 บาท (โดยแบ่งออกเป็นช าระด้วยเงินสดจ านวน 1,400  
ลา้นบาท และภาระผกูพนัท่ีตอ้งช าระอีกจ านวน 140 ลา้นบาท) เมื่อวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561  

• กลุ่มบริษัทฯ ขายเรือ “Amity Star” ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU เพื่อปรบั
แผนธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดที่มีความผนัผวน โดยมีการจ าหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2561  

• กลุ่มบรษิัทฯ ไดซ้ือ้และรบัมอบเรือมือสอง “สิรพิิพฒัน”์ ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กในธุรกิจเรือขนส่งฯ ขนาด 
3,500 DWT เพื่อรองรบัการขนส่งผลิตภัณฑปิ์โตรเคมีเหลวตามความตอ้งการของบริษัทคา้น า้มัน  
รายใหญ่ในประเทศในเดือนกรกฎาคม 2561 

• บรษิัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั เพิ่มทนุจดทะเบียน 250,000,000 บาท (จากเดิม 703,000,000 บาท 
เป็น 953,000,000 บาท) เพื่อเตรียมพรอ้มการลงทนุในเรือต่อใหม่จ านวน 4 ล า 

• กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัการจัดอันดบัใหเ้ป็นบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดบั “ดีมาก” หรือ 4 
ดาว จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2561 (หรือ CGR 2018) 
ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

2562 • กลุ่มบรษิัทฯ ไดร้บัมอบเรือต่อใหม่ ขนาด 3,000 DWT จ านวน 5 ล า (ศรีสรุาษฎร ์ศรีไชยา ศรีท่าเพชร  
ศรีพุนพิน และศรีพุมเรียง ตามล าดับ) และขนาด 5,300 DWT จ านวน 1 ล า (BS106) ซึ่งเป็นเรือใน
ธุรกิจเรือขนส่งฯ เพื่อรองรบัการขนส่งสินคา้ที่เพิ่มขึน้ตามความตอ้งการของบริษัทคา้น า้มนัรายใหญ่
ในประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – กนัยายน 2562 

• กลุ่มบริษัทฯ ซือ้เรือขนาด VLCC ในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จ านวน 3 ล า (Aquarius Star, 
Crystal Star และ Darin Star ตามล าดบั) เพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ในการกกัเก็บน า้มนัดิบ
ก ามะถนัต ่าที่เพิ่มขึน้ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 

• บรษิัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั เพิ่มทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท (จากเดิม 953,000,000 บาท 
เป็น 1,053,000,000 บาท) เพื่อลงทนุในเรือต่อใหม่ ตามแผนการลงทนุประจ าปี 2562 
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• บริษัท สิงหา แท็งเกอร ์จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียน 340,000,000 บาท (จากเดิม 622,000,000 บาท 
เป็น 962,000,000 บาท) เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

• บริษัทฯ เขา้ซือ้หุน้สามญัในบริษัท บทด จ ากัด จากผูถื้อหุน้เดิม เพิ่มเติมอีกจ านวน 4,406,738 หุน้ 
หรือรอ้ยละ 6.62 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายไดท้ัง้หมด คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 43,359,552 บาท  

• กลุ่มบริษัทฯ ลงนามเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น โดยการเขา้ซือ้หุน้สามญัในบริษัท บิ๊กซี จ ากดั  
ในช่วงที่ 2 เพิ่มเติมจ านวนทัง้สิน้ 36,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด ท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ เขา้ถือหุน้สามญัในบริษัท บิ๊กซี จ ากัด รวม 288,000 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นที่ ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี  จ ากัด รวมมูลค่า 
1,687,953,608 บาท เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 

• บริษัทฯ ไดร้บัการจัดอันดับใหเ้ป็นบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ”  หรือ 5 ดาว 
จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2562 (หรือ CGR 2019) ของ
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

• เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นทจุรติ (“โครงการ CAC”) จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทจุรติ โดยการรบัรองดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี  

• บริษัท ออรช์ารด์ นาวี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด าเนินการช าระบัญชีเพื่อปิดกิจการแล้วเสร็จ 
เนื่องจากไม่มีการประกอบธุรกิจภายใน 

• บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการรว่มคา้ ด าเนินการช าระบญัชีเพื่อปิดกิจการแลว้เสรจ็ 
เนื่องจากหมดระยะสญัญาโครงการ 

2563 • บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 147,000,000 บาท (จากเดิม 
1,053,000,000 เป็น 1,200,000,000 บาท) เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจ 

• บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 238,000,000 บาท (จากเดิม 
962,000,000 บาท เป็น 1,200,000,000 บาท) เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจ 

• Nathalin Shipping Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบริษัทฯ จดัตัง้บริษัทย่อยในสาธารณรฐัปานามา 
ชื่อว่า “Amity Asset Management Inc.” ประกอบธุรกิจใหบ้ริการเรือขนส่งน า้มันทางเรือ ดว้ยทุน 
จดทะเบียน 10,000 ดอลล่ารส์หรฐั เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 

• กลุ่มบรษิัทฯ รบัมอบเรือต่อใหม่ ขนาด 3,000 DWT จ านวน 1 ล า ชื่อ “ศรีล าพ”ู ซึ่งเป็นเรือในธุรกิจเรอื
ขนส่งฯ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึน้ตามความต้องการของบริษัทค้าน ้ามันรายใหญ่ใน
ประเทศ 

• บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิัทย่อยในประเทศไทย ชื่อว่า “บรษิัท ภรูชิ มารีน จ ากดั” ประกอบธุรกิจใหบ้รกิาร
เรือขนส่งน า้มนัทางเรือ ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000 
หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 
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• บริษัทฯ ไดร้บัการจัดอันดับใหเ้ป็นบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว 
เป็นปีที่สองต่อเนื่องกัน (2562 – 2563) จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
ประจ าปี 2563 (CGR 2020) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  

• บริษัท ภูริช มารีน จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย เขา้ท าสญัญาซือ้หุน้สามญัทัง้หมดของ บริษัท ไทยออยล์
มารีน จ ากัด จาก บริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) จ านวนทั้งสิน้ 97,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้
หุน้ละ 10 บาท เมื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ธุรกิจเรือขนส่งฯ  ธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU 
    

 ธุรกิจเรือ Offshore  ธุรกิจบริหารจดัการเรือ 

 
หมายเหต ุ

(1) ขอ้มลู ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ วนัที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (7) ผูถ้ือหุน้อ่ืน ๆ ถือหุน้รอ้ยละ 12.50  
(2) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (8) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรฐัปานามา  
(3) บริษัท ไทยออยลม์ารีน จ ากดั ถือหุน้รอ้ยละ 50.00 (9) บริษัท บางจาก คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 30.00 
(4) บริษัท ไทยออยลม์ารีน จ ากดั ถือหุน้รอ้ยละ 50.00 (10) บริษัท ไทยออยลม์ารีน จ ากดั ถือหุน้รอ้ยละ 33.33 และ นายนพดล แกว้สวุรรณ  
(5) บริษัท ไทยออยลม์ารีน จ ากดั ถือหุน้รอ้ยละ 35.00  ถือหุน้รอ้ยละ 33.33  
(6) TWATT Limited ถือหุน้รอ้ยละ 20.00  

 

87.50% 
  

บริษัท สิงหา แทง็เกอร ์จ ากดั  

บริษัท บงกช มารีน เซอรว์ิส จ ากัด (9)  

บริษัท ท.ีไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากัด (10) 

บริษัท นทลนิ แมนเนจเมนท ์จ ากัด 

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท ์จ ากัด 

บริษัท นทลิน จ ากัด  

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน)  

Austin Asset Limited (2)  

บริษัท เอน็.ท.ีแอล. มารีน จ ากัด 

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จ ากัด   

 

TOP-NTL Shipping Trust (4) 

บริษัท บทด จ ากัด  

  บริษัท ทอ็ป นอตคิอล สตาร ์จ ากัด (5) 

51.00% 

70.00% 

33.33% 

99.99% 

99.99% 

100.00% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

50.00% 

35.00% 

12.70% 

54.20%(1) 

100.00% 

2.14%(1) 

3.04% 
3.04% 

6.08% 

Nathalin Shipping Pte. Ltd. (7) 
Nathalin Shpping Pte. Ltd. 

30.00% 

บริษัท บิ๊กซี จ ากดั (6) 
80.00% 

Kimberly Asset Limited (2)  

3.28%(1) 

Amity Asset Management Inc. (8) 

49.00% 

50.00% 

 บริษัท ภูริช มารีน จ ากดั 

TOP-NTL Pte. Ltd. (3) 

Protea Investments Group Limited 
100.00% 
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1.4 ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ณ วนัที่ 27 พฤศจิกายน 2563  ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท นทลิน จ ากัด มีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 54.20 
ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ และบรษิัท นทลิน จ ากดั ถือหุน้ผ่าน Austin Asset Limited ในสดัส่วน
รอ้ยละ 2.14 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท นทลิน จ ากัด และบริษัทในกลุ่ม (“กลุ่มนทลิน”) 
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมทางเรือ (2) กลุ่มธุรกิจจัดหาน ้ามันเชื ้อเพลิงให ้
เรือเดินทะเลและงานบริการในเรือ Offshore (3) กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทางเลือก (4) กลุ่มธุรกิจการลงทนุเพื่อ
อนาคต ทั้งนี ้ กลุ่มนทลินมีการแบ่งแยกขอบเขตการด าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มอย่างชัดเจน โดยมีบริษัทฯ เป็น 
บรษิัทหลกั (Flagship Company) ของกลุ่มธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมทางเรือ 

ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ บรษิัท นทลิน จ ากดั ไดม้ีจดหมายยืนยนัการไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขนั (Non-Competition Letter) ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ถึงบริษัทฯ โดยบริษัท นทลิน จ ากัด ตกลงจะไม่เขา้
ลงทุนในสินทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจหลกัของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่ถือหุน้ในจ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 
10 ในบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจที่อาจมีความขดัแยง้หรือด าเนินธุรกิจที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงหรืออาจแข่งขนักับธุรกิจของ
กลุ่มบรษิัทฯ เวน้แต่การถือหุน้ในบรษิัท และ/หรือ การด าเนินการตามสญัญาที่บรษิัท นทลิน จ ากดั หรือบรษิัทย่อย มีอยู่ใน
ปัจจบุนั 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงโครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิัทฯ แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลกัในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา   

กลุ่มธุรกิจ 

ส าหรับปีสิน้สุดบัญชีวนัที ่
31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

1. ธุรกิจเรือขนส่งฯ 2,254.0 50.3 2,587.9 48.4 2,203.2 37.2 
2. ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU 1,395.7 31.2 1,940.9 36.3 3,248.6 54.8 
3. ธุรกิจเรือ Offshore 471.8 10.5 491.3 9.2 225.5 3.8 
4. ธุรกิจบริหารเรือ 358.2 8.0 326.6 6.1 248.4 4.2 

รวม 4,479.7 100.0 5,346.7 100 5,925.7 100 

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกองเรือส าหรบัด าเนินธุรกิจ โดยแบ่งตามลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บรษิัทในกลุ่มบรษิัทฯ ดงันี ้

ประเภทเรือ 

บริษัทฯ และบริษทัย่อย
เป็นเจ้าของ 

กิจการร่วมค้า 
เป็นเจ้าของ 

กลุ่มบริษทัฯ จ้างมา*  รวม 

จ านวน
เรือ 

DWT 
จ านวน
เรือ 

DWT 
จ านวน
เรือ 

DWT 
จ านวน
เรือ 

DWT 

1. เรือขนส่ง  
1.1 เรือขนส่ง         
เรือขนส่งขนาดเล็ก 
(0 - 20,000 DWT) 

30 100,476.96 - - - - 30 100,476.96 

เรือขนส่งขนาด Aframax  1 105,996.00 - - -   - 1 105,996.00 
รวมเรือขนส่งน ้ามัน 31 206,472.96 - - - - 31 206,472.96 

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 
รวมเรือขนส่งและเรือ FSU 38 2,333,902.96 1 299,930.00 - - 39 2,633,832.96 

2. เรืออื่นๆ         

เรือ AWB  1 13,207.00 - - - - 1 13,207.00 

หมายเหต:ุ  *เรือที่กลุ่มบริษัทฯ จา้งมาเพื่อใหบ้ริการขนส่งเอง หมายถึง เรือที่กลุ่มบริษัทฯ จา้งมาบริหารจดัการเอง และน ามาใหบ้ริการแก่
ลกูคา้ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีลกัษณะการท าสญัญาในรูปแบบสญัญาเช่าเหมาล า Bareboat และ TC 
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2.1 ธุรกิจเรือขนส่งน ้ามันและปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”) 

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งน า้มันดิบ ผลิตภัณฑน์ า้มันส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว แก่ลูกคา้ที่ท  าธุรกิจโรงกลั่น
น ้ามัน และผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่ เพื่อขนส่งสินค้าทางเรือจากสถานที่ต่าง ๆ ไปสู่จุดหมายปลายทางอีกที่หนึ่ง โดย 
กลุ่มบริษัทฯ ตอ้งจดัหาเรือขนส่งที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ และคนประจ าเรือที่มีความช านาญ 
ความรูค้วามสามารถ เพื่อท าการขนส่งไดอ้ย่างปลอดภยัและเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจนปฏิบตัิงานตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกนัระหว่างกลุ่มบรษิัทฯ กบัลกูคา้ 

1. ลักษณะการให้บริการ 

กลุ่มบรษิัทฯ ใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทางเรือ โดยแบ่งเสน้ทางการเดินเรือหลกัเป็น 2 เสน้ทาง ไดแ้ก่ 1) เสน้ทางการขนส่ง
ในประเทศ และ 2) เสน้ทางการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

▪ เส้นทางการขนสง่ในประเทศ 

เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ จะรบัสินคา้จากโรงกลั่นน า้มนั คลงัน า้มนั หรือท่าเรือตน้ทางไปส่งสินคา้ที่คลงัน า้มนั 
หรือท่าเรือปลายทาง โดยใชเ้รือขนส่งขนาดระวางบรรทุกไม่เกิน  10,000 DWT แบ่งการขนส่งออกเป็น 2 เสน้ทางตาม
ประเภทของเรือที่ไดร้บัการจดทะเบียนเรือไทย ไดแ้ก่ 1) เสน้ทางส าหรบัเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต (Local Trade Vessel) 
และ 2) เสน้ทางส าหรบัเรือกลเดินทะเลใกลช้ายฝ่ัง (Vessel Engaged on Near-Coastal Voyages) 

1) เสน้ทางส าหรบัเรือกลเดนิทะเลเฉพาะเขต (Local Trade Vessel) 

เรือบรรทุกน า้มันและปิโตรเคมีเหลวของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินคา้จากโรงกลั่นน า้มัน คลังน า้มัน หรือท่าเรือ  
ตน้ทางในประเทศไทย เช่น ศรีราชา ระยอง และกรุงเทพฯ (บางจาก) และไปส่งสินคา้ที่คลงัน า้มนั หรือท่าเรือปลายทางใน
ประเทศไทยเช่นเดียวกนั เช่น สรุาษฎรธ์านี สมทุรสาคร ภเูก็ต สงขลา และกรุงเทพฯ  

2) เสน้ทางส าหรบัเรือกลเดนิทะเลใกลช้ายฝ่ัง (Vessel Engaged on Near-Coastal Voyages) 

เรือบรรทุกน า้มันและปิโตรเคมีเหลวของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินคา้จากโรงกลั่นน า้มัน คลังน า้มัน หรือท่าเรือ  
ตน้ทางในประเทศไทยหรือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศใกลเ้คียง เช่น ประเทศสิงคโปร ์ประเทศเวียดนาม ประเทศ
กมัพชูา ประเทศมาเลเซีย และประเทศเมียนมาร ์เป็นตน้ และไปส่งสินคา้ที่คลงัน า้มนั หรือท่าเรือปลายทางในประเทศไทย
หรือระหว่างประเทศซึ่งเป็นประเทศใกลเ้คียงเช่นเดียวกนั  

▪ เส้นทางการขนสง่ระหว่างประเทศ 

เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ จะรบัสินคา้จากท่าเรือตน้ทางในประเทศสิงคโปรไ์ปยงัท่าเรือในประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็น
เสน้ทางระหว่างประเทศ โดยกลุ่มบรษิัทฯ จะใชเ้รือขนส่งขนาดระวางบรรทุกมากกว่า 10,000 DWT ประเภท Aframax ซึ่ง
มีระวางบรรทกุ 80,000 – 120,000 DWT 

1.1 ผลิตภัณฑฯ์ ทีก่ลุ่มบริษัทฯ ขนส่ง 

น า้มนัดิบ ผลิตภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว เช่น น า้มนัเบนซิน น า้มนัดีเซล น า้มนัอากาศยานเจท เอ -1  
แนฟทา ไซโคลเฮกเซน เอทานอล พาราไซลีน มิกไซลีน และโทลอูีน เป็นตน้ 
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1.2 รูปแบบสัญญาการให้บริการขนส่ง 

กลุ่มบรษิัทฯ มีขอ้ตกลงทางธุรกิจในการบรกิารขนส่งทัง้หมด 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการเรือขนส่งแก่ลูกคา้เพื่อขนส่งสินคา้โดยก าหนดการเดินทางเป็นเที่ยวเรือ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ 
เป็นผูด้  าเนินการขนส่งสินคา้และรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ส  าคญัในการขนส่งสินคา้ ไดแ้ก่ 1) ค่าบรหิารจดัการเรือ 2) เงินเดือน
และค่าตอบแทนคนประจ าเรือ 3) ค่าน า้มนัเชือ้เพลิงส าหรบัการเดินเรือขนส่ง 4) ค่าใชจ้่ายภาระการใชท้่าเรือ (Port Due 
and Port Charge) ในการเขา้และออกท่าเรือ 5) ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาเรือ 6) ค่าน า้มนัหล่อล่ืน และ 7) ค่าประกนัภยั 

การขนส่งแบบ VOYAGE สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

▪ การขนส่งสินค้าแบบรายเทีย่ว (Spot Charter) (“การขนส่งแบบ SPOT”)  

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งแบบ SPOT ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยลูกคา้จะก าหนดลักษณะเรือขนส่ง 
ประเภทและปริมาณสินคา้ที่จะขนส่ง ตารางเวลาขนส่ง และสถานที่รบัส่งสินคา้ใหแ้ก่บริษัทฯ เพื่อตกลงอัตราค่าบริการ
ขนส่งรายเที่ยว และจดัท าใบจดัจา้ง เพื่อเสนอใหก้บัลกูคา้เป็นรายเที่ยว 

▪ การขนส่งสินค้าแบบท าสัญญาตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้บริการขนส่งต่อเนื่อง (Contract of 
Affreightment) (“การขนส่งแบบ COA”) 

กลุ่มบรษิัทฯ ใหบ้รกิารขนส่งแบบ COA ส าหรบัลกูคา้ที่ตอ้งการขนส่งสินคา้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลกูคา้มีสินคา้
ในปริมาณมาก โดยจะก าหนดเงื่อนไขที่ส  าคญั เช่น จ านวนเที่ยวขัน้ต ่าต่อเดือน รายชื่อเรือขนส่ง อตัราค่าขนส่ง เสน้ทาง
การขนส่งที่แน่นอน ประเภทและปรมิาณสินคา้ และระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ความตอ้งการใชล่้วงหนา้ เป็นตน้  

(2) การขนส่งสินค้าแบบก าหนดระยะเวลาหน่ึง (Time Charter) (“การขนส่งแบบ TC”) 

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งแบบ TC ส าหรบัลูกคา้ที่ตอ้งการขนส่งสินคา้ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง และ
ตอ้งการมีเรือขนส่งที่เฉพาะเจาะจงในการควบคมุและพรอ้มใชต้ลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลใหล้กูคา้สามารถบรหิารกระบวนการ
ผลิตสินคา้ และสินคา้คงคลังไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เนื่องจากลูกคา้สามารถระบายสินคา้ในคลังออกได้
ตลอดเวลาตามที่ตอ้งการ ซึ่งการขนส่งแบบ TC มีการก าหนดเงื่อนไขที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ ชื่อเรือขนส่ง ประเภทและปริมาณ
สินคา้ที่จะขนส่ง และอตัราค่าขนส่ง 

ส าหรับการขนส่งแบบ TC เจ้าของเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี ้ 1) ค่าบริหารจัดการเรือ 2) ค่าตอบแทน 
คนประจ าเรือ 3) ค่าบ ารุงรกัษาเรือและเครื่องจกัร 4) น า้มนัหล่อล่ืน และ 5) ค่าประกนัภยั 

ส่วนผูจ้า้งเรือขนส่งจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายผนัแปร ไดแ้ก่ 1) ค่าน า้มนัเชือ้เพลิงในการเดินเรือ 2) ค่าใชจ้่ายภาระ
การใชท้่าเรือ (Port Due and Port Charge) ในการเขา้และออกท่าเรือ และ 3) ค่าใชจ้่ายผนัแปรอื่น ๆ เป็นตน้ 

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

กลุ่มบริษัทฯ จดัหาเรือเปล่าและอุปกรณบ์นเรือใหแ้ก่ลกูคา้ที่ตอ้งการครอบครองและควบคุมเรือขนส่งเอง โดย
กลุ่มบริษัทฯ ส่งมอบเพียงตัวเรือและอุปกรณบ์นเรือเท่านั้น และลูกคา้มีหนา้ที่จัดหาคนประจ าเรือ ดูแลงานและช าระ
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เช่น ค่าบ ารุงรกัษา ค่าอาหาร และค่าน า้มันเชือ้เพลิง เป็นตน้  
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1.3 เรือขนส่งทีใ่ช้ในการให้บริการ 

ทั้งนี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจา้ของเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งฯ จ านวน 33 ล า โดยแบ่งเป็น 
กลุ่มเรือขนส่งฯ ในประเทศ ขนาดระวางบรรทกุนอ้ยกว่า 10,000 DWT จ านวน 31 ล า มีอายกุองเรือเฉล่ียประมาณ 13.7 ปี 
และกลุ่มเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ ขนาดน า้หนกับรรทกุมากกว่า 10,000 DWT ประเภท Aframax ขนาดน า้หนกับรรทุก
ระหว่าง 80,000 – 120,000 DWT จ านวน 2 ล า มีอายกุองเรือเฉล่ียประมาณ 16.5 ปี  

ทัง้นี ้ขอ้มลูเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้

(1) เรือขนส่งในประเทศ  

ชื่อเรือ ประเทศทีจ่ดทะเบียนเรือ ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT) อายุเรือ (ปี) 

บริษัท เอน็.ท.ีแอล. มารีน จ ากัด 
1) เรือสิรธินา ไทย 4,999.42 35 
2) เรือศรีนารา ไทย 4,999.00 28 
3) เรือศรีภเูก็ต ไทย 4,999.00 28 
4) เรือศรีบา้นดอน ไทย 3,138.83 8 
5) เรือศรีท่าชนะ ไทย 2,975.00 8 
6) เรือศรีตาปี ไทย 3,022.00 4 
7) เรือศรีคีรีชาด ไทย 4,988.00 3 
8) เรือศรีดอนสกั ไทย 3,020.76 3 
9) เรือศรีกาญจนดษิฐ ์ ไทย 2,911.00 3 
10) เรือสิรพิิพฒัน ์ ไทย 3,497.15 20 
11) เรือศรีสรุาษฎร ์ ไทย 3,000.00 2 
12) เรือศรีท่าเพชร ไทย 2,998.20 2 
13) เรือศรีไชยา ไทย 3,066.00 2 
14) เรือศรีพมุเรยีง ไทย 2,998.80 2 
15) เรือศรีพนุพิน ไทย 2,998.90 2 
16) เรือศรีล าพ ู ไทย 2,998.90 2 

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จ ากัด  
1) เรือภรูีมาศ ไทย 7,099.00 11 

บริษัท บิ๊กซี จ ากดั  
1) เรือบิก๊ซี 9 ไทย 1,929.00 32 
2) เรือบิก๊ซี 10 ไทย 1,830.00 32 
3) เรือบิก๊ซี 14 ไทย 2,473.00 29 
4) เรือบิก๊ซี 15 ไทย 1,890.00 28 
5) เรือบิก๊ซี 17 ไทย 2,412.00 26 
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ชื่อเรือ ประเทศทีจ่ดทะเบียนเรือ ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT) อายุเรือ (ปี) 

6) เรือบิก๊ซี 20 ไทย 1,907.00 26 
7) เรือบิก๊ซี 21 ไทย 1,940.00 25 
8) เรือบิก๊ซี 101 ไทย 3,200.00 10 
9) เรือบิก๊ซี 102 ไทย 2,300.00 6 
10) เรือบิก๊ซี 103 ไทย 2,300.00 6 
11) เรือบิก๊ซี 104 ไทย 6,400.00 8 
12) เรือบิก๊ซี 105 ไทย 3,187.00 3 
13) เรือบิก๊ซี 106 ไทย 4,999.00 2 

รวมระวางบรรทุก 101,363.03  

(2) เรือขนส่งระหว่างประเทศ 

ชื่อเรือ ประเทศทีจ่ดทะเบียนเรือ ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT) อายุเรือ 

บริษัท สิงหา แทง็เกอร ์จ ากดั   
1) เรือเรเดยีน สตาร ์ ไทย 105,996.00 15 

รวมระวางบรรทุก 105,996.00  

2. ตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษัทฯ คือกลุ่มบริษัทน า้มนัขนาดใหญ่ โรงกลั่นน า้มัน และผูค้า้น า้มนัรายใหญ่ทัง้ในและ
ต่างประเทศ เช่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 
บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) บรษิัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (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  

กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดค่าบริการขนส่งโดยพิจารณาจากประเภทของสญัญาใหบ้ริการ ซึ่งปัจจยัส าคญัที่น ามาพิจารณา
ในการคิดค่าบริการขนส่ง เช่น ลกัษณะการขนส่ง เสน้ทางการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง ประเภทสินคา้ เป็นตน้ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ชนิดของสัญญาการใหบ้ริการขนส่ง การคิดค่าบริการขนส่ง 

การขนส่งแบบ SPOT  บริษัทฯ จะคิดอัตราค่าบริการขนส่งตามประเภทสินคา้ที่ขนส่ง ราคาน า้มัน
เชื ้อเพลิง และระยะทางที่ขนส่งต่อเที่ยว โดยส่วนใหญ่ราคาค่าขนส่งจะ 
แปรผนักบัราคาน า้มนัดีเซลขายปลีกตามที่ตกลงกบับรษิัทน า้มนัขนาดใหญ่ 
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ชนิดของสัญญาการใหบ้ริการขนส่ง การคิดค่าบริการขนส่ง 

การขนส่งแบบ COA บริษัทฯ จะคิดอัตราค่าบริการขนส่งตามประเภทสินคา้ที่ขนส่ง ราคาน า้มัน
เชือ้เพลิง และระยะทางที่ขนส่งต่อเที่ยว โดยก าหนดจ านวนเที่ยวหรือจ านวน
สินคา้ และก าหนดระยะเวลาการขนส่งแบบเที่ยวเดียวต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่
ราคาค่าขนส่งจะแปรผันกับราคาน า้มันดีเซลขายปลีกตามที่ตกลงกับบริษัท
น า้มนัขนาดใหญ่ 

การขนส่งแบบ TC บรษิัทฯ จะคิดค่าบรกิารขนส่งแบบเหมาล า โดยค่าบรกิารขึน้อยู่กบัระยะเวลา 
ขนาดของเรือท่ีใหบ้รกิารขนส่ง และค่าจา้งส าหรบัผูบ้รหิารจดัการเรือ 

การขนส่งแบบ Bareboat บริษัทฯ จะคิดค่าบริการขนส่งแบบเหมาล า โดยค่าบริการขนส่งขึน้อยู่กับ
ระยะเวลา และขนาดของเรือท่ีใหบ้รกิารขนส่ง 

บรษิัทฯ มีนโยบายในการก าหนดอตัราการใหบ้รกิารขนส่ง ดงันี ้

1.  นโยบายการก าหนดราคาดว้ยตน้ทุนบวกก าไร (Cost Plus Method) โดยเป็นตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการขนส่งบวกดว้ยก าไรตามที่บริษัทฯ ก าหนด ทั้งนี ้การก าหนดราคาดังกล่าวจะค านึงถึงภาวะของอุปสงคแ์ละ
อปุทานในตลาดดว้ย  

2.  นโยบายการก าหนดราคาโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง โดยค านึงถึงตน้ทุนที่แทจ้ริงและโอกาสทางธุรกิจที่จะได้ 
ฐานลกูคา้ใหม่ ๆ เป็นปัจจยัหลกั 

2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ในอุตสาหกรรมเรือขนส่งฯ ในประเทศ มีผู้ประกอบการอยู่จ  านวนน้อยราย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่จ  าเป็นตอ้งใช้ 
เงินลงทนุท่ีสงูมากส าหรบัการลงทนุในเรือและอปุกรณท์างเรือ รวมทัง้มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานท่ีสงูมาก เช่น ค่าใชจ้า่ย
น า้มนัเชือ้เพลิง ค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากร และค่าใชจ้่ายประกนัภยั เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัตอ้งอาศยับคุลากรที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในดา้นการปฏิบตัิการขนส่งน า้มนัทางเรือที่ไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานก ากบัในประเทศ 

ทัง้นี ้อุตสาหกรรมเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศค่อนขา้งมีความผนัผวน แมว้่ามีผูป้ระกอบการอยู่จ  านวนมาก แต่การ
เขา้มาเป็นผูแ้ข่งขันในตลาดตอ้งอาศยัเงินลงทุนที่สูง รวมถึงตอ้งอาศยัประสบการณใ์นการมองทิศทางตลาดเรือขนส่งฯ 
ระหว่างประเทศ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดา้นการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นโอกาส  
การเติบโตในอตุสาหกรรมเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ เนื่องจากความตอ้งการในการบรโิภคน า้มนัในภมูิภาคเอเชียแปซฟิิค
เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

2.2 ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน ้ามัน (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”) 

1. ลักษณะการให้บริการ  

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งและจดัเก็บน า้มนัดิบและน า้มนัเตาแบบลอยน า้ (Floating Storage Unit, FSU) โดยให้
เช่าถัง จัดเก็บ และขนส่งสินคา้ในเรือ FSU ซึ่งปรบัปรุงจากเรือขนาด Very Large Crude Carrier (VLCC) หรือมีขนาด
ระวางบรรทกุ 160,000 – 320,000 DWT ใหม้ีถงัจดัเก็บสินคา้รูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่จ านวน 15 – 17 ถงัต่อล า เป็นสถานท่ี
จดัเก็บและผสมน า้มนัตามความตอ้งการของลกูคา้ แบ่งออกเป็นการใหเ้ช่าถงัจดัเก็บแบบเหมาล าและการใหเ้ช่าถงัจดัเกบ็
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แบบบางส่วน (บางถงั) ซึ่งมีบรกิาร 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) บรกิารจดัเก็บอย่างเดยีว 2) บรกิารผสมน า้มนั โดยวิธี Air Agitation 
และ Internal Tank Transfer 3) ใหบ้รกิารอุ่นน า้มนั (Heating) 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ สามารถขนส่งและจดัเก็บสินคา้แบบลอยน า้ไดท้ัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2563 
เรือ FSU ของกลุ่มบริษัทฯ จอดอยู่บริเวณ Tanjung Pelapas ประเทศมาเลเซีย จ านวน 6 ล า ใหบ้ริการจดัเก็บและผสม
น า้มันเตาก ามะถันต ่าไม่เกินรอ้ยละ 0.5 โดยน า้หนัก หรือ Low Sulphur Fuel Oil และจอดอยู่ที่บริเวณ Linggi ประเทศ
มาเลเซีย จ านวน 1 ล า ใหบ้รกิารจดัเก็บและผสมน า้มนัดิบ นอกจากนี ้ยงัมีเรือ FSU อีก 1 ล า จอดอยู่บรเิวณหลงัเกาะสีชงั 
อ าเภอเกาะสีชงั จงัหวดัชลบรุี ใหบ้รกิารจดัเก็บและผสมน า้มนัดิบอีกดว้ย 

บริเวณปฏิบตัิงานของเรือ FSU ณ ประเทศมาเลเซีย 

 
1.1 ผลิตภัณฑฯ์ ทีก่ลุ่มบริษัทฯ บริการขนส่งและจัดเก็บ 

น า้มนัดิบและน า้มนัเตา 

1.2 รูปแบบสัญญาการให้บริการจัดเก็บ 

รูปแบบสญัญาการใหบ้รกิารขนส่งและจดัเก็บส่วนใหญ่เป็นลกัษณะสญัญาแบบก าหนดระยะเวลา (Time Charter) มี
ระยะเวลา 1 – 2 ปี โดยในสญัญาจะก าหนดพืน้ท่ีที่จะท าการจอดเรือ ระยะเวลาการจดัเก็บและขนส่ง ค่าจดัเก็บและขนส่ง  
เป็นตน้ 

1.3 เรือทีใ่ช้ในการขนส่งและจัดเก็บ  

กลุ่มบริษัทฯ จะจดัหาเรือ FSU ที่เหมาะกับความตอ้งการของลกูคา้ โดยค านึงถึงลกัษณะและคณุสมบตัิของสินคา้ที่
จดัเก็บ ปริมาณสินคา้ที่ลกูคา้ตอ้งการจะจดัเก็บ และระยะเวลาที่ลกูคา้ตอ้งการจะจดัเก็บสินคา้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีเรือ FSU ใหบ้รกิารทัง้หมด 8 ล า และมีอายเุฉล่ีย 21.9 ปี 

ตารางแสดงข้อมูลเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ชื่อเรือ ประเทศทีจ่ดทะเบียนเรือ ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT) อายุเรือ 

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 
1) เรือเอ็นเนอจิ สตาร ์ ไทย 309,966.00 23 
2) เรืออะแควเรียส สตาร ์ ไทย 298,641.00 19 
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ชื่อเรือ ประเทศทีจ่ดทะเบียนเรือ ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT) อายุเรือ 

3) เรือครสิตลั สตาร ์ ไทย 298,570.00 20 
4) เรือดารนิ สตาร ์ ไทย 299,700.00 26 
บริษัท สิงหา แทง็เกอร ์จ ากดั 
1) เรือเกรซ สตาร ์ ไทย 312,638 19 
2) เรือจบูิลี สตาร ์ ไทย 309,892 24 
บริษัท บงกช มารีน จ ากัด 
1) เรือบงกช สตาร ์ ไทย 299,930 23 

Amity Asset Management Inc. 
1) เรือฟอรจ์นู สตาร ์ ไทย 298,023.00 21 

รวมระวางบรรทุก 2,427,360.00  

2. การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มโรงกลั่นและบรษิัทคา้น า้มนัทัง้ในและต่างประเทศ 

2.2 นโยบายราคา 

กลุ่มบรษิัทฯ ก าหนดอตัราค่าบรกิารขนส่งและจดัเก็บ (Storage Fee) ที่เหมาะสมกบัลกูคา้ โดยพิจารณาจากรูปแบบ
และเงื่อนไขของการใหบ้รกิารขนส่งและจดัเก็บ ทัง้นี ้ปัจจยัส าคญัที่น ามาพิจารณาการคิดค่าบรกิารขนส่งและจดัเก็บ ไดแ้ก่ 
ประเภทสินคา้ ปริมาณการจดัเก็บ ขนาดของเรือ เสน้ทางการขนส่งและจดัเก็บ และระยะเวลาใหบ้ริการโดยกลุ่มบริษัทฯ  
มีนโยบายการก าหนดราคา ดงันี ้

▪ ก าหนดตามราคาตน้ทนุบวกอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสม (Cost Plus Method) และเป็นไปตามภาวะอปุสงคแ์ละ
อปุทานของตลาด โดยจะก าหนดใหก้ลุ่มบรษิัทฯ สามารถแข่งขนัได ้
▪ ก าหนดราคาเทียบกับคู่แข่งและราคาตลาด โดยจะค านึงถึงตน้ทุนที่แทจ้ริง ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาการ

ก าหนดราคาจากความตอ้งการของลกูคา้ และภาวะการแข่งขนัของตลาดควบคู่กนัไป 

2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม  

เนื่องจากกลุ่มลกูคา้ในธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทน า้มนัต่างประเทศซึ่งมี
การด าเนินงานอยู่ในประเทศสิงคโปร ์และมาเลเซีย เพราะเป็นศูนยก์ลางการคา้น า้มันของภูมิภาค โดยบริษัทน า้มัน
ต่างประเทศเหล่านัน้จะกระจายสินคา้ต่อไปในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลกั  

การเข้าแข่งขันในอุตสาหกรรมนี ้จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง รวมทั้งผู้ประกอบการต้องมีความช านาญและ
ประสบการณใ์นการผสมและจัดเก็บน า้มันตามที่ลูกคา้ตอ้งการโดยสินคา้ไม่สูญหาย นอกจากนี ้ต าแหน่งที่ตัง้ในการ  
จอดเรือยงัเป็นปัจจัยส าคญัอีกประการหนึ่งในการเขา้สู่ตลาด โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตในการจอดเรือ 
(Anchorage License) จากรฐับาล และตอ้งด าเนินการต่อใบอนญุาตในทกุปีอีกดว้ย 
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จ านวนเรือ FSU ที่จอดที่ท่า Tunjung Pelapas ในประเทศมาเลเซีย จ านวนทั้งหมด 11 ล า โดยกลุ่มบริษัทฯ มีเรือ 
FSU ที่ประจ าที่ท่าดังกล่าวจ านวน 6 ล า และมีบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจเรือ FSU ในพืน้ที่ดังกล่าว ได้แก่ บริษัท China 
Shipping และบรษิัท Sentek Marine เป็นตน้ 

2.3 ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจ
เรือ Offshore”) 

1. ลักษณะการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลแก่กลุ่มลูกคา้บริษัท
ส ารวจและขุดเจาะน า้มนักลางทะเล โดยมีเรือที่ใหบ้ริการ ไดแ้ก่ เรือขนส่งและจดัเก็บน า้มนัดิบส าหรบัแท่นขุดเจาะน า้มนั 
(Floating Storage and Offloading Unit, FSO) (“เรือ FSO”) และเรือขนส่งและที่พกั (Accomodation Work Barge, 
AWB) 

1.1 เรือขนส่งและจัดเก็บน ้ามันดิบส าหรับแท่นขุดเจาะน ้ามัน (“ธุรกิจเรือ FSO”) 

กลุ่มบริษัทฯ ขนส่งและจดัเก็บน า้มนัดิบโดยใชเ้รือที่มีลกัษณะเป็นถังเก็บน า้มนัดิบขนาดใหญ่และมีเครื่องมือในการ
สนบัสนนุการถ่ายเทน า้มนัดิบจากแท่นขดุเจาะน า้มนักลางทะเลโดยตรง ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ มีหนา้ที่ในการรองรบัและเก็บรกัษา
น า้มนัดิบของลกูคา้จากแท่นขดุเจาะน า้มนัและรอการถ่ายน า้มนัไปสู่เรือขนาดเล็กเพื่อขนส่งไปยงัโรงกลั่นน า้มนั  

ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจา้ของเรือ FSO ขนาด Aframax ส าหรบัใหบ้ริการลูกคา้จ านวน 2 ล า มีขนาดระวางบรรทุก
สงูสดุจ านวน 191,754 DWT อายเุฉล่ียประมาณ 25 ปี ตามตารางดงัต่อไปนี ้ 

ชื่อเรือ ประเทศทีจ่ดทะเบียนเรือ ขนาดน ้าหนักบรรทกุ (DWT) อายุเรือ 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน)  
เรือศรีราชา อีเกิล ไทย 94,999.00 24 
บริษัท ทอ็ป นอตคิอล สตาร ์จ ากัด  
เรือเซา้เทิรน์ เพิรล์ ไทย 96,755.00 26 

รวมระวางบรรทุก 191,754.00  

สญัญาในการขนส่งและกกัเก็บโดยใชเ้รือ FSO จะเป็นสญัญาแบบ TC โดยปัจจบุนัมีอายสุญัญาเฉล่ีย 5 ปี เนื่องจาก
ลกูคา้มีความจ าเป็นตอ้งควบคมุเรือ FSO ไวต้ลอดเวลาเพื่อรองรบัการปฏิบตัิงานขดุเจาะน า้มนัอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ไดข้ายเรือ FSO ทัง้ 2 ล าในไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2563 ตามล าดบั เนื่องจากเรือทัง้ 2 ล า 
มีอายุการใชง้านค่อนขา้งมาก และถึงรอบการซ่อมบ ารุงซึ่งไม่คุม้ค่าใชจ้่าย ท าให ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ 
ไม่มีเรือ FSO ใหบ้รกิาร 
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1.2 เรือขนส่งและที่พักอาศัยส าหรับพนักงานประจ าแท่นขุดเจาะน ้ามันปิโตรเลียม (Accomodation Work 
Barge) 

กลุ่มบริษัทฯ มีเรือขนส่งและที่พกัอาศยัเพื่อใหพ้นกังานประจ าบนแท่นขุดเจาะของบริษัทส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
พกัอาศยัระหว่างปฏิบตัิงานบนแท่นขดุเจาะน า้มนั โดยเรือท่ีพกัจะจอดเรืออยู่บรเิวณใกลแ้ท่นขดุเจาะน า้มนัของลกูคา้ เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานประจ าบนแท่นขดุเจาะน า้มนั ทัง้ดา้นท่ีพกัอาศยั ดา้นเสบียง และดา้นการพยาบาล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีเรือที่พักใหบ้ริการจ านวน 1 ล า ที่สามารถรองรบัพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ประจ าแท่นขุดเจาะน า้มนักลางทะเลไดจ้ านวน 300 คน โดยประกอบไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จ  าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น หอ้งครวั หอ้งรบัประทานอาหาร หอ้งสนัทนาการ เป็นตน้ 

ชื่อเรือ ประเทศทีจ่ดทะเบียนเรือ ขนาดบรรทุกสุงสุด (DWT) อายุเรือ (ปี) 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
เรือ นวธาน ี ไทย 13,207 9 

โดยสัญญาในการบริการธุรกิจเรือที่พัก จะเป็นสัญญาเช่าแบบ TC โดยปัจจุบันมีอายุสัญญา 7 เดือน เนื่องจาก 
เรือตอ้งประจ าที่บรเิวณแท่นขดุเจาะน า้มนัตลอดเวลาส าหรบัเป็นท่ีพกัอาศยัของพนกังานประจ าแท่นขดุเจาะน า้มนั 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของกลุ่มบรษิัทฯ ในธุรกิจเรือ Offshore คือ กลุ่มบรษิัทส ารวจและผลิตน า้มนัดิบในทะเล ซึ่งมีการ
ปฏิบตัิงานการส ารวจและผลิตน า้มนัดิบกลางทะเลภายในประเทศไทย 

2.2 นโยบายก าหนดราคา 

กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับลูกคา้ โดยพิจารณาจากรูปแบบการใหบ้ริการและเงื่อนไขของ
บริการ ทัง้นี ้ปัจจยัส าคญัที่น ามาพิจารณาการคิดค่าบริการไดแ้ก่ ประเภทสินคา้ ขนาดของเรือ ประเภทของเรือ เสน้ทาง
การขนส่งและจดัเก็บ และระยะเวลาการใหบ้รกิาร  

กลุ่มบรษิัทฯ จะคิดค่าบรกิารแบ่งตามการประเภทการใหบ้รกิาร ดงันี ้

ประเภทการให้บรกิาร การคิดค่าบริการ 

การใหบ้รกิารเรือ Offshore คิดค่าบรกิารแบบเหมาล าตามระยะเวลา (Time Charter) 

บรษิัทฯ มีนโยบายก าหนดราคา ดงันี ้

▪ ก าหนดตามราคาตน้ทนุบวกอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสม (Cost Plus Method) และเป็นไปตามภาวะอปุสงคแ์ละ
อปุทานของตลาด โดยจะก าหนดใหบ้รษิัทฯ สามารถแข่งขนัได ้

▪ ก าหนดราคาเทียบกบัคู่แข่งและราคาตลาด โดยจะค านึงถึงตน้ทนุท่ีแทจ้รงิ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะพิจารณาการก าหนดราคาจากความตอ้งการของลกูคา้ และภาวะการแข่งขนัของตลาดควบคู่กนัไป 
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2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ในอุตสาหกรรมเรือ Offshore มีผูป้ระกอบการอยู่จ  านวนนอ้ยรายเนื่องจากเป็นธุรกิจที่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนที่สงู
มากในการด าเนินการ ได้แก่ การลงทุนในตัวเรือและอุปกรณ์ทางเรือ ค่าใช้จ่ายประกันภัย เป็นต้น และต้องอาศัย
ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญใหก้ารบรหิารจดัการเรืออีกดว้ย 

2.4 ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (“ธุรกิจบริหารเรือ”) 

1. ลักษณะการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการบริหารจัดการเรือโดยมีขอบเขตงานหลัก ไดแ้ก่ การบริหารจัดการดา้นเทคนิค ( Technical 
Management) การบริหารจดัการดา้นคนประจ าเรือ (Crew Management) และการบรหิาร เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัใน
การปฏิบตัิงานแก่คนประจ าเรือ สินคา้ และตวัเรือ โดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั 

1.1 การให้บริการบริหารจัดการด้านเทคนิค (Technical Management)   

กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผูบ้ริหารเรือจะก ากับและดูแลเรือใหม้ีคุณสมบตัิตรงตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศ
และองคก์รระหว่างประเทศเก่ียวกบัพาณิชยน์าวี โดยด าเนินงานหลกั ๆ ดงันี ้

▪ กลุ่มบริษัทฯ จะก าหนดใหค้นประจ าเรือแผนกหอ้งเครื่องหรือช่างกล ด าเนินการก ากับและดูแลเก่ียวกับการ
บ ารุงรกัษา การซ่อมแซม สภาพทั่วไปของเรือและเครื่องจกัรอปุกรณต์่าง ๆ ในเรือ 

▪ ก ากบัดแูลงานเขา้อู่ของเรือ 

▪ ก ากบัดแูลงานดา้นการปฏิบตัิงานสินคา้อย่างปลอดภยั (Safe Cargo Operation) 

▪ ก ากบัดแูลงานดา้นการตรวจเรือ (Ship Inspections and Surveys) ใหพ้รอ้มส าหรบัการปฏิบตัิงานในท่าเรือของ 
ผูว้่าจา้งเรือ  

▪ ด าเนินการเก่ียวกับเอกสารส าคญัต่าง ๆ ประจ าเรือของหน่วยงานที่ส  าคญั ไดแ้ก่ กรมเจา้ท่า กรมศุลกากร และ
ส านกังาน กสทช. 

▪ ก ากับดูแลใหเ้รือปฏิบัติงานเพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยต่อคนประจ าเรือ ตัวเรือ สินทรพัยแ์ละส่ิงแวดลอ้มตาม
ระบบ (International Safety Management, ISM) 

1.2 การบริหารจัดการด้านคนประจ าเรือ (Crew Management) 

กลุ่มบริษัทฯ บริหารจดัการดูแลคนประจ าเรือใหม้ีคุณสมบตัิตรงตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของกรมเจา้ท่า และ/หรือ 
อนุสัญญาว่าดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเขา้ยามส าหรบัคนประจ าเรือ ( Standard of 
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW/ Maritime Labour Law Convention, MLC) โดย
ด าเนินงานหลกั ๆ ดงันี ้ 

▪ คดัสรรบุคลากรที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับต าแหน่งงาน ขนาดเรือ และเขตการเดินเรือ  โดยใหม้ีเอกสารหนงัสือ
รบัรองของคนประจ าเรือตามที่กรมเจา้ท่าก าหนด  



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 20 

▪ ก ากับดูแลใหค้นประจ าเรือท างานดว้ยความปลอดภยั และปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการใชส้ารเสพติดและ
การดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างเครง่ครดั 

▪ บริหารจัดการเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น ๆ และสวัสดิการ ส าหรบัคนประจ าเรือตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนด 
และประสานงานการฝึกอบรมที่จ าเป็นใหแ้ก่คนประจ าเรือ  

▪ พฒันาคนประจ าเรือใหม้ีความรูค้วามสามารถเพียงพอกบัการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

▪ ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคนประจ าเรือ 

บริษัทในกลุ่มที่ด  าเนินธุรกิจบรหิารเรือ ไดแ้ก่ 1) บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ากัด (“NMC”) 2) Nathalin Shipping 
Pte Ltd. (“NSSG”) และ 3) บรษิัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากดั (“TIM”) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

บริษัท การด าเนินธุรกิจ 

บรษิัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
(“NMC”) 

ใหบ้ริการบริหารเรือภายในประเทศ โดยครอบคลมุเรือขนาดเล็ก (ขนาด 
ไม่เกิน 10,000 DWT) และเรือรบัส่งพนกังาน (Crew Boat)  

Nathalin Shipping Pte Ltd. (“NSSG”) จัดตัง้ที่ประเทศสิงคโปร ์เพื่อด าเนินธุรกิจขนส่งฯ บริหารเรือ และบริการ
จดัเก็บน า้มนัดิบและผลิตภณัฑน์ า้มนัส าเรจ็รูป แก่ลกูคา้ต่างประเทศ  

บรษิัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์
จ ากดั (“TIM”) 

เป็นบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจบริหารเรือ โดยครอบคลุมทั้งเรือขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญ่ รวมถึงเรือรบัส่งพนกังาน (Crew Boat)  ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

2. การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคา้ที่ประกอบธุรกิจเรือขนส่งสินคา้ และน า้มนั ธุรกิจเรือ FSU และธุรกิจเรือ Offshore  

2.2 นโยบายราคา 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคาตามราคาตน้ทุนบริการบวกอตัราก าไรขัน้ตน้ที่เหมาะสม (Cost Plus Method) 
โดยพิจารณาจากรูปแบบการใหบ้รกิารและเงื่อนไขของบรกิาร ทัง้นี ้ปัจจยัส าคญัที่น ามาพิจารณาในการก าหนดค่าบริการ
ในการบริหารเรือ เช่น ประเภทและขนาดเรือ ประเภทบริการ ขอบเขตการใหบ้ริการ เสน้ทางการเดินเรือ และประเทศที่เรือ
ปฏิบตัิงาน เป็นตน้ โดยประเภทการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิัทฯ ครอบคลมุถึง การบริหารจดัการเรือ และการบริหารจดัการ
คนประจ าเรือ ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ จะเรียกเก็บค่าบรกิารแต่ละประเภทเป็นรายเดือน 

2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจการบรหิารจดัการเรือในประเทศมีลกัษณะเฉพาะ และมีตน้ทนุสงูในการบ่มเพาะบคุลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบตัิงาน จึงท าใหไ้ม่มีคู่แข่งในอตุสาหกรรมการบรหิารจดัการเรือมากนกั ทัง้นี ้ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มุ่งเนน้ในการ
ด าเนินธุรกิจบรหิารเรือใหแ้ก่เรือของกลุ่มบรษิัทฯ เพื่อรองรบัการปรบัขยายกองเรือท่ีเพิ่มขึน้ตามแผนการลงทนุประจ าปี 
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การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

การให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินคา้ทางทะเล กลุ่มบริษัทฯ จะตอ้งจัดหาวัตถุดิบและทรัพยากรที่ส  าคัญ ไดแ้ก่   
(1) สญัญาบรกิารขนส่ง (2) เรือ (3) น า้มนัเชือ้เพลิงที่ใชส้  าหรบัเดินเรือ (4) การจดัหาคนประจ าเรือ และ (5) การซ่อมบ ารุง
เรือ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การจัดหาสัญญาบริการขนส่ง 

บรษิัทฯ มีช่องทางการไดร้บัสญัญาขนส่งฯ 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ 1) การประมลูงาน และ 2) การรบัการว่าจา้งโดยตรง  

1.1 การประมูลงาน กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าร่วมการประมูลงานดว้ยตนเอง โดยก่อนที่จะเข้าร่วมการประมูลงาน  
กลุ่มบริษัทฯ จะน าขอ้ก าหนดโครงการ (Term of Reference; TOR) มาวิเคราะหแ์ละประเมินผลตอบแทนของโครงการ
หากกลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสที่จะชนะการประมลูและสามารถสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ จะอนุมตัิการเขา้
รว่มประมลูและจดัท าขอ้เสนอโครงการใหแ้ก่ลกูคา้หรือองคก์ร 

1.2 การรับการว่าจ้างโดยตรง กลุ่มบริษัทฯ จะรบังานโดยตรงจากลกูคา้โดยการจดัท าสญัญาการใหบ้ริการ หรือ
ใบสั่งจา้ง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจัดท าในรูปแบบสัญญาหรือใบสั่งจา้งนั้น ขึน้อยู่กับประเภทของการ
ใหบ้รกิารขนส่ง หรือจดัเก็บทัง้ในแบบ SPOT หรือ แบบ COA หรือ แบบ TC  

2. การจัดหาเรือ 

กลุ่มบริษัทฯ จะจดัหาเรือที่เหมาะสมกับความตอ้งการของลกูคา้ โดยสามารถแบ่งออกเป็นการใหบ้ริการขนส่ง และ
การใหบ้ริการจดัเก็บ ส าหรบับริการขนส่ง ลกูคา้จะส่งรายละเอียดที่ส  าคญั เช่น ประเภทสินคา้และปริมาณ ท่าเรือตน้ทาง
และปลายทาง วนัและเวลาที่ลกูคา้ตอ้งการใหข้นส่ง เป็นตน้ และส าหรบับริการจดัเก็บ ลกูคา้จะส่งรายละเอียดที่ส  าคัญ 
เช่น ประเภทสินคา้และปริมาณ น่านน า้หรือบริเวณที่ตอ้งการจอดเรือ และระยะเวลาที่ตอ้งการใชบ้รกิาร เป็นตน้ โดยกลุ่ม
บริษัทฯ มีวิธีในการจดัหาเรือ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การซือ้เรือมือสอง 2) การต่อเรือใหม่ และ 3) การจา้งเรือจากภายนอก
กลุ่มบรษิัทฯ (เฉพาะเรือขนส่ง)  

2.1 การซือ้เรือมือสอง 

กลุ่มบริษัทฯ จะติดต่อผ่านตวัแทน (Broker) ทัง้ในและต่างประเทศในการจดัหาเรือและจะตรวจสอบสภาพเรือ 
โดยคัดกรองเรือจ านวนมากจากตัวแทนเพื่อให้ได้เรือที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีคุณสมบัติทางเทคนิค 
(Specification) ตรงกับความตอ้งการของลกูคา้ และประเมินค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาเรือเพื่อจดัท าความ
เป็นไปไดใ้นการลงทุน (Feasibility Study) หากพิจารณาแลว้ว่าโครงการมีผลตอบแทนที่คุม้ค่า กลุ่มบริษัทฯ จะขอนุมตัิ
การซือ้เรือจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้การซือ้เรือมือสองจะพิจารณาจากประเภท คุณสมบตัิ และอายุของเรือท่ีมีความ
เหมาะสมตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยใชร้ะยะเวลา 3 - 6 เดือน ในการด าเนินการซือ้เรือมือสองใหแ้ลว้เสรจ็ 

หลงัจากด าเนินการซือ้เรือแลว้ อาจมีการปรบัปรุงเรือเพิ่มเติมก่อนการน าเรือออกใหบ้ริการแก่ลกูคา้ ไดแ้ก่ การ
ซ่อมแซมเรือ การติดตัง้อุปกรณเ์พิ่มเติม การจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง การจดัจา้งผูบ้ริหารเรือ โดยผูบ้ริหารเรือจะด าเนินการ
จดัการคนประจ าเรือ ขอใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตการใชเ้รือ เป็นตน้ รวมทัง้การจดัท าประกันภยั 
ตวัเรือและเครื่องจกัร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกันภยัความรบัผิดชอบต่อบุคคลอื่น 
(Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) 
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ทัง้นี ้นายหนา้ซือ้ขายเรือมจี านวนมากในอตุสาหกรรม จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าสญัญาการจดัหาเรือกบัตวัแทน
เฉพาะราย เนื่องจากสามารถเปรียบเทียบ ราคา คุณสมบตัิของเรือ และเงื่อนไขการช าระเงินเพื่อใหไ้ดเ้งื่อนไขที่ดีที่สดุและ
คุม้ค่าที่สดุ 

2.2 การต่อเรือใหม่ 

กลุ่มบรษิัทฯ จะพิจารณาต่อเรือใหม่ในกรณีที่ไม่สามารถหาเรือท่ีมีคณุสมบตัิตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ได ้
หรือมีความคุม้ค่ามากกว่าการซือ้เรือมือสอง เช่น มีตน้ทนุในการดแูลรกัษาที่ต  ่ากว่า ประหยดัน า้มนัเชือ้เพลิงมากกว่า และ
มีระบบปฏิบตัิการท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า และมีอายกุารใชง้านท่ีมากกว่า เป็นตน้  

ภายหลงัที่กลุ่มบรษิัทฯ รบัทราบความตอ้งการของลกูคา้ กลุ่มบรษิัทฯ จะติดต่ออู่ต่อเรือเพื่อขอขอ้เสนอเพื่อน ามา
เปรียบเทียบทางเทคนิคและราคาเพื่อน ามาประเมินถึงความเป็นไปไดท้างโครงการ (Feasibility Study) และขออนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้น อู่ต่อเรือจะจัดท าแบบการก่อสรา้งของเรืออย่างละเอียดเพื่อด าเนินการต่อเรือ โดย 
กลุ่มบริษัทฯ จะควบคุมดูแลคุณภาพของเรือตลอดระยะเวลาการต่อเรือ โดยการต่อเรือใหม่ขนาดระวางบรรทุกนอ้ยกว่า 
10,000 DWT จะใชเ้วลาก่อสรา้งประมาณ 12 – 18 เดือน และเรือใหม่ขนาดระวางบรรทุกมากกว่า 10,000 DWT จะใช้
เวลาก่อสรา้งประมาณ 24 – 36 เดือน 

เมื่อเรือขนส่งใกลก้่อสรา้งแลว้เสร็จ กลุ่มบริษัทฯ จะจดัจา้งฝ่ายบรหิารจดัการเรือเพื่อจะเตรียมเรือใหพ้รอ้มใช ้ซึ่ง
จะประกอบดว้ยขั้นตอนส าคัญ ไดแ้ก่ ติดตัง้อุปกรณเ์พิ่มเติม การจัดซือ้น า้มันเชือ้เพลิง การจัดหาพนักงานเรือ การขอ
ใบอนญุาตต่าง ๆ เช่น ใบทะเบียนเรือ ใบอนญุาตการใชเ้รือ เป็นตน้ รวมทัง้การจัดท าประกนัภยัตวัเรือและเครื่องจกัร (Hull 
and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกนัภยัความรบัผิดชอบต่อบคุคลอื่น (Protection and Indemnity 
Insurance: P&I Insurance) 

ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทฯ มีการเปรียบเทียบราคา คณุสมบตัิ คณุภาพในการต่อเรือ และเงื่อนไขการช าระเงินในหลายประเทศ 
เช่น ประเทศจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดเ้งื่อนไขที่ดีและคุม้ค่าต่อการลงทนุมากที่สดุ 

2.3 การจ้างเรือจากภายนอกกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มบรษิัทฯ จะพิจารณาจา้งเรือจากบคุคลภายนอก ในกรณีที่กลุ่มบรษิัทฯ ไม่สามารถหาเรือภายในกลุ่มบรษิัทฯ 
ไดใ้นวนัและเวลาที่ลกูคา้ตอ้งการได ้โดยกลุ่มบริษัทฯ จะติดต่อกับเจา้ของเรือโดยตรงหรือผ่านตวัแทนเพื่อจา้งเรือ โดยมี
การตรวจสอบรายละเอียดและคณุสมบตัิ (Specification) ของเรือ ใบอนญุาตต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจว่าเรือท่ีจา้งมี
มาตรฐานและคณุสมบตัิตรงตามที่ลกูคา้ก าหนดและเหมาะสมกบัสินคา้ของลกูคา้อย่างละเอียดก่อนการว่าจา้งทกุครัง้ 

3. น ้ามันเชือ้เพลิงส าหรับเดินเรือ (Bunker) 

กลุ่มบริษัทฯ จัดหาน า้มนัเชือ้เพลิงจากบริษัทผูค้า้น า้มนัชัน้น าทั้งในประเทศและนอกประเทศที่อยู่ในรายชื่อที่ไดร้บั  
การอนมุตัิแลว้ของกลุ่มบรษิัทฯ (Approved List) ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ ไดท้ าการตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการประกอบ
กิจการคา้น า้มนั เพื่อใหม้ั่นใจว่าน า้มันเชือ้เพลิงที่จดัซือ้มีคุณภาพที่ดีส าหรบัเครื่องยนตเ์รือ ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทฯ จะติดต่อ 
ผูค้า้น า้มนัอย่างนอ้ย 2 รายเพื่อสอบถามราคา โดยระบุปริมาณ ประเภทน า้มนั และสถานที่จดัส่ง เพื่อน ามาเปรียบเทียบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเพื่อให้ผู้มีอ  านาจพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้น ฝ่ายขายจะติดต่ อผู้ค้าน ้ามันเพื่อแจ้ง
รายละเอียดการจดัส่งต่อไป 
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อย่างไรก็ดี ตามที่องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศประกาศใช ้IMO2020 โดยเริ่มมีผลบงัคบัใชท้ั่วโลก ตัง้แต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 เป็นตน้ไป โดยใหเ้รือทุกล าปรบัการใชน้ า้มันเชือ้เพลิงก ามะถันสูง (High Sulphur Fuel Oil) เป็นน า้มัน
เชือ้เพลิงก ามะถนัต ่า (Low Sulphur Fuel Oil) หรือติดระบบก าจดัอากาศเสีย (Scrubber) เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและ
บรรเทาภาวะเรือนกระจกที่ส่งผลใหอุ้ณหภูมิโลกสงูขึน้นัน้ กลุ่มบริษัทฯ ตดัสินใจปรบัใชน้ า้มนัเชือ้เพลิงก ามะถันต ่าแทน
การติดระบบก าจดัอากาศเสีย เนื่องจากใชเ้งินลงทุนที่ต  ่ากว่า โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ปรบัการใชน้ า้มนัเชือ้เพลิงจาก
น า้มนัเชือ้เพลิงก ามะถันสงูเป็นน า้มนัเชือ้เพลิงมะถันต ่ากับเรือทุกล าในทุกกลุ่มธุรกิจที่ใหบ้ริการในเสน้ทางขนส่งระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทฯ จัดหาน า้มันเชือ้เพลิงก ามะถันต ่า (Low Sulphur Fuel Oil) ผ่านผู้คา้น า้มัน (Supplier) ใน
ต่างประเทศ และมีการเติมน า้มนัเชือ้เพลิงบรเิวณท่าเรือขนส่งสินคา้ปลายทาง 

4. การจัดหาคนประจ าเรือ 

การจดัหาคนประจ าเรือเป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกับการเดินเรือที่ก าหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครดั เช่น องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) และหน่วยงานราชการที่
ก ากับดูแลการเดินเรือและท่าเรือ เป็นตน้ โดยกลุ่มบริษัทฯ จดัหาและคดัสรรบุคลากรและคนประจ าเรือผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ แจง้ข่าวสารการรบัสมคัรงานผ่านศนูยฝึ์กพาณิชยน์าว ีและโรงเรียนการเดนิเรือต่าง ๆ  เช่น วิทยาลยัเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย Maritime School เป็นตน้ หรือแจง้ผ่านวารสารที่เก่ียวกับการเดินเรือ และแจง้ผ่านพนักงานของ  
กลุ่มบริษัทฯ เว็บไซตแ์ละทางส่ือสงัคมออนไลน ์(Social Media) เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) และไลน ์(Line) เป็นตน้ โดยมี
เกณฑก์ารคดัเลือกที่ส  าคญั เช่น 

▪ ผ่านการอบรมหลกัสตูรที่อนุมตัิโดยกรมเจา้ท่า หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บังคับ
การเดินเรือสากลท่ีเก่ียวขอ้ง 

▪ ไดร้บัใบอนญุาตหรือประกาศนียบตัรที่ออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

▪ ควรมีประสบการณใ์นการท างานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งที่สมคัรไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

▪ มีความสามารถดา้นภาษาองักฤษ (ส าหรบัต าแหน่งนายเรือและนายประจ าเรือ) 

▪ ผ่านการทดสอบความรู ้และผ่านการสมัภาษณจ์ากผูบ้งัคบับญัชา 

นอกจากนี ้กลุ่มบรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการอบรมที่จดัโดยบคุลากรภายในกลุ่มบรษิัทฯ และวิทยากรจากภายนอก ซึ่งเป็น
การอบรมเพื่อใหค้นประจ าเรือเขา้ใจระเบียบและวิธีการปฏิบตัิงานบนเรือ โดยการอบรมหลกัแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1) การอบรมดา้นความปลอดภยั (Safety Training) คือ การอบรมเพื่อใหล้กูเรือสามารถรบัมือกบัปัญหาที่เกิดขึน้ได ้
เช่น หลกัสตูร Basic Fire Fighting หลกัสตูร Personal Survival หลกัสตูร Personal Safety และหลกัสตูร Elementary 
First Aids เป็นตน้ 

2) การอบรมดา้นการเดินเรือ (Navigation Training) คือ การอบรมเพื่อใหลู้กเรือสามารถน าเรือไปยังจุดหมาย
ปลายทางไดอ้ย่างถูกตอ้งและปลอดภยั เช่น หลกัสตูร Radar Simulation หลกัสตูร Bridge Team Management และ
หลกัสตูร Ship Simulator เป็นตน้ 
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3) การอบรมดา้นหอ้งเครื่อง (Engine Room Training)  คือ การอบรมเพื่อใหล้กูเรือคุน้เคยกับกลไกและการท างาน
ของระบบปฏิบัติการบนเรือและห้องเครื่อง เช่น หลักสูตร Engine Room Management หลักสูตร Engine Room 
Operation และหลกัสตูร High Voltage เป็นตน้ 

4) การอบรมเฉพาะเจาะจง (Specific Training) เนื่องจากสินคา้ที่ขนส่งหรือจดัเก็บแต่ละชนิดมีความตอ้งการใน
การดูแลรักษา หรือจัดการที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีการอบรมเพิ่มเติม เช่น หลักสูตร Oil Tanker Training 
หลกัสตูร Gas Tanker Training และหลกัสตูร Chemical Tanker Training เป็นตน้ 

5. การซ่อมบ ารุงเรือ 

การวางแผนการซ่อมบ ารุงเรือของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็นการซ่อมบ ารุง 2 ประเภท คือ 1) การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) และ 2) การเขา้อู่แหง้ (Dry Docking) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

5.1 การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 

การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน เป็นการซ่อมบ ารุงตัวเรือ เครื่องจักรและอุปกรณป์ระจ าเรือ ระบบไฟฟ้า และระบบ
ควบคุมต่าง ๆ รวมถึงท่อต่าง ๆ ที่ติดตัง้ในเรือ โดยท าการซ่อมบ ารุงตามระยะเวลา หรือระยะทาง หรือตามค าแนะน าของ
ผูผ้ลิต โดยกลุ่มบริษัทฯ มีทีมซ่อมบ ารุงเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เอง รวมทั้งมีการว่าจา้งผูร้บัเหมาที่อยู่ในรายชื่อ  
ผูจ้ดัหาและผูใ้หบ้รกิารท่ีไดร้บัอนมุตัิ (Approved Vendor List) ของกลุ่มบรษิัทฯ  

ส าหรบัเรือที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันสามารถท าไดโ้ดยการตรวจสอบสภาพตวัเรือใตแ้นวน า้ 
(Under water survey) แทนการเขา้อู่ในช่วง 30 เดือนแรก ซึ่งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ 5 – 7 วนั  

5.2 การเข้าอู่แห้ง (Dry Docking) 

โดยปกติเรือจะมีการเข้าอู่แห้งหรือการซ่อมเรือครัง้ใหญ่ทุก  5 ปี ขึน้อยู่กับอายุของเรือ ซึ่งมักสอดคลอ้งกับ
ระยะเวลาโครงการที่ตกลงกับลกูคา้เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเป็นการตรวจสอบโครงสรา้งเหล็กของ 
ตัวเรือ และระบบต่าง ๆ บนเรือ เช่น ระบบเครื่องยนตข์ับเคล่ือนเรือ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในเรือ ระบบการ
ติดต่อส่ือสาร ระบบควบคุมการเดินเรือ ระบบท่อและเครื่องมือในการรับส่งสินค้าและถังบรรจุสินค้า และระบบ  
ความปลอดภยัในเรือ เป็นตน้ ทัง้นี ้การขึน้อู่แหง้ (Dry Dock) แต่ละครัง้ใชเ้วลาในการด าเนินการตัง้แต่น าเรือขึน้จากทะเล
จนน าเรือกลบัลงสู่ทะเลประมาณ 3 – 8 สปัดาหข์ึน้อยู่อายแุละขนาดระวางบรรทกุของเรือ 

ในการน าเรือขึน้อู่แหง้ (Dry Dock) แต่ละครัง้ กลุ่มบริษัทฯ จะมีการวางแผนล่วงหนา้เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อ 
การใหบ้ริการขนส่งและจดัเก็บสินคา้ของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้อู่เรือที่ใชบ้ริการเป็นประจ ามีประมาณ 4 – 5 ราย ซึ่งเป็นอู่เรือ 
ที่มีมาตรฐานในการใหบ้ริการและมีอตัราค่าบรกิารที่เหมาะสม รวมทัง้สามารถรองรบัการขึน้อู่แหง้  (Dry Dock) พรอ้มกนั
ไดห้ลายล าจึงท าใหไ้ม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

ภาวะอุตสาหกรรมน ้ามัน และการขนส่งและจัดเก็บน ้ามัน 

ภาพรวมการใช้น ้ามันส าเร็จรูปในประเทศไทย 

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 ปรมิาณการใชน้ า้มนัส าเรจ็รูปในประเทศไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของ COVID-19 เนื่องจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดของรัฐบาลที่มีการควบคุมการเดินทาง  
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ข้ามจังหวัด ตลอดจนการจ ากัดการเดินทางโดยอากาศยานบางเสน้ทาง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ส่ งผลให ้
ความตอ้งการบรโิภคน า้มนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งน า้มนัอากาศยาน (JET A1) ลดลงอย่างมาก 

ในขณะที่ช่วงครึ่งหลงัของปี 2563 ความตอ้งการใชน้ า้มนัมีแนวโนม้ปรบัตวัเพิ่มขึน้ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่ม
กลบัมาฟ้ืนตวั ภายหลงัจากการเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ส่งผลใหป้ริมาณความตอ้งการใชน้ า้มนั
ส าเรจ็รูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งน า้มนั Gasoline เริ่มกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามปรมิาณความตอ้งการใชน้ า้มนัอากาศ
ยานยงัคงอยู่ระดบัต ่า ในขณะที่ปริมาณการใชน้ า้มันโดยรวมยงัคงมีความเส่ียงที่จะไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID-19 ระลอกใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ราคาน ้ามันดิบ 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทุกมิติในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากการจ ากัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศเพื่อป้องกนัและควบคมุโรค ส่งผลใหป้รมิาณความตอ้งการบรโิภคน า้มนัลดลงทั่วโลก จึงเกิดภาวะอปุทาน
ส่วนเกิน ส่งผลใหร้าคาซือ้-ขายน า้มนัดิบในตลาดปรบัตวัลดลงดว้ยเช่นกนั 

การปรบัตวัลดลงของราคาน า้มนัดิบยงัเป็นโอกาสใหบ้รษิัทคา้น า้มนัเพื่อเก็งก าไรกกัเก็บน า้มนัไวข้ายต่อในอนาคต ซึ่ง
ท าใหค้วามตอ้งการใชเ้รือ FSU ในการกักเก็บน า้มนัเพิ่มสงูขึน้ ตลอดจนท าใหค้่าบริการเรือ FSU ในตลาดปรบัตวัเพิ่มขึน้
ดว้ย เช่นกัน นอกจากนี ้ราคาน า้มนัที่อยู่ในระดบัต ่ายงัส่งผลเชิงบวกต่อตน้ทุนน า้มนัเชือ้เพลิงในส่วนการปฏิบตัิงานของ
ธุรกิจเรือ FSU อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : www.shipandbunker.com 

ปริมาณการใช้น ้ามันส าเร็จรูปในประเทศ ตั้งแต่ ม.ค. - ต.ค. 2563 
 

Brent 

 
WTI 

ราคาน ้ามันเตาทีใ่ช้เป็นเชือ้เพลิง และราคาน ้ามันดิบ Brent และ WTI ปี 2563 

น า้มนัเชือ้เพลิง (น า้มนัเตาก ามะถนัต ่า 
ไม่เกิน 0.5%) 
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ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบรษิัทฯ มีใบอนญุาตส าหรบัประกอบธุรกิจภายในประเทศ และต่างประเทศ ดงัต่อไปนี ้

1. ใบอนุญาตส าหรับประกอบธุรกิจภายในประเทศ 

ใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาต วันทีอ่อก บริษัททีไ่ด้รับ 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นส่งน า้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลงังาน 4 ต.ค. 2560 บรษิัทฯ 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นส่งน า้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 กรมทะเบียนการคา้ 28 พ.ค. 2544 
บรษิัท เอ็น.ที.แอล. มารีน 

จ ากดั 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นส่งน า้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 กรมทะเบียนการคา้ 11 พ.ย. 2551 
บรษิัท ไทยมารีน แทงเกอร ์

จ ากดั 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นส่งน า้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลงังาน 13 ธ.ค. 2556 
บรษิัท ท็อป นอติคอล สตาร ์

จ ากดั 
ใบรบัแจง้เป็นผูข้นส่งน า้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลงังาน 8 มิ.ย. 2558 บรษิัท สิงหา แท็งเกอร ์จ ากดั 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นส่งน า้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลงังาน 28 พ.ค. 2544 
บรษิัท เอ็น.ที.แอล. มารีน 

จ ากดั 

2. ใบอนุญาตส าหรับประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 

ใบอนญุาตที่เก่ีวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็น FSU ในประเมศมาเลเซียมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ใบอนญุาต Domestic Shipping License (“DSL”)  

ใบอนญุาต DSL เป็นใบอนญุาตส าหรบับรษิัทท่ีประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศมาเลเซีย โดยเรือท่ีไม่ใช่เรือธงมาเลเซยี
ตอ้งยื่นขออนุญาตต่อสมาคมเจา้ของเรือแห่งประเทศมาเลเซีย (Malaysia Shipowners’ Association, “MASA”) และ 
Domestic Shipping Licensing Board เพื่อไดร้บัใบอนุญาต DSL ซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือนและสามารถต่ออายุโดยไม่มี
จ ากดัจ านวนครัง้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีใบอนญุาต DSL ส าหรบัด าเนินการเรือ FSU ทกุล า 

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

ใบอนุญาต STS Approval เป็นใบอนุญาตส าหรบัการด าเนินการส่ง-รบัสินคา้กลางทะเลในประเทศมาเลเซีย โดย
ใบอนุญาต STS Approval ของกลุ่มบริษัทฯ มีก าหนดเวลาระหว่าง 6 เดือน ถึง 5 ปี โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 การ
ด าเนินการส่ง-รบัสินคา้กลางทะเลส าหรบัเรือ FSU ทกุล าของกลุ่มบรษิัทฯ มีใบอนญุาต STS Approval 

สิทธิและประโยชนจ์ากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบรษิัทฯ ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนใน 3 ประเภทกิจการ ไดแ้ก่ (1) ประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาด
ใหญ่ (2) กิจการสาธารณูปโภคและบริการพืน้ฐาน (3) กิจการขนส่งทางเรือ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The 
Board of Investment of Thailand “BOI”) โดยไดร้บัสิทธิประโยชนห์ลกัที่ส  าคญัคือ 

▪ ตามมาตรา 25 ไดร้บัสิทธิในการน าคนต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการ คู่สมรส และบุคคลที่อยู่ใน
อุปการะของบุคคลดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าท่่ี
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คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

▪ ตามมาตรา 26 ให้คนต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช  านาญการที่ไดร้ับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตาม
มาตรา 25 ไดร้บัอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหนา้ที่การงานที่คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะ เวลาเท่าที่
ไดร้บัอนญุาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัร 

▪ ตามมาตรา 28 ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเคร่่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 

▪ ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดร้บัจากการประกอบกิจการท่ี
ไดร้บัการส่งเสริมรวมกันไม่เกินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ี
เริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

▪ ตามมาตรา 34 ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมซึ่งไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติ
บุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคล 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ ไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ดงันี ้

บริษัททีไ่ด้รับบตัรส่งเสริมการ
ลงทนุ 

ชื่อเรือ เลขทีบ่ัตรส่งเสริม 
วันทีอ่นุมัติ
บัตรส่งเสริม 

ระยะเวลาที่
ได้รับยกเว้น
ภาษี (ปี) 

บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) เรือเอ็นเนอรจ์ิ สตาร ์ 59-1108-0-00-1-2 26 ส.ค. 2559 5 
 เรืออะแควเรียส สตาร ์ 62-0209-1-00-1-0 28 ก.พ. 2562 8 
 เรือครสิตัล สตาร ์ 62-0547-1-00-1-0 30 พ.ค. 2562 8 
 เรือดารนิ สตาร ์ 62-0784-1-00-1-0 22 ก.ค. 2562 8 
บรษิัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั เรือศรีนารา 2139(2)/2556 14 ส.ค. 2556 8 
 เรือศรีภเูก็ต 1966(2)/2557 8 ส.ค. 2557 8 
 เรือศรีตาปี 1264(2)/2558 10 มี.ค. 2558 8 
 เรือศรีกาญจนดษิฐ ์ 1265(2)/2558 10 มี.ค. 2558 8 
 เรือศรีสรุาษฎร ์ 1266(2)/2558 10 มี.ค. 2558 8 
 เรือศรีดอนสกั 1267(2)/2558 10 มี.ค. 2558 8 
 เรือศรีคีรีชาด 60-0241-1-00-1-0 23 ก.พ. 2560 8 
 เรือสิรพิิพฒัน ์ 61-0952-1-00-1-0 8 ส.ค. 2561 8 
 เรือศรีไชยา 62-0104-1-00-1-0 4 ก.พ. 2562 8 
 เรือศรีท่าเพชร 62-0170-1-00-1-0 15 ก.พ. 2562 8 
 เรือศรีพมุเรยีง 62-0521-1-00-1-0 23 พ.ค. 2562 8 
 เรือรีพนุพิน 62-0522-1-00-1-0 23 พ.ค. 2562 8 
 เรือศรีล าพ ู 63-0595-1-00-1-0 5 มิ.ย. 2563 8 
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บริษัททีไ่ด้รับบตัรส่งเสริมการ
ลงทนุ 

ชื่อเรือ เลขทีบ่ัตรส่งเสริม 
วันทีอ่นุมัติ
บัตรส่งเสริม 

ระยะเวลาที่
ได้รับยกเว้น
ภาษี (ปี) 

บรษิัท สิงหา แท็งเกอร ์จ ากดั เรือจบูิลี สตาร ์ 1151(2)/2558 3 ก.พ. 2558 8 
 เรือเรเดยีน สตาร ์ 59-0519-1-00-1-0 19 เม.ย. 2559 8 
 เรือเกรซ สตาร ์ 59-1463-1-00-1-0 9 พ.ย. 2559 8 
บรษิัท บงกช มารีน เซอรว์ิส จ ากดั เรือบงกช สตาร ์ 60-0038-1-00-1-0 12 ม.ค. 2560 8 

รางวัลและมาตรฐานทีไ่ด้รับ 

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้ในการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ เพื่อสรา้งความพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูคา้และเพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขันและการจัดหาลูกคา้ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ ผ่านการรบัรองมาตรฐานจากองคก์รทั้งในและ
ต่างประเทศ และไดร้บัรางวลัจากทัง้ภาครฐั และเอกชนมากมาย ดงัต่อไปนี ้

ปี รางวัลและมาตรฐานทีไ่ด้รับ 
2561 ▪ รางวัลดี เด่นด้านความปลอดภัย ( IESG Safety Awards) ประจ า ปี  2561 ได้แก่  เ รือ 

ศรีบา้นดอน และเรือศรีท่าทอง 
▪ รางวลัจากท่า SPRC เรือวิ่งครบ 500 เที่ยว โดยไม่เกิดอบุตัิเหต ุไดแ้ก่ เรือศรีท่าชนะ 
▪ รางวลัจากท่า PTTGC เรือวิ่งครบ 400 เที่ยว โดยไม่เกิดอบุตัิเหต ุไดแ้ก่ เรือศรีท่าทอง 
▪ รางวลั Ship Owner of the Year โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
▪ รางวลั Best Performance โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
▪ รางวลั Best Vessel โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 

2562 ▪ รางวลั Ship Owner of the Year โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
▪ รางวลั Best HSSEQ โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
▪ รางวลั Best Vessel/ Barge โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
▪ รางวลั Best Performance โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
▪ รางวลั PI โดยบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
▪ CEO SSHE Excellence Award: Single Star Trophy from PTTEP: โดย บรษิัท ปตท.ส ารวจ

และผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
▪ รางวลัจากท่า PTTGC: Contribution to Environment, Health and Safety@Heart Program 

ณ ท่าเรือ GC (GC Marine Terminal) ระหว่างปี 2562 
▪ รางวลัจากท่า PTTGC เรือวิ่งครบ 100 เที่ยว โดยไม่เกิดอบุตัิเหต ุไดแ้ก่ เรือศรีภเูก็ต 
▪ รางวัลดีเด่นดา้นความปลอดภัย (IESG Safety Awards) ประจ าปี 2562 จ านวน 5 รางวัล 

ได้แก่ เรือศรีไชยา ศรีนารา ศรีตาปี ศรีท่าทอง และ Southern Pearl จากสมาคมอนุรักษ์
สภาพแวดลอ้มของกลุ่มอตุสาหกรรมน า้มนั 
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ปี รางวัลและมาตรฐานทีไ่ด้รับ 
2563 ▪ รางวลัจากท่า SPRC เรือวิ่งครบ 50 เที่ยว โดยไม่เกิดอุบตัิเหตุ ไดแ้ก่ เรือศรีภูเก็ต เรือศรีไชยา  

เรือศรีท่าเพชร 
▪ รางวลัจากท่า SPRC เรือวิ่งครบ 300 เที่ยว โดยไม่เกิดอบุตัิเหต ุไดแ้ก่ เรือศรีตาปี เรือศรีกระบ่ี 
▪ รางวลัดเีด่นดา้นความปลอดภยั (IESG Safety Awards) จากสมาคมอนรุกัษ์สภาพแวดลอ้ม

ของกลุ่มอตุสาหกรรมน า้มนั ประจ าปี 2563 จ านวน 3 รางวลั ไดแ้ก่ เรือศรีท่าทอง เรือศรี
กระบี่ และเรือศรีตาปี 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

 
1. ความเสี่ยงจากโรคระบาด ภัยคุกคาม ภัยธรรรมชาตทิีไ่ม่สามารถควบคุมได้  

1.1 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ตัง้แต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี 2562 เป็นตน้มานัน้
ไดส่้งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเกิดการชะลอตวัทางดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
มาตรการควบคุมการสัญจรทั้งทางบก ทางน า้ และทางอากาศทั้งในและต่างประเทศส่งผลต่อการหยุดชะงักของธุรกิจ  
สายการบิน การยกเลิกกิจกรรมในพืน้ที่สาธารณะ ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ไปจนถึงการกักตัวเองภายในที่พกั 
(Lockdown) ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้ า้มนัเชือ้เพลิงลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลกระทบทางลบต่อหลายธุรกิจรวมถึง 
กลุ่มธุรกิจเรือขนส่งน า้มนัและปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”) และธุรกิจเรือขนส่งที่ใหก้ารสนบัสนนุงานส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจเรือ OFFSHORE”) ของกลุ่มบรษิัทฯ ที่ไดร้บัผลกระทบจากอปุสงคท์ี่ลดลงจากการหยดุชะงกั
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการที่สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั อนัเนื่องจาก
การใชม้าตรการป้องกนัไวรสัโคโรน่าที่เขม้งวดของกลุ่มบรษิัทฯ เพื่อความปลอดภยัของเจา้หนา้ที่ที่ปฏิบตัิงานและผูท้ี่มีสว่น
เก่ียวข้องทุกฝ่าย ในส่วนของธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน า้มัน (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”) ถึงแม้จะไม่ไดร้ับ
ผลกระทบโดยตรง แต่ก็ส่งผลท าใหเ้กิดความซบัซอ้นในการบริหารจดัการและค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้เพื่อความปลอดภยัของ
คนประจ าเรือ และแผนรองรบัการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของลกูคา้ที่กลุ่มบริษัทฯ 
ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่ง  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีการจดัท าการรบัมือสถานการณไ์วรสัโคโรน่า (COVID19) โดยพิจารณาความเส่ียง 
และผลกระทบอย่างรอบดา้น ครอบคลมุถึงแนวทางการจดัการของกลุ่มบรษิัทฯ และการควบคมุ ติดตามสถานการณอ์ยา่ง
ต่อเนื่องตลอดปี 2563 และ 2564 อาทิ ความเส่ียงดา้นการตลาดใหม้ีการติดตามการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิงอากาศยาน 
(JET A-1) และน า้มันภาคพืน้ ตามผลการด าเนินการดา้นเศรษฐกิจ มาตรการต่าง  ๆ ของประเทศไทย ความตอ้งการใช้
น า้มันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทางบริษัทฯ ไดม้ีการลดความเส่ียงดา้นปฏิบัติงานและดา้นเทคนิคมีการติดตามการจัดส่ง
ชิน้ส่วนอะไหล่ใหค้รบถว้นเพียงพอสอดคลอ้งกับการบ ารุงรกัษาตามก าหนด (Preventive Maintenance System : PMS) 
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การเขา้อู่แหง้ (Dry Dock) และความเพียงพอของอปุกรณป์้องกนัต่าง ๆ  อาทิ อปุกรณป์้องกนั หนา้กากอนามยั แอลกอฮอล์
ลา้งมือ เครื่องมือวดัอณุหภมูิ เป็นตน้ รวมทัง้วางแผนการปฏิบตัิงานของคนประจ าเรือเพื่อเขา้ปฏิบตัิงานบนเรือ การลาพกั 
หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่จะตอ้งขึน้ปฏิบัติงานบนเรือ โดยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับตาม
มาตรการต่าง ๆ อย่างเครง่ครดั  

นอกจากนีก้ลุ่มบรษิัทฯ ยงัไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยัของพนกังานประจ าส านกังานจึงไดม้ีการก าหนดใหพ้นกังาน
สามารถปฏิบตัิงานจากที่พกั (Work From Home) ไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมีการเตรียมความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรบัการปฏิบัติงานไดต้ลอดเวลา และแผนรองรบัการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทฯ สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท่ีดี รวมทัง้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบรหิารความ
เส่ียง และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ ์

1.2 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติทีรุ่นแรง 

ในการด าเนินธุรกิจเรือขนส่งฯ กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ (Climate Change) และภยัธรรมชาติที่รุนแรง อาทิ พายุไตฝุ้่ น พายุดีเปรสชั่น อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรพัยสิ์น ของผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งรวมถึงอาจส่งผลใหก้ารบริการขนส่งสินคา้ไปยงัจุดหมายล่าชา้ ส่งผลกระทบ 
เชิงลบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อาทิ รายไดท้ี่ลดลง ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ กลุ่มบริษัทฯ ตระหนกัถึง
ความเส่ียงดงักล่าวจึงไดก้ าหนดนโยบายในการปฏิบตัิงานและการวางแผนการเดินเรือโดยตอ้งวางแผนการเดินเรือไวอ้ยา่ง
รดักุม เช่น ติดตามข่าวสภาพอากาศ ระดับน า้สูงสุด – ต ่าสุด ร่องน า้ที่เรือจะวิ่งผ่าน ตลอดจนเสน้ทางการเดินเรือ เพื่อ
หลีกเล่ียงภยัจากสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือภยัธรรมชาติรา้ยแรง โดยในปี 2563 ทางกลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีการส ารวจรอ่งน า้
ดว้ยการใชเ้ครื่องมือหยั่งน้ําระบบเสียงสะทอ้น (Echo sounding) บริเวณร่องน า้ที่ใชส้ัญจรประจ าและน าขอ้มลูที่ไดม้า
บรูณาการส าหรบัการปฏิบตัิงานของเรือและความปลอดภยัรว่มกนัของธุรกิจบรหิารจดัการเรือ 

ส าหรบัเรือขนส่งฯของกลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีการติดตัง้วิทยส่ืุอสาร ตามมาตรฐานความปลอดภยัของเรือตามขอ้บงัคบัของ
องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ ( International Maritime Organization : IMO) ในแต่ละพืน้ที่ตามกฎข้อบังคับ The 
Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) เพื่อใชใ้นการติดตามสภาพอากาศ การเตือนภยั และข่าวสาร
อื่น ๆ ทัง้ก่อนออกเดินทางและระหว่างเดินทางเพื่อปรบัปรุงแผนการเดินเรือใหม้ีความปลอดภยัสงูสดุอีกดว้ย 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีการเตรียมพรอ้มรบัมือสถานการณอ์นัเกิดจากสภาพอากาศและภยัธรรมชาติที่รุนแรง โดย
จดัท าแผนฉุกเฉินและซอ้มแผนฉกุเฉินประจ าปีอย่างต่อเนื่อง เช่น การเขา้เทียบท่าเมื่อสภาพอากาศรุนแรง หรือเหตกุารณ ์
ความเสียหายที่ตวัเรือจากสภาพอากาศที่รุนแรง เป็นตน้ ดว้ยประสบการณก์ารขนส่งทางเรือของกลุ่มบริษัทฯ ที่ยาวนาน
มากกว่า 30 ปี กลุ่มบรษิัทฯ สามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั  

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีการท าประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance : H&M 
Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance : P&I Insurance) ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อบุคคลที่สามที่ไดร้ับผลกระทบ สินคา้ และส่ิงแวดลอ้ม หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
อนัเป็นผลมาจากสภาพอากาศและภยัธรรมชาติที่รุนแรง  
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2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธแ์ละแผนด าเนินธุรกิจ (Strategy and Planning Risk) 

ความเส่ียงจากการพฒันากลยุทธแ์ละแผนการด าเนินการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใหด้ีขึน้อย่างต่อเนื่องนัน้เป็นปัจจยั  
ความเส่ียงที่มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง และจ าเป็นตอ้งพิจารณาทัง้ดา้นกลยทุธก์ารด าเนินการธุรกิจควบคู่กบัการบรหิาร
จดัการความเส่ียงของกลุ่มบรษิัทฯ รวมถึงการเปล่ียนแปลงที่อาจส่งผลต่อกลุ่มบรษิัทฯ อย่างรอบดา้น ดงันี  ้

2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทีร่วดเร็วและรุนแรงของอุปสงคอ์ุปทานตลาดน ้ามันและการขนส่ง 

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัอปุสงคแ์ละอปุทานของการบรกิารขนส่งและการจดัเก็บ
น า้มัน ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเหลว ทางทะเล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2563 ราคาน า้มันดิบใน
ตลาดโลกลดลงเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งเป็นผล 
ท าใหใ้นหลายประเทศทั้งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแลว้และก าลังพัฒนาเขา้สู่สภาวะถดถอยทั้งดา้นเศรษฐกิจ การบริโภค  
การลงทุน การผลิตและการส่งออก จึงท าให้ความตอ้งการใชน้ า้มนัของโลกลดลง นอกจากนี ้ สงครามราคาน า้มนั (Price 
War) ในกลุ่มประเทศผูส่้งออกน า้มนั (Organization of the Petroleum Exporting Countries :OPEC) และชาติพนัธมิตร 
(OPEC+) ส่งผลให้ราคาน า้มันดิบเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็วและรุนแรง ท าให้ผู้ประกอบการในธุรกิจน า้มันและ 
ผู้ให้บริการขนส่งคาดการณ์สถานการณ์ไดอ้ย่างยากล าบาก  ประกอบกับสถานการณ์มาตรการคว ่าบาตรที่ประเทศ
สหรฐัอเมรกิามีต่อประเทศเวเนซูเอล่าและประเทศอิหรา่น สถานการณค์วามไม่สงบในอ่าวเปอรเ์ซีย อาทิ กองก าลงัป้องกนั
ชายฝ่ังอิหร่านเข้ายึดเรือบรรทุกน ้ามันของเกาหลีใต้ ส่งผลต่อการทวีความรุนแรงและความตึงเครียด  โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อให้ประชาคมระหว่างประเทศกดดันการคว ่าบาตรประเทศอิหร่านในเรื่องการ
คุกคามสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือในอ่าวเปอรเ์ซียอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ทิศทางสงครามทางการคา้ระหว่างประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและจีน ในรูปแบบการขึน้ภาษีน าเขา้อาจผ่อนคลายสถานการณล์ง ภายหลงัจากนายโจ ไบเดน (Joe Biden) 
ไดเ้ขา้รบัด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 46 ของประเทศสหรฐัอเมรกิาอย่างเป็นทางการ 

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมและธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศของ  
กลุ่มบรษิัทฯ แต่ความผนัผวนของราคาน า้มนัดิบกลบัส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ท าใหอ้ตัราค่าบรกิาร
มีการปรับตัวสูงขึน้เป็นอย่างมากประกอบกับราคาเชือ้เพลิงที่ ลดลงเป็นอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563  
กลุ่มบริษัทฯ จึงมีกลยุทธใ์นการจดัซือ้เชือ้เพลิงล่วงหนา้บางส่วนเพื่อใชใ้นกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ส่งผลให ้
ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากตลอดทั้งปี  ในส่วนของสถานการณ ์
ความเคลื่อนไหวของค่าระวางเรือ Aframax ที่ยงัคงมีความผนัผวน กลุ่มบริษัทฯ จึงยงัคงเนน้การใชก้ลยุทธก์ารท าสญัญา
รบัจา้งขนส่งแบบมีระยะเวลา (Time Charter) ใหย้าวขึน้ เช่น 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อลดความเส่ียงจากการว่างงานของเรือ 
และความผันผวนของตน้ทุนเชื ้อเพลิงจากการรับจ้างขนส่งเป็นรายเที่ยว  (Spot Charter) ในส่วนของกลุ่มเรือขนส่ง 
ขนาดเล็กในประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดราคาดว้ยตน้ทุนบวกก าไร (Cost Plus Pricing Method) 
โดยเป็นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการใหบ้ริการขนส่งบวกดว้ยก าไรตามที่กลุ่มบริษัทฯ ก าหนด ซึ่งจะแปรผนักับราคาน า้มนั
เชือ้เพลิงขายปลีกหนา้สถานีน า้มนัในกรุงเทพฯ ในทิศทางเดียวกนั  

กลุ่มบริษัทฯ ไดต้ระหนักว่าการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงของปัจจัยมหภาคดังกล่าวส่งผลให้ เกิดโอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) อยู่เสมอ จึงอาจเกิดความเส่ียงที่กลยุทธ์และแผนด าเนินธุรกิจที่วางไว้อาจเกิด 
ความลา้สมยั กลุ่มบริษัทฯ จึงไดก้ าหนดใหม้ีการติดตาม ทบทวน และปรบัเปล่ียนกลยุทธใ์หท้ันต่อสถานการณ ์ เนน้การ
บริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและปรับตัวไดร้วดเร็ว (Resilience) สามารถปรับเปล่ียนธุรกิจให้เกิดความคล่องตัว (Agility) 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 3 ปัจจัยความเสี่ยง 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 33 

ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยความรวดเร็ว (Economy of speed) โดยก าหนดดัชนีช้ีว้ ัดความเส่ียง (Key Risk 
Indicator : KRI) คอยติดตามความเคลื่อนไหวของความเส่ียงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2.2 ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทย และระดับภูมิภาคที่อาจกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  

ขอบเขตการท างานของกลุ่มบริษัทฯ นั้นอยู่ในเขตเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้สภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคนีย้่อมส่งผล
กระทบถึงการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ถึงแมส้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัอนัเนื่องมาจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
เชื ้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างต่อเนื่องในปี 2563 และการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในปี 2564 ซึ่งส่งผลกระทบ 
เป็นอย่างยิ่งในดา้นเศษฐกิจของภูมิภาครวมทัง้ประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานรฐับาลในแต่ละประเทศไดใ้ชค้วามพยายามใน
มาตรการป้องกนัต่าง ๆ  ช่วยเหลือ กระตุน้ และเยียวยา ทัง้ในภาคธุรกิจและประชาชน ถึงแมจ้ะเริ่มมีการฉีดวคัซีนป้องกนั
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ในบางประเทศแลว้ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยและภูมิภาค  ทั้งภาค 
การส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทนุ ยงัไม่มีความชดัเจนมากนกั ตลอดจนโรงกลั่นชัน้น าในประเทศ ในปี 2563 ไดร้บั
ผลกระทบจากสงครามราคาน า้มันที่รุนแรงประกอบกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
ที่ไม่คาดคิดส่งผลต่อความผนัผวนอุปสงคแ์ละอุปทานของน า้มนัโลก โรงกลั่นชัน้น าในประเทศส่วนใหญ่เป็นไดร้บัผลจาก
การขาดทุนจากสินคา้คงเหลือ รวมถึงการลดลงอย่างมากของค่าการกลั่นเพื่อการผลิตน า้มนัดิบ อย่างไรก็ตามโรงกลั่น 
ชั้นน าในประเทศได้มีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2564 คาดว่าฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากที่หดตัว 
เมื่อปีที่ผ่านมา โดยมีความตอ้งการใชน้ า้มนัท่ีเพิ่มมากขึน้ และท าใหเ้ชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตวัได ้ 

กลุ่มบรษิัทฯ มีแผนในการบรหิารปัจจยัความเส่ียงจากแนวโนม้เศรษฐกจิที่เกดิการชะลอตวัการเตบิโตอย่างต่อเนื่องใน
กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มบริษัทฯ ไดก้ าหนดกลยุทธเ์พื่อเตรียมความพรอ้มในการรบัมือ
ความเส่ียงดงักล่าวโดยมีการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจยัมหภาคเหล่านีท้ัง้ภายในองคก์รและวางแผนการ
ขนส่งร่วมกับลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งยังมีการก าหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า 
เวียดนาม  (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam : CLMV) ครอบคลุมประเทศอินโดนี เซีย และประเทศจีน  
อย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและลดการกระจกุตวัของการใหบ้รกิารในประเทศอีกดว้ย  

2.3 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการพอรต์การลงทุนทีไ่ม่สมดุล 

ในการด าเนินการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นั้นมีรายไดม้าจากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เป็นหลักเมื่อเทียบกับ
รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งฯ ธุรกิจเรือ OFFSHORE และอื่น ๆ  โดยในปี 2562 นัน้พบว่ารายไดข้องกลุ่มบรษิัทฯ มาจาก
ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU คิดเป็นสัดส่วน 36.30% และมีรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ในปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนโดยประมาณ 
53.64% ของรายไดก้ลุ่มบรษิัทฯ ทัง้หมด ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการพ่ึงพาการด าเนินธุรกิจจากกลุ่มเรือขนส่งและจดัเกบ็ FSU 
ที่อาจส่งผลต่อความเส่ียงจากการพ่ึงพาธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงมากเกินไปของกลุ่มบรษิัทฯ ได ้

 อย่างไรก็ตาม การก าหนดแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ นั้นไม่ไดย้ึดเพียงจากประสบการณ์ความส าเร็จในอดีต  
ที่ผ่านมาเพื่อก าหนดกลยุทธห์รือตดัสินใจต่อเหตุการณใ์นปัจจบุนัของกลุ่มบริษัทฯ เท่านัน้ แต่ยงัคงค านึงถึงการไม่พึ่งพา
ธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงจนมากเกินไป ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีการบรหิารจดัการพอรต์การลงทนุ (Portfolio Management) โดยการ
ขยายการลงทุนด้วยวิธีการควบรวม ร่วมทุน (Mergers and Acquisitions : M&A) เพื่อขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ อาทิ   
การซือ้หุน้ในส่วนที่เหลือทัง้หมดของบริษัท บิ๊กซี จ ากดั (Big Sea Company Limited) และการลงนามในสญัญาซือ้ขาย
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หุน้ในบรษิัท ไทยออยลม์ารีน จ ากดั (Thaioil Marine Company Limited) ตลอดจนมุ่งเนน้การท าสญัญาการขนส่ง สญัญา
การจดัเก็บสินคา้ระยะยาว เพื่อการสรา้งความมั่นคงอย่างสม ่าเสมอของรายไดแ้ละก าไรแก่กลุ่มบรษิัทฯ  

3. ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ  

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  

จากสถานการณค์่าเงินบาทท่ีเกิดความผนัผวนเป็นอย่างมาก โดยหลายสถาบนัการเงินรายงานถึงสถานการณค์่าเงิน
บาทบาทต่อดอลลารต์ัง้แต่ช่วงกลางปี 2563 การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตอ้งเผชิญกับความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างเงินสกุลดอลล่าสหรัฐอเมริกาและเงินบาท ซึ่งค่าเงินบาทนั้นไดม้ีการแข็งค่าขึน้อย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์
แนวโน้มในปี 2564 จะมีการแข็งค่าของเงินบาทมากกว่าปี 2563 จากสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบ 
ไม่จ ากัดของธนาคารกลางประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) ที่ยงัระบาดอย่างต่อเนื่อง และทิศทางทางการเมืองของประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอเมริกา นายโจ ไบเดน 
(Joe Biden)  

โดยทางกลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีการป้องกันความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนผ่านเครื่องมือการบริหารรายได ้และรายจ่าย
สกุลเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในสกุลเดียวกัน (Natural Hedge) ซึ่งเป็นการบริหารกระแสเงินสด ทั้งดา้นรายรับและ 
ด้านรายจ่ายให้สมดุลกัน เครื่องมืออีกอย่างหนึ่ง คือ การท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 
Contract) เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยกลุ่มบริษัทฯ มีวัตถุประสงคเ์พียงเพื่อบริหาร
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเท่านัน้ มิไดแ้สวงหาก าไรจากการใชต้ราสารอนพุนัธแ์ต่ประการใด 

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้  

ภายหลงัจากที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานนโยบายการเงิน ฉบบัเดือนธันวาคม2563 ถึงการ
ด าเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 โดยทาง ธปท. มีมติเป็นเอกฉันทใ์หค้งอัตราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี่ 
รอ้ยละ 0.50 ต่อปี ส าหรบัในปี 2564 และ 2565 ซึ่งมีการคาดการณว์่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะฟ้ืนตวัต่อเนื่อง แมว้่า
การประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจจะต ่ากว่าที่ประเมินไวจ้ากหลายปัจจัย  โดยเฉพาะความไม่แน่นอนของ
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ในระยะสัน้ที่มีความรุนแรง รวมถึงสถานการณก์ารกระจาย
วคัซีนป้องกนัไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ในประเทศไทยที่อาจเป็นไปอย่างจ ากดั และใชร้ะยะเวลาในการกระจายวคัซนีเป็น
เวลานาน ดงันัน้ทาง ธปท. เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยนัน้ยงัตอ้งการแรงสนบัสนุนจากอตัราดอกเบีย้ตามนโยบาย
ของธปท.ที่อยู่ในระดบัต ่าอย่างต่อเนื่อง   

อย่างไรก็ตามทางกลุ่มบริษัทฯ ในดา้นการบริหารอัตราดอกเบีย้เงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินนั้น ไดม้ีการติดตาม
สถานการณอ์ัตราดอกเบีย้ทั้งดา้นเงินฝากและเงินกูย้ืมของสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง และใหค้วามส าคัญกับอัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นตน้ทุนทางการเงิน (Financial Cost) ที่ส าคัญ โดยทางกลุ่มบริษัทฯ มี
นโยบายการขอสินเชื่อเงินกูโ้ดยใชอ้ตัราดอกเบีย้แบบคงที่ (Fixed Rate) และมีการเจรจากบัทางสถาบนัการเงนิ ครอบคลมุ
ถึงการบริหารความเส่ียงดว้ยวิธีการจัดท าธุรกรรมแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate SWAP : IRS) ส าหรับการ
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมแบบลอยตวั (Floating Rate) ใหเ้ป็นอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมแบบคงที่ (Fixed Rate)  เพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ในอนาคตดว้ย 
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3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกระแสเงนิสด 

 การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการใชน้โยบายทางการเงินอย่างรอบคอบ โดยมีการควบคุม
ปัจจัยภายใน การวางแผนก าหนดงบประมาณประจ าปี และติดตามค่าใชจ้่ายตามแผนงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคลอ้งกับผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ ยังมีการพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกเพิ่มเติม การบริหาร 
ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Financial Risk Management) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจปัจจุบนัที่
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็  

 ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อสภาพคล่องของกระแสเงินสด (Cash Flow Liquidity) โดยมีการวางแผนและ
พิจารณาการเบิกเงินสดของกลุ่มบรษิัทฯ อย่างสม ่าเสมอ โดยค านึงถึงการรกัษาสภาพคล่องของกลุ่มบรษิัทฯ ครอบคลมุถึง
ค่าใชจ้่ายจากอตัราดอกเบีย้เงินกู ้ซึ่งจะมีผลต่อตน้ทนุทางการเงิน (Finance Costs) และอตัราส่วนทางการเงิน (Financial 
Ratio) งบก าไรขาดทนุ และผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ รวมทัง้มีการก าหนดวิธีการป้องกนั รกัษาสภาพคล่องของกลุ่มบรษิทัฯ 
โดยพิจารณากรอบการใชเ้งินอย่างรอบดา้นทัง้ในดา้นการบริหารกระแสเงินสดรบั และกระแสเงินสดจ่ายของกลุ่มบรษิัทฯ 
ใหม้ีประสิทธิภาพเกิดความสมดุลระหว่างกนั รวมถึงก าหนดการติดตามสถานะการช าระเงินของลกูหนีอ้ย่างใกลช้ิด เพื่อ
ป้องกันความเส่ียงจากการที่ลกูหนีค้า้งช าระเงินเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนทางกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการน าเงินไป
การลงทุนที่มีความเส่ียงสูง (High-Risk Investments) เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงการขาดสภาพคล่อง (Liquidity 
Risk) ของกลุ่มบรษิัทฯ 

4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงาน
ก ากับดูแล  

บรษิัทฯ เป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ที่ออกหลกัทรพัยภ์ายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
และมีหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองการก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั หรือระเบียบวิธีปฏิบตัิของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแลและออกประกาศหรือขอ้บังคับต่าง ๆ ในการก ากับดูแลตลาดทุนของประเทศไทย เพื่อป้องกันความเส่ียงที่ 
เกิดจากการไม่ปฏิบตัิตามหรือปฏิบตัิตามไม่ครบถว้นอย่างเครง่ครดั 

หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ จึงท าหน้าที่ในการศึกษา ติดตาม ประสานงาน ส่ือสาร  
ใหค้  าปรึกษา และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ หรือระเบียบ  
วิธีปฏิบัติ ที่เปล่ียนแปลงไปตามที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด อีกทั้งยังมีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ  
ที่สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อสรา้งความมั่นใจไดว้่าการด าเนินงานของ  
กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั หรือระเบียบวิธีปฏิบตัิที่หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนด และเพื่อให้
ผู้เก่ียวข้อง (Stakeholder) เชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อตรง โปร่งใส 
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมถึงในด้านการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ และ 
การปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับของหน่วยงานก ากับในประเทศไทย ทาง ฝ่ายเลขานุการ
บริษัทและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ไดม้ีการประสานงานใหก้ับพนักงาน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทฯ รบัทราบหลักสูตร 
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การฝึกอบรม การลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมประจ าปี  และมีการวัดผลอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงติดตามผล 
การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั หรือระเบียบวิธีปฏิบตัิอย่างเป็นระบบได ้

4.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎเกณฑใ์นธุรกิจจ าเพาะที่มีการบังคับใช ้
ทั่วโลก 

ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นั้น ตอ้งเก่ียวข้องและปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายระหว่างประเทศ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ ไดต้ระหนกัและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและกฎหมายอย่างเครง่ครดัมาตลอด อาทิ
เช่น อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการควบคุมและการจดัการน า้อบัเฉาเรือและตะกอนที่ประกาศใชเ้มื่อ 8 กันยายน 
2547 โดยองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization :  IMO) ไดก้ าหนดใหเ้รือทั้งหลาย
ติดตั้งระบบบ าบัดน า้อับเฉา (Ballast Water Management System : BWMS) โดยน า้อับเฉาตอ้งไดร้ับการบ าบัดตาม
มาตรฐานเฉพาะก่อนที่จะระบายน า้ออกสู่ทะเล ทัง้นี ้ภายใตอ้นสุญัญาระหว่างประเทศดงักล่าวนีม้ีการก าหนดใหก้ลุ่มเรือ
ต่อใหม่ (New Ships) ซึ่งต่อเรือภายหลงัวนัที่ 8 กันยายน 2560 (ปี ค.ศ. 2017) นัน้ ใหม้ีติดตัง้ระบบบดัน า้อบัเฉามาจาก 
อู่ต่อเรือตัง้แต่ตน้ และในกลุ่มเรือที่มีอยู่ในปัจจุบนั (Existing ships) ซึ่งต่อเรือก่อนวนัที่ 8 กันยายน 2560 (ปี ค.ศ. 2017) 
นั้น ใหด้  าเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับนีโ้ดยมีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 8 กันยายน 2567 (ปี ค.ศ. 2024) 
ส่งผลให้เรือทุกล าที่มีการสัญจรระหว่างประเทศจะตอ้งมีการติดตั้งระบบบ าบัดน า้อับเฉา และจะต้องให้เรือทุกล า
ด าเนินการตามแผนการจัดการน า้อับเฉาเฉพาะของเรือในแต่ละล า ครอบคลุมถึงการให้เรือทุกล าตอ้งมีสมุดบันทึก 
น า้อับเฉาและไดร้ับใบรับรองการจัดการน า้อับเฉาตามมาตรฐานสากล  ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีการวางแผนร่วมกัน 
อย่างต่อเนื่องเพื่อใหป้ฏิบตัิงานไดต้ามอนุสญัญาระหว่างประเทศดงักล่าวไดอ้ย่างถกูตอ้ง และสามารถติดตัง้ระบบบ าบดั
น ้าเสียที่ เป็นตามมาตรฐาน MEPC (IMO’s Marine Environment Protection Committee) และ USCG/IMO (United 
State Coast Guard) ส าหรับเรือที่ขนส่งในน่านน ้าสากล โดยพิจารณาการติดตั้งระบบบ าบัดน า้อับเฉาร่วมกันอย่าง  
รอบดา้นของเรือแต่ละล า อาทิ รอบระยะเวลาการส ารวจเพื่อต่ออายเุรือ (Renewal Survey) ตามเอกสารใบส าคญัรบัรอง
ระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกันมลพิษจากน า้มัน (International Oil Pollution Prevention Certificate : IOPP) และ
ตามรอบระยะเวลาการซ่อมบ ารุงและการน าเรือเขา้อู่ของกลุ่มบรษิัทฯ เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานดว้ย 

อีกทัง้ปัจจบุนัเรือขนส่งและบรรทุกสินคา้ระหว่างประเทศ เป็นแหล่งก าเนิดก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) แหล่งใหญ่ 
อนัเนื่องมาจากการใชเ้ชือ้เพลิงที่มีก ามะถนั ซึ่งก๊าซนีเ้ป็นอนัตรายทัง้ต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน ์อีกทัง้ยงัเป็นสาเหตขุอง 
ฝนกรดและโรคทางเดินหายใจ เพื่อลดมลภาวะทางทะเลมลพิษทางอากาศ และลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Green House Gas : GHG) อนัก่อใหเ้กิดภาวะโลกรอ้นได ้ซึ่งองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization :  IMO)  จึงมีข้อก าหนดในการใชเ้ชือ้เพลิงที่มีค่าก ามะถันต ่าที่ ไดป้ระกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563  
(ปี ค.ศ. 2020) (“IMO2020”) โดยผูข้นส่งจะตอ้งใชเ้ชือ้เพลิงที่มีค่าก ามะถันต ่า คือไม่สงูกว่า รอ้ยละ 0.5 โดยน า้หนกัจาก
เดิมรอ้ยละ 3.5 โดยน า้หนักในเชือ้เพลิงเรือ ซึ่งราคาสูงกว่าเชือ้เพลิงที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบัน หรือติดตัง้เครื่องดกัจบัเขม่าควนั 
(Exhaust Gas Cleaning Scrubber) ซึ่งราคาสูงและอาจไม่เหมาะส าหรับกองเรือที่อายุการใช้งานเหลือน้อย ดังนั้น  
กลุ่มบริษัทฯ มีการด าเนินการรองรับสถานการณ์ตามมาตรการ IMO2020  ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เลือกวิธีการเปล่ียนมาใช้
เชือ้เพลิงที่มีค่าก ามะถันต ่า (Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 โดยน า้หนกัของก ามะถันในเชือ้เพลิงเรือ 
ส าหรบักลุ่มเรือที่ใหบ้ริการหรือมีความจ าเป็นตอ้งขนส่งในเสน้ทางนอกเขตน่านน า้ไทย ใหเ้ป็นไปตามองคก์ารทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization :  IMO) ทุกประการ รวมถึงการควบคมุติดตามประสิทธิภาพของ
เครื่องยนตท์ี่มีการปรบัเปล่ียนมาใช้เชือ้เพลิงที่มีค่าก ามะถันต ่าดงักล่าว ซึ่งไม่พบผลกระทบประการใดต่อประสิทธิภาพ 
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การท างานของเรือ ครอบคลุมทั้งมีการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนค่าใชจ้่ายการใช้เชือ้เพลิงที่มีค่าก ามะถันต ่า (Low 
Sulphur Fuel Oil : LSFO) อย่างต่อเนื่องตามมาตรการ IMO2020 โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของ 
กลุ่มบรษิัทฯ นอ้ยที่สดุ 

อย่างไรก็ตามดา้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับ กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วามส าคัญและยึดถือในการบริหาร
จดัการ และการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามหน่วยงานก ากับทัง้ภายในและภายนอกอย่างเครง่ครดั เพื่อใหเ้กิดการก ากบัดแูล
กิจการของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ที่ดีและยั่งยืน 

4.3 ความเสี่ยงด้านไซเบอร ์และความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นัน้ ตอ้งมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้านเพื่อรองรบัการปฏิบตัิงานใน
ยุคปัจจบุนัใหเ้กิดความรวดเร็ว สนบัสนุนการปฏิบตัิได ้24 ชั่วโมง ครอบคลมุถึงการพิจารณาในเรื่องความมั่นคงปลอดภยั
ดา้นไซเบอร ์(Cyber security) ทัง้ในส่วนของส านกังาน และกองเรือ ซึ่งองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International 
Maritime Organization :  IMO) จึงมีการก าหนดแนวทางการจัดการความเส่ียงไซเบอร์ทางทะเล  (Guidelines on 
Maritime Cyber Risk Management : MSC-FAL.1 / Circ.3) เพื่อให้เป็นมาตรการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจถูกคุกคาม บุกรุก การสูญหายของข้อมูล หรือระบบงานเกิดความเสียหายจาก
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้ อันส่งผลกระทบให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติงานและการรักษา 
ความปลอดภยั (Safety Management System) ของการเดินเรือทะเล โดยก าหนดใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของประมวลขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัการบรหิารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (International Safety Management  Code : ISM Code) เพื่อส่งเสรมิ
ความปลอดภัยในการด าเนินงานของเรือเดินทะเล โดยมีผลบังคับใชเ้มื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 (ปี ค.ศ. 2021) ดังนั้น  
กลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีการด าเนินการปรบัปรุงคู่มือการปฏิบตัิงานการจดัการระบบรกัษาความปลอดภยัสารสนเทศของกองเรือ
ให้เป็นไปตาม ISM Code และส่ือสารให้กับกองเรือทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมถึงการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ที่ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งการรักษา 
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร ์ระบบงานคอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศให้มีความเพียงพอ
เหมาะสม ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระบบบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัของสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) อาทิ การน า
ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งการ
ปฏิบัติงานบนธุรกิจเรือขนส่งฯ และธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ครอบคลุมถึงการท างานที่ส  านกังาน รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยี Cloud เพื่อการจัดเก็บและแชรไ์ฟลข์อ้มูลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Private Cloud Computing) และเป็นแผน
รองรับการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตั้งระบบรักษา 
ความปลอดภัยอุปกรณท์ี่ใชป้ฏิบตัิงาน (Endpoint Security) และระบบการป้องกันไวรสัคอมพิวเตอรข์องส านกังานและ
กองเรือ   

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษิัทฯ มีการก ากบัดแูลและบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้วางกลยทุธแ์ละแผนธุรกิจ 
โดยพิจารณาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้งานกับกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด  รวมทั้ง
ค านึงถึงการบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยอย่ างเพียงพอ และให้
ความส าคญักบัการสรา้งความตระหนกัในดา้นความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศใหแ้ก่บุคลากรของกลุ่มบรษิัทฯ 
อย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้ปฏิบตัิตามขอ้กฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัทัง้ภายในและภายนอก 
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4.4 ความเสี่ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2562 
โดยมีผลบงัคบัใชเ้ต็มรูปแบบในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 แต่อย่างไรก็ตาม ไดม้ีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเล่ือนการ
บงัคบัใชอ้อกไปจนถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งกฎหมายดงักล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ใน
ฐานะผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลที่จะตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิ ดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนการมีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย การมีระบบตรวจสอบเพื่อลบหรือท าลายขอ้มูล  
ส่วนบคุคล การด าเนินการเมื่อมีเหตลุะเมิดขอ้มลูส่วนบคุคล และการด าเนินการตามสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล  

ในการนี ้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพรอ้มในด้านต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ 
กลุ่มบริษัทฯ ท าหนา้ที่ศึกษาและท าความเขา้ใจรายละเอียดและบริบทของกฎหมาย จัดฝึกอบรมพนักงาน ตรวจสอบ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในองค์กรตามกระบวนการไหลข้องข้อมูล (Data Flows) แยกแยะข้อมูลตามความเส่ียงและ 
ความรา้ยแรงที่อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ระบุฐานในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามที่กฎหมาย
ก าหนด จดัท านโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท จดัท าหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการ
แจง้รายละเอียดต่าง ๆ ส าหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) การขอความยินยอม (Consent Form) 
การขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูล ตลอดจนการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคล 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญและมีการเตรียมการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี ้  
กลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีการจดัท าและประกาศใชน้โยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล เพื่อเป็นหลกัเกณฑ ์กลไก มาตรการ และ
การบริหารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงเป็นแนวทางปฏิบตัิใหแ้ก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบรษิัทฯ 
ยึดถือปฏิบตัิเพื่อป้องกนัการละเมิด กระทบสิทธิ หรือน าขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชท้างที่มิชอบดว้ยกฎหมายอย่างเครง่ครดั 

4.5 ความเสี่ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 

ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา้ พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใชต้ัง้แต่ 7 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นกฎหมาย
เศรษฐกิจที่มีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจการคา้ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทัง้ในดา้นของการสรา้งความเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกิจไดอ้ย่างยั่งยืน การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่  ๆ  เกิดขึน้ในตลาด รวมทัง้ผูบ้ริโภคที่จะไดป้ระโยชน์
จากการแข่งขัน ป้องกันการผูกขาด (Anti-Monopoly Act) โดยมุ่งหวังให้เปิดตลาดโดยปราศจากการครอบง าของ 
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 

อย่างไรก็ตามในการขยายธุรกิจการลงทุนดว้ยวิธีการควบรวม ร่วมทุน (Mergers and Acquisitions : M&A) ซึ่งเป็น
หนึ่งในกลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ประสบความส าเร็จการด าเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น โดยในปี 2563  
ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุ้นในบริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากัด แม้ว่ามีการด าเนินการตาม
พระราชบญัญัติการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 อย่างเครง่ครดั แต่ยงัคงมีความเส่ียงต่อโครงการฯ ที่อาจเกิดความลา่ชา้ 
หรือไม่สามารถท าให้การซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ (Closing) ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากตอ้งรอการพิจารณา
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการคา้ (Office of Trade Competition Commission.: OTCC) ซึ่ง
กลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีการประสานงานอย่างใกลช้ิดและต่อเนื่อง  

ส าหรบัโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ นั้นไดม้ีการก าหนดให ้พรบ.การแข่งขันทางการคา้เป็นเงื่อนไขส าคัญ  
ในการพิจารณาโครงการเพื่อประกอบการตดัสินใจบนพืน้ฐานความระมดัระวงัก่อนการควบรวม ร่วมทุน (Mergers and 
Acquisitions : M&A) อีกดว้ย 
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4.6 ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เร่ืองสัญญาเช่า (TFRS16) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (Thai Financial Reporting Standard 16 : TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า 
(Financial Lease) มีผลบังคับใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้มานั้น ในดา้นสัญญาเช่าการเงิน ภายใตห้ลักการตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าว ส่งผลกระทบกับตัวเลขในงบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ และท าให ้
การประเมินเกิดความซับซอ้นมากขึน้ โดยสัญญาเช่าระยะยาวซึ่งมีอายุเกิน 12 เดือน จ าเป็นตอ้งตัง้รบัรูสิ้ทธิในการใช้
ทรพัยสิ์น และรบัรูห้นีสิ้น ผลกระทบที่มีต่องบการเงินนัน้ จะส่งผลถึงการค านวณอัตราส่วนทางการเงินแลว้ ยังส่งผลต่อ 
การจัดท าสัญญาทางดา้นการตลาด ซึ่งอาจมีผลต่อการจัดท าสัญญากับผู้เช่าซึ่งเป็นสัญญาระยะสั้นที่อาจส่งผลต่อ 
ความไม่มั่นคงปลอดภยัดา้นการตลาดอย่างมีสาระส าคญั  

อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ไดม้ีการตระหนกัและใหค้วามส าคญักับการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัดงักล่าว โดยพิจารณารายละเอียดอย่างรอบดา้น ทัง้ในดา้นบญัชีการเงิน การตลาด ร่วมกัน ตลอดจนมีการน าเสนอ
ต่อผูบ้รหิาร คณะกรรมการต่าง ๆ และคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาตดัสินใจที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 

4.7 ความเสี่ยงจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Policy) 

ภายหลังจากส านักงานควบคุมทรัพยสิ์นในต่างประเทศ (The Office of Foreign Assets Control : OFAC) สังกัด
กระทรวงการคลงัของประเทศสหรฐัอเมรกิา มีการก าหนดใหก้ลุ่มประเทศพนัธมิตรระงบัการน าเขา้น า้มนัจากประเทศที่ถูก 
คว ่าบาตรทางเศรษฐกิจจากประเทศสหรฐัอเมริกา (US Sanction) อาทิ ประเทศอิหร่าน หรือเวเนซุเอล่า รวมทัง้ประกาศ
รายชื่อเรือ รายชื่อบุคคลหรือองคก์รที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในบญัชีประเทศหา้มส่งออกที่ถกูจบัตามองเป็นพิเศษ (Specially 
Designated nationals List : SDN List) อนัส่งผลต่อธุรกิจเรือบรรทุกน า้มนัไดร้บัผลกระทบต่อการคา้ทางทะเลทั่วโลก ซึ่ง
หากมีการขนส่งกับกลุ่มประเทศที่ถูกคว ่าบาตรเศรษฐกิจจะท าใหเ้รือขนส่งอาจถูกระงบัหรือเพิกถอนใบอนุญาตใชเ้รือได ้
และยังส่งผลต่อความยุ่งยากในการด าเนินการในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกน า้มนัที่จ  าเป็นตอ้งชีแ้จงเอกสารการขนส่งสินคา้ 
ครอบคลมุถึงการท าหรือต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัการขนส่งสินคา้ทางทะเล  ให้อยู่ภายใตก้ารตรวจสอบขอ้เท็จจรงิดว้ย
ความโปรง่ใส 

อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มบรษิัทฯ มีการติดตามสถานการณม์าตรการคว ่าบาตรของประเทศสหรฐัอเมรกิาอย่างต่อเนื่อง
ที่อาจส่งผลกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกน า้มนั และใหป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดมาตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจและจดัท าเอกสาร
ตามข้อเท็จจริงให้มีความถูกตอ้งอย่างเคร่งครัด ตลอดจนบริษัทฯ มีการเพิ่มความเข้มงวดในการจัดท ากระบวนการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของลูกคา้ (Know Your Customer : KYC) ก่อนที่จะเขา้ท าสัญญากับลูกคา้รายใด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการประการใดที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มที่ถูกคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด 
ความเสียหายหรือชื่อเสียงภาพลกัษณ ์

5 ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน 

ความเส่ียงด้านความปลอดภัย  ความมั่ นคง อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม (Safety, Security, Health and 
Environment : SSHE) จากการปฏิบตัิงานของคนประจ าเรือของกลุ่มบริษัทฯ นัน้มีโอกาสเกิดขึน้ไดเ้สมอ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ 
ไดใ้หค้วามส าคญัโดยมีการก าหนดนโยบายบริหารคุณภาพ ความปลอดภยั ความมั่นคง อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
(Quality, Safety, Security, Health, and Environmental Management : QSSHE) ครอบคลมุการก ากบั ดแูล ติดตามให้
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เป็นไปดว้ยความปลอดภัยในการท างานสอดคลอ้งกับมาตรฐานขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ ( International 
Maritime Organization : IMO) ดงันี ้

5.1 ความเสี่ยงจากอุบตัิเหตทุีเ่กิดจากการท างาน  

เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งและจัดเก็บสินคา้ซึ่งมีมูลค่าสูงและเป็นสินคา้ไวไฟ ซึ่งหากเรือเกิดอุบัติเหตุ  
อาจท าใหค้นประจ าเรือและบุคคลอื่นไดร้บับาดเจ็บ เสียชีวิต ทรพัยสิ์นไดร้บัความเสียหาย ตลอดจนความน่าเชื่อถื อของ 
กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะ
การเงินของกลุ่มบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ จดัการความเส่ียงของอุบตัิเหตุที่อาจจะเกิดขึน้โดยใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิตามกฎขอ้บงัคบั
ดา้นความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน ความปลอดภยักบัสินคา้ การเดินเรือ การปฏิบตัิเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน เป็นตน้ และเมื่อ
เรือครบก าหนดตามแผนบ ารุงรกัษา เช่น การบ ารุงรกัษาตามก าหนด (Preventive Maintenance System : PMS) การเขา้
อู่แหง้ (Dry Dock) เป็นตน้ กลุ่มบรษิัทฯ จดัใหม้ีการด าเนินการตามแผนดงักล่าว เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพความคงทนทะเล 
(Sea Worthiness) และความปลอดภยัในการท างาน ท าใหม้ั่นใจไดว้่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถจดัการความเส่ียงต่อการเกิด
อบุตัิเหตทุี่อาจน าไปสู่การหยดุชะงกัของการด าเนินงานและความเสียหายตอ่ชีวติและทรพัยสิ์น และลดการปล่อยมลพิษได ้

นอกจากนี ้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการน ากรณีศึกษาจากเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการท างานภายใน 
กลุ่มบริษัทฯ มาส่ือสารภายในกองเรือของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสรา้งความตระหนักและให้เกิดความระมัดระวัง เตรียม  
ความพร้อมเพื่อป้องกันไม่ได้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งมีการ ฝึกสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับ 
กลุ่มบรษิัทน า้มนัชัน้น าของประเทศไทยและต่างชาติอย่างสม ่าเสมอ และกลุ่มบรษิัทฯ มีการเตรียมพรอ้มรบัมือสถานการณ์
อนัเกิดจากการท างานโดยจดัท าแผนฉุกเฉิน ซอ้มแผนฉุกเฉินประจ าปี และการฝึกซอ้มแผนเรื่องความมั่นคงปลอดภยัของ
เรือ (International Ship and Port Facility Security : ISPS) เพื่อใหทุ้กฝ่ายเกิดความตระหนักและคุน้เคย ซึ่งจะช่วยให้
สามารถรบัมือแกไ้ขปัญหาและควบคมุสถานการณต์า่ง ๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยมีการจ าลองเหตกุารณต์่าง ๆ  เชน่ เหตกุารณ์
ไฟไหมร้ะหว่างเรือท าสินคา้อยู่ที่ท่าเรือ การขดัขอ้งของระบบไฟฟ้าหลกัและเข็มทิศไม่สามารถใชง้านได ้การติดตืน้หรือการ
โดนกนัของเรือ การเกิดเหตกุารณท์่อรบัส่งสินคา้เกิดแตก ฉีกขาดส่งผลท าใหน้ า้มนัรั่วไหล (Oil Spill) ฝึกซอ้มการรบัมือต่อ
เหตุการณฉ์ุกเฉินจากการรั่วไหลของน า้มัน ฝึกซอ้มปฏิบัติการติดตัง้ทุ่นลอ้มกักน า้มัน เพื่อไม่ใหน้ า้มันหลุดรอดออกไป
ภายนอกหากเกิดการรั่วไหล และยังใหค้วามส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการจัดการสภาพแวดลอ้มภายหลังการเกิดน า้มัน
รั่วไหล ครอบคลมุถึงการฝึกอบรม การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการบริหารจดัการความเส่ียงจากการท างานของ
กลุ่มบรษิัทฯ เช่น การอบรมวิธีการใชง้านระบบเรดาร ์วิธีการตัง้ค่า Guard Zone อย่างมีประสิทธิภาพส าหรบัการแจง้เตือน
ป้องกันเรือโดนกนับนจอเรดาร ์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการเดินเรือ รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการท างานรว่มกนัของ
กองเรือและส านักงานอย่างต่อเนื่องในด้านการจ าแนกระดับความรุนแรงการเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ ทีมตอบโต้
สถานการณฉ์ุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT) ตลอด 24 ชั่วโมง การวิเคราะหส์าเหตุ การจัดการเหตุการณ์
และอุบตัิเหตุต่าง ๆ เพื่อลดความสญูเสีย เสียหาย และบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนัท่วงที รวมทัง้มีการรายงาน
ตรงต่อผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อรบัทราบสถานการณแ์ละรว่มตดัสินใจไดอ้ย่างทนัท่วงที 

ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีการท าประกันภัยตวัเรือและเครื่องจกัร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance)  
และประกันภัยความรบัผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลุมถึง 
ความเสียหายต่อบุคคลที่ไดร้บัผลกระทบและส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงประกันภัยสูญเสียรายไดจ้ากการที่เรือไม่สามารถ
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ปฏิบัติงานไดอ้ย่างต่อเนื่อง (Loss of Hire Insurance) โดยการท าประกันภัย ดังกล่าวนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีการพิจารณา
ความเส่ียงปัจจยัดา้นต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้อย่างรอบดา้น รวมถึงมีการส่ือสาร สรา้งความตระหนกัการท าประกันภยัอย่าง
ครบถว้นใหแ้ก่ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ  

5.2 ความเสี่ยงจากเหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมจากโจรสลัดทางเรือ 

กลุ่มบริษัทฯ ขนส่งและจัดเก็บสินค้าที่มีมูลค่าสูงและมีเสน้ทางการเดินเรือในทะเล ซึ่งอาจตอ้งผ่านบริเวณที่มี  
ความเส่ียงต่อการโจรกรรมทางทะเล เช่น ช่องแคบสิงคโปร ์ช่องแคบมะละกา  บริเวณตะวันออกของมาเลเซีย และ 
เขตตะวันออกกลาง เป็นตน้ ในการปฏิบัติงานของกองเรือของกลุ่มบริษัทฯ ก่อนที่เรือออกเดินทางและผ่านบริเวณที่มี  
ความเส่ียงต่อการโจรกรรมทางทะเล กลุ่มบริษัทฯ มีระเบียบปฏิบตัิงานภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งระบุถึงแนวทาง มาตรการ
รกัษาความปลอดภยับนเรือ การเขา้เวรยาม  และวิธีการปฏิบตัิหากเกิดเหตกุารณซ์ึ่งเส่ียงต่อความปลอดภยัของเรือ สินคา้ 
และพนกังานประจ าเรือ รวมถึงเหตโุจรกรรมและปลน้สะดมของโจรสลดั มีการจดัท าประกนัภยัใหเ้พียงพอและครอบคลมุ
ต่อความเส่ียงที่กลุ่มบรษิัทฯประเมินไว ้และก าหนดใหม้ีการแจง้ศนูยป์ระสานการปฏิบตัิในการรกัษาผลประโยชนข์องชาติ
ทางทะเล (“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานในประเทศไทยโดยที่ท  าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายทางทะเลต่าง ๆ รวมถึงการป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั ตลอดจน
เฝ้าติดตามและรายงานเป็นระยะตลอดเส้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง  และยังมีการประสานงานกับหน่วยงาน 
ความมั่นคงทางทะเลของประเทศต่าง ๆ  ในบรเิวณที่เรือท าการขนส่ง อาทิ UKMTO (The United Kingdom Marine Trade 
Operation) อีกดว้ย 

นอกจากหน่วยงานดังกล่าวกลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของกรมเจ้าท่า ซึ่ง
ครอบคลมุถึงมาตรฐานความปลอดภยัของเรือตามขอ้บงัคบัของ IMO ในส่วนอนุสญัญา SOLAS การน าแนวทางปฏิบตัิ
ตามหลักสากล BMP4 (Best Management Practice Version 4) มาใชก้ับเรือเดินทะเลของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีตอ้งวิ่งไปรบั
สินคา้ในเสน้ทางที่มีความเส่ียงของการปลน้สะดมจากโจรสลดัในบรเิวณตะวนัออกกลาง และกลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีการก าหนด
มาตรการป้องกันและรกัษาความปลอยภัยใหก้ับคนเรือ ตัวเรือ ทรพัยสิ์น และสินคา้ที่อยู่บนเรือ  อาทิ การติดตัง้ระบบ 
การเฝ้าติดตามและพิสูจน์ต าแหน่งเรือจากระยะไกล (Long Range Identification and Tracking : LRIT) โดยตัวรบัส่ง
สญัญาณดงักล่าวจะถูกติดตัง้ในบริเวณที่ไม่มีส่ิงกีดขวาง เพื่อจะไดม้ีการส่งสญัญาณไดต้ลอดเวลา สามารถส่งต าแหน่ง
ของเรือกลบัมาแจง้ที่ส  านกังานทุก ๆ 2 - 6 ชั่วโมง โดยความถ่ีของการส่งสญัญาณ และการแจง้ต าแหน่งเรือนัน้ สามารถ
เปล่ียนไดต้ลอดเวลาตามสถานการณ ์ต าแหน่งเรือดังกล่าว จะมีการร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบทุกเที่ยวเรือ รวมทั้งระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (Ship 
Security Alert System : SSAS) ซึ่ง เป็นระบบการกดปุ่ ม เมื่อมีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ ้น  โดยจะมีการส่งข้อความ 
ขอความช่วยเหลือมายงับคุคลที่รกัษาความปลอดภยัประจ าบริษัทฯ (Company Security Officer : CSO) และเจา้หนา้ที่
รกัษาความปลอดภยัประจ าท่าเรือ (Port Facility Security Officer : PFSO) ในการประสานงานไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหเ้รือไดร้บัการช่วยเหลืออย่างทนัถ่วงที โดยขอ้ความขอความช่วยเหลือจะส่งมาในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนกิส ์
(E-mail) และการส่งข้อความสั้น (Short Message Service : SMS) รวมถึงการจัดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางกายภาพ 
บนเรือ เช่น รัว้ลวดหนามโดยรอบตัวเรือ การติดตัง้ประตูเหล็ก กลอนบริเวณประตู สะพานเรือ เป็นตน้ และจัดเตรียม
อุปกรณโ์ทรศพัทด์าวเทียม (ASIA Cellular Satellite : ACeS) ส ารองเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉกุเฉิน หรือเมื่อ
เวลาอปุกรณส่ื์อสารต่าง ๆ เกิดความเสียหาย 
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5.3 ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนบุคลากรทีมี่ทักษะและประสบการณเ์ฉพาะทาง  

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องพึ่งพาบุคลากรและคนประจ าเรือที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  
เฉพาะดา้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง  ๆ  บนเรือ โดยหากกลุ่มบริษัทฯ มีบุคลากรที่ไม่เพียงพอหรือขาดคุณสมบัติ 
ที่เหมาะสมในการปฏิบตัิงาน อาจส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทฯ ไม่สามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามมาตรฐานท่ีลกูคา้ก าหนด  

จากที่กล่าวข้างตน้การจัดหาคนประจ าเรือในต าแหน่งส าคัญของกลุ่มบริษัทฯ นั้นมีการด าเนินการผ่านตัวแทน 
บรษิัทจดัหาคนประจ าเรือ (Manning Agent) และพนัธมิตรทางธุรกิจที่เป็นบรษิัทชัน้น าของสายการเดินเรือระดบัโลกที่ชว่ย
สนบัสนนุการประสานงาน แลกเปล่ียนความรู ้ทกัษะ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การก าหนดคนประจ าเรือของกลุ่มบริษัทฯ นั้นตอ้งไดร้ับการคัดสรรคุณสมบัติที่ตรงตามกฎระเบียบและขอ้บังคับของ 
กรมเจา้ท่า โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกที่ส  าคญั เช่น ผ่านการอบรมหลกัสตูรที่รบัรองโดยกรมเจา้ท่า หรือหน่วยงานอื่ น ๆ ที่
กรมเจ้าท่ารับรอง เป็นต้น ในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวโดยไดจ้ัดตั้งแผนก
ฝึกอบรมและพัฒนากองเรือ (Training and Fleet Management Division) เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไทยที่มี
ศกัยภาพเขา้สู่อตุสาหกรรมการเดินเรือทัง้ในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน  

ในปี 2563 นีอ้งคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ ( International Maritime Organization : IMO) ไดม้ีการพิจารณา
รายงานการตรวจประเมินของประเทศไทยตามขอ้บงัคบัของอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรม การ
ออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามส าหรับคนประจ าเรือ ( International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers : STCW) และยอมรับประเทศไทยอยู่ ในกลุ่มประเทศของระบบ
ประกาศนียบัตร (“White List”) ซึ่งส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผู้ท  าการในเรือที่ได้รับประกาศนียบัตรนั้นมีความรู้
ความสามารถเป็นไปตามเนือ้หา และมาตรฐานของอนสุญัญา STCW ซึ่งเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 

นอกจากการฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทฯ ยังไดใ้หค้วามส าคัญกับการรกัษาบุคลากรโดยก าหนดผลตอบแทน
และสวัสดิการที่ เหมาะสมแก่บุคลากร อาทิ การพิจารณาการเล่ือนขั้นในสายงานของบุคลากรตามผลงานและ
ประสบการณ ์ซึ่งจะช่วยในการจงูใจใหบุ้คลากรท างานกับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว การจดัใหม้ีประกนัสุขภาพ รวมไปถึง
การจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพแก่บคุลากรและพนกังานประจ าเรือของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลมุถึงส่งเสริม สนบัสนุนการ
อบรม สมัมนาแก่บคุลากรใหม้ีทกัษะความรู ้เช่น ภาษาองักฤษ ทกัษะวิชาชีพเฉพาะทาง เป็นตน้ 
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4.  ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพยถ์าวรทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพยถ์าวรที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมที่
ปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุ่มบรษิัทฯ รวมทัง้หมดเท่ากบั 8,999.8 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิ์น 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ที่ดิน 15.8  เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 4.1.1.1 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 63.8 เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 4.1.1.2 
เรือเดินทะเลและคา่ซ่อมเรือครัง้ใหญ่ 8,846.4 เป็นเจา้ของและเช่าซือ้ โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 4.1.1.3 
เรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ 5.3 เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 4.1.1.4 
อปุกรณท์ี่ใชใ้นเรือ 49.1 เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 4.1.1.5 
เฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องใชส้  านกังาน 5.4 เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 4.1.1.6 
ยานพาหนะ 14.0 เป็นเจา้ของและเช่าซือ้ โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 4.1.1.7 

รวม 8,999.8   

ทัง้นี ้รายการสินทรพัยถ์าวรของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่แสดงไวข้า้งตน้สามารถแสดงรายละเอียดจ าแนกตามประเภท
ของสินทรพัยแ์ละจ าแนกตามบรษิัทได ้ดงันี ้

4.1.1 สินทรัพยถ์าวรทีเ่ป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทฯ 

4.1.1.1 ทีด่ินและส่วนปรับปรุงทีด่ิน 

เจ้าของ
กรรมสิทธิ ์

ทีต่ั้ง และขนาดพืน้ที่ 
(ไร่-งาน-วา) 

วัตถุประสงคก์าร
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ ที่ดิน (566/567) โฉนดที่ 108761, 
108762  
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 
กรุงเทพฯ รวมเนือ้ที่ 1 งาน 98 
ตารางวา 

ที่ตัง้ของ 
ส านกังานใหญ่
ของกลุ่มบริษัทฯ  

เป็นเจา้ของ 15.8 จดจ านองเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนั
การเงิน 

 รวม   15.8  

4.1.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

เจ้าของ
กรรมสิทธิ ์

ลักษณะและทีต่ั้ง 
วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ  อาคารวาริน 
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 

อาคาร 
ส านกังานใหญ่
ของกลุ่มบริษัท
และใชเ้ป็นอาคาร
ในเชิงพาณิชย ์

เป็นเจา้ของ 40.6 จดจ านองเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนั
การเงิน 
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เจ้าของ
กรรมสิทธิ ์

ลักษณะและทีต่ั้ง 
วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

NSSG ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังานเช่า สนบัสนนุการ
ด าเนินธุรกิจ 

เป็นเจา้ของ 21.5 ไม่มีภาระ
ผกูพนั 

BIG SEA ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังานเช่า สนบัสนนุการ
ด าเนินธุรกิจ 

 1.7 ไม่มีภาระ
ผกูพนั 

 รวม   63.8  

4.1.1.3 เรือเดินทะเลและค่าซ่อมเรือคร้ังใหญ่  

เจ้าของ
กรรมสิทธิ ์

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภท
ของเรือ/ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน อายุเรือ1 

บริษัทฯ 
 

เรือนวธานี  
เรือที่พกั  
(Accommodation Barge) 
จ านวน 300 คน 

บริการเรือพกั
อาศยั 

เป็นเจา้ของ 363.8 ไม่มีภาระผกูพนั 10 

บริษัทฯ 
 

เรือเอ็นเนอจิ สตาร ์ 
เรือ FSU 
ขนาด 309,966 DWT  

บริการเรือขนส่ง
และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 515.1 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

23 

บริษัทฯ 
 

เรืออะแควเรียส สตาร ์ 
เรือ FSU 
ขนาด 298,641 DWT  

บริการเรือขนส่ง
และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 790.1 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

19 

บริษัทฯ 
 

เรือคริสตลั สตาร ์ 
เรือ FSU 
ขนาด 298,570 DWT  

บริการเรือขนส่ง
และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 797.1 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

20 

บริษัทฯ 
 

เรือดาริน สตาร ์ 
เรือ FSU 
ขนาด 299,700 DWT  

บริการเรือขนส่ง
และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 512.0 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

26 

NTL เรือศรีนารา  
เรือขนส่ง 
ขนาด 4,999 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 21.3 ไม่มีภาระผกูพนั 28 

NTL เรือสิริธนา  
เรือขนส่ง 
ขนาด 4,999.42 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 20.4 ไม่มีภาระผกูพนั 352 

NTL เรือศรีตาปี  
เรือขนส่ง 
ขนาด 3,022 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 172.0 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

4 

 
1 โดยทั่วไป เรือจะมีอายุการใชง้านประมาณ 25 – 30 ปี แต่ทัง้นี ้การทดแทนเรือล าเก่าขึน้อยู่กับกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และความตอ้งการของ
ลูกคา้ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทัง้สภาพของเรือ อย่างไรก็ดี เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าและประโยชนส์ูงสุด กลุ่มบริษัทฯ จะใชง้านเ รือ
จนกว่าเรือจะหมดสภาพ 
2  เรือมีสภาพดีและสามารถใชง้านไดจ้ากการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาการหาเรือมาทดแทนในอนาคต  



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 45 

เจ้าของ
กรรมสิทธิ ์

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภท
ของเรือ/ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน อายุเรือ1 

NTL เรือศรีท่าชนะ  
เรือขนส่ง 
ขนาด 2,975 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 115.1 
 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 8 

NTL เรือศรีภเูก็ต  
เรือขนส่ง 
ขนาด 4,999 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 21.1 
 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 28 

NTL เรือศรีบา้นดอน  
เรือขนส่ง 
ขนาด 3,138.83 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 112.5 
 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 8 

NTL เรือศรีคีรีชาด  
เรือขนส่ง 
ขนาด 4,988 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 278.9 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

3 

NTL เรือศรีดอนสกั  
เรือขนส่ง 
ขนาด 3,020.76 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 195.1 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

3 

NTL เรือศรีกาญจนดิษฐ์ 
เรือขนส่ง 
ขนาด 2,911 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 200.4 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

3 

NTL เรือสิริพิพฒัน ์
เรือขนส่ง 
ขนาด 3,497.15 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 121.6 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

20 

NTL เรือศรีสรุาษฎร ์
เรือขนส่ง 
ขนาด 3,000 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 216.7 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

2 

NTL เรือศรีไชยา 
เรือขนส่ง 
ขนาด 3,066 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 169.7 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

2 

NTL เรือศรีท่าเพชร 
เรือขนส่ง 
ขนาด 2,998.20 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 169.1 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

2 

NTL เรือศรีพมุเรียง 
เรือขนส่ง 
ขนาด 2,998.80 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 165.2 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

2 

NTL เรือศรีพนุพิน 
เรือขนส่ง 
ขนาด 2,998.90 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 167.9 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

2 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 46 

เจ้าของ
กรรมสิทธิ ์

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภท
ของเรือ/ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน อายุเรือ1 

NTL เรือศรีล  าพ ู
เรือขนส่ง 
ขนาด 2,998.90 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 182.7 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

23 

SHT เรือเรเดียน สตาร ์ 
เรือขนส่ง 
ขนาด 105,996 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 561.8 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

15 

SHT เรือจบูิลี สตาร ์
เรือ FSU 
ขนาด 309,892 DWT 

บริการเรือขนส่ง
และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 464.8 
 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 24 

SHT เรือเกรซ สตาร ์ 
เรือ FSU 
ขนาด 312,638 DWT 

บริการเรือขนส่ง
และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 695.7 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

19 

TMT เรือภรูีมาศ 
เรือขนส่ง 
ขนาด 7,099 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เช่าซือ้ 
  

111.3 
 
 

- 
 

11 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 9 
เรือขนส่ง  
ขนาด 1,929 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 19.5 ไม่มีภาระผกูพนั 32 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 10 
เรือขนส่ง 
ขนาด 1,830 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 23.0 ไม่มีภาระผกูพนั 32 

 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 14 
เรือขนส่ง 
ขนาด 2.473 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 24.1 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

29 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 15 
เรือขนส่ง 
ขนาด 1,890 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 25.0 ไม่มีภาระผกูพนั 28 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 17 
เรือขนส่ง 
ขนาด 2,412 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 32.0 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

26 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 20 
เรือขนส่ง 
ขนาด 1,907 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 29.7 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

26 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 21 
เรือขนส่ง 
ขนาด 1,940 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 28.6 ไม่มีภาระผกูพนั 25 

 
3
 ส่งมอบแลว้เม่ือวนัที่  12 ตลุาคม 2563 
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เจ้าของ
กรรมสิทธิ ์

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภท
ของเรือ/ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน อายุเรือ1 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 101 
เรือขนส่ง 
ขนาด 3,200 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 93.5 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

10 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 102 
เรือขนส่ง 
ขนาด 2,300 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 127.2 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

6 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 103 
เรือขนส่ง 
ขนาด 2,300 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 129.2 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

6 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 104 
เรือขนส่ง 
ขนาด 6,400 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 177.1 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

8 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 105 
เรือขนส่ง 
ขนาด 3,187 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 129.0 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

3 

BIG SEA เรือบิก๊ซี 106 
เรือขนส่ง 
ขนาด 4,999 DWT 

บริการเรือขนส่ง
สินคา้ 

เป็นเจา้ของ 206.1 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

2 

AAM เรือฟอรจ์นู สตาร ์ บริการเรือขนส่ง
และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 475.7 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

21 

บริษัทฯ 
และ 

บริษัทย่อย 

ค่าซ่อมเรือครัง้ใหญ่   185.3   

 รวม   8,846.4   

4.1.1.4 เรือเดินทะเลทีอ่ยู่ระหว่างต่อเรือ 

เจ้าของ
กรรมสิทธิ ์

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภทของเรือ/
ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

NTL เรือ FSU บริการเรือขนส่ง
และจดัเก็บสินคา้ 

เป็นเจา้ของ 5.3  

 รวม   5.3  

4.1.1.5 อุปกรณท์ีใ่ช้ในเรือ 

เจ้าของ
กรรมสิทธิ ์

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภทของเรือ/
ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ อปุกรณท์ี่ใชใ้นเรือ ใชใ้นเรือ เป็นเจา้ของ 27.2 ไม่มีภาระ
ผกูพนั 
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เจ้าของ
กรรมสิทธิ ์

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภทของเรือ/
ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

NTL อปุกรณท์ี่ใชใ้นเรือ ใชใ้นเรือ เป็นเจา้ของ 9.0 ไม่มีภาระ
ผกูพนั 

SHT อปุกรณท์ี่ใชใ้นเรือ ใชใ้นเรือ เป็นเจา้ของ 9.8 ไม่มีภาระ
ผกูพนั 

BIG SEA อปุกรณท์ี่ใชใ้นเรือ ใชใ้นเรือ เป็นเจา้ของ 2.7 ไม่มีภาระ
ผกูพนั 

AAM อปุกรณท์ี่ใชใ้นเรือ ใชใ้นเรือ เป็นเจา้ของ 0.4 ไม่มีภาระ
ผกูพนั 

 รวม   49.1  

4.1.1.6 เฟอรนิ์เจอรแ์ละเคร่ืองใช้ส านักงาน 

เจ้าของ
กรรมสิทธิ ์

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภทของเรือ/
ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ เฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องใชส้  านกังาน ใชใ้นส านกังาน เป็นเจา้ของ 3.1 ไม่มีภาระผกูพนั 
NTL อปุกรณค์อมพิวเตอร ์ ใชใ้นส านกังาน เป็นเจา้ของ - ไม่มีภาระผกูพนั 
TMT อปุกรณค์อมพิวเตอร ์ ใชใ้นส านกังาน เป็นเจา้ของ - ไม่มีภาระผกูพนั 
NMC เฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องใชส้  านกังาน ใชใ้นส านกังาน เป็นเจา้ของ 0.4 ไม่มีภาระผกูพนั 
BSC เฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องใชส้  านกังาน ใชใ้นส านกังาน เป็นเจา้ของ 0.1 ไม่มีภาระผกูพนั 

BIGSEA เฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องใชส้  านกังาน ใชใ้นส านกังาน เป็นเจา้ของ 0.7 ไม่มีภาระผกูพนั 
NSSG เฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องใชส้  านกังาน ใชใ้นส านกังาน เป็นเจา้ของ 1.1 ไม่มีภาระผกูพนั 

 รวม   5.4  

4.1.1.7 ยานพาหนะ 

เจ้าของ
กรรมสิทธิ ์

ช่ือทรัพยสิ์น/ประเภทของเรือ/
ความจุของเรือ 

วัตถุประสงคก์าร
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ ยานพาหนะ  เป็นเจา้ของ 0.5 ไม่มีภาระผกูพนั 
บริษัทฯ ยานพาหนะ  เช่าซือ้ 8.1 ไม่มีภาระผกูพนั 
NSSG ยานพาหนะ  เป็นเจา้ของ 5.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

 รวม   14.0  
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4.2 สินทรัพยท์ีไ่ม่มีตัวตน 

สินทรัพย ์ วัตถุประสงคก์ารถือครอง 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์(Software License) 

 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พ่ือใชใ้น
การด าเนินธุรกิจทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ เช่น 
โปรแกรมระบบการท าบญัชี โปรแกรมรายงาน
ผูบ้ริหาร โปรแกรมบญัชบีริหารคลงัสินคา้ 
และโปรแกรมการด าเนินงานทั่วไป 

0.8 

รายชื่อลกูคา้ (Customer relationships) มาจากการรวมธุรกิจจากการซือ้บริษัทย่อย - 
สญัญาการใหบ้ริการระยะยาว (Long- term 
service agreements) 

มาจากการรวมธุรกิจจากการซือ้บริษัทย่อย 102.4 

4.3 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุตามพระราชบญัญัติส่งเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520  
(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตารางสรุปสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุนของกลุ่ม
บรษิัทฯ มีดงันี ้

ตารางสรุปสิทธิประโยชนข์องการส่งเสรมิการลงทนุของกลุ่มบรษิัทฯ 

 
บัตรส่งเสริม 

เลขที่ 
วันทีอ่นุมัติให้
การส่งเสริม 

วันทีเ่ร่ิมมี
รายได้ 

ระยะเวลาของ
สิทธิประโยชน์
จากวันทีเ่ร่ิมมี

รายได้ 

เง่ือนไขและสิทธิประโยชนเ์ฉพาะโครงการ 
ทีส่ าคัญ 

หมายเหตุ 

1 2403(2)/2554 
เรือนวธานี 

7 ธันวาคม 
2554 

9 กรกฎาคม 
2554 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 
693,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 
ในนามบริษัทฯ 

2 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
เลขที่ 1686(2)/2556 

3 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 

4 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 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 50 

 
บัตรส่งเสริม 

เลขที่ 
วันทีอ่นุมัติให้
การส่งเสริม 

วันทีเ่ร่ิมมี
รายได้ 

ระยะเวลาของ
สิทธิประโยชน์
จากวันทีเ่ร่ิมมี

รายได้ 

เง่ือนไขและสิทธิประโยชนเ์ฉพาะโครงการ 
ทีส่ าคัญ 

หมายเหตุ 

5 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 

6 2139(2)/2556 
เรือศรีนารา 

14 สิงหาคม 
2556 

9 ตลุาคม  
2559 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 
40,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 
ในนาม NTL 

7 1264(2)/2558 
เรือศรีตาปี 

10 มีนาคม 
2558 

25 มีนาคม 
2559 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 
54,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 
ในนาม NTL 

8 1238(2)/2555 
เรือศรีท่าชนะ 

28 กุมภาพนัธ ์
2555 

21 กนัยายน 
2555 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 
160,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 
ในนาม NTL 

9 1966(2)/2557 
เรือศรีภเูก็ต 

8 สิงหาคม 
2557 

1 ตลุาคม  
2557 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 
40,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 
ในนาม NTL 

10 2023(2)/2555 
เรือศรีบา้นดอน 
 

7 สิงหาคม 
2555 

2 พฤศจิกายน 
2555 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 
90,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 
ในนาม NTL 

11 1267(2)/2558 
เรือศรีดอนสกั 

10 มีนาคม 
2558 

9 กนัยายน 
2560 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 
54,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 
ในนาม NTL 

12 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 

13 1265(2)/2558 
เรือศรีกาญจนดิษฐ์ 

10 มีนาคม 
2558 

1 มีนาคม  
2561 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 
54,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 
ในนาม NTL 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 51 

 
บัตรส่งเสริม 

เลขที่ 
วันทีอ่นุมัติให้
การส่งเสริม 

วันทีเ่ร่ิมมี
รายได้ 

ระยะเวลาของ
สิทธิประโยชน์
จากวันทีเ่ร่ิมมี

รายได้ 

เง่ือนไขและสิทธิประโยชนเ์ฉพาะโครงการ 
ทีส่ าคัญ 

หมายเหตุ 

14 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 

15 1266(2)/2558 
เรือศรีสรุาษฎร ์

10 มีนาคม 
2558 

5 มีนาคม  
2562 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 
54,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 
ในนาม NTL 

16 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 

17 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 

18 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 

19 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 

20 63-0595-1-00-1-0
เรือศรีล  าพ ู

5 มิถนุายน 
2563 

15 พฤศจิกายน 
2563 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 
176,230,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 
ในนาม NTL 

21 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 

22 1151(2)/2558 
เรือจบูิลี สตาร ์

3 กมุภาพนัธ ์
2558 

9 กมุภาพนัธ ์
2558 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 
397,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 
ในนาม SHT 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 52 

 
บัตรส่งเสริม 

เลขที่ 
วันทีอ่นุมัติให้
การส่งเสริม 

วันทีเ่ร่ิมมี
รายได้ 

ระยะเวลาของ
สิทธิประโยชน์
จากวันทีเ่ร่ิมมี

รายได้ 

เง่ือนไขและสิทธิประโยชนเ์ฉพาะโครงการ 
ทีส่ าคัญ 

หมายเหตุ 

23 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 

24 59-1090-0-00-1-2 
เรือภรูีมาศ 

23 สิงหาคม 
2559 

25 มกราคม 
2553 

8 ปี • ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ มีมลูค่าไม่เกิน 
416,241,832.56 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ไดร้บับตัรส่งเสริม 
ในนาม TMT ซึ่งเป็น
การรบัโอนกิจการ
จากบริษัท ภรูีมาศ 
นาวี จ ากดั ตามบตัร
ส่งเสริมเลขที่ 
1085(2)/2553 

25 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 

26 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 

27 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 

28 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 

29 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 

30 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 
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4.4 สัญญาประกันภัย 

เนื่องดว้ยนโยบายของกลุ่มบรษิัทฯ ในการคุม้ครองชีวิตพนกังานประจ าเรือ และทรพัยสิ์นหลกัของกลุ่มบรษิัทฯ ในการ
ด าเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าท าประกันภัยเพื่อคุ ้มครองและเยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบ และทรัพย์สินที่ได้รับ  
ความเสียหายหากเกิดอบุตัิเหต ุโดยมีประกนัภยัหลกัสองประเภท คือ 

(1) ประกันภยัตวัเรือและเครื่องจกัร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) โดยมีขอบเขตครอบคลมุ
ที่ส  าคัญ อาทิ เหตุเรือชน เหตุโจรกรรมและปลน้สะดมโดยโจรสลัด และอุบัติเหตุอื่น ๆ ซึ่งอาจสรา้งความเสียหายใหก้ับ  
ตวัเรือและเครื่องจกัร ทัง้นี ้เรือของกลุ่มบรษิัทฯ โดยส่วนใหญ่มีวงเงินประกนัท่ีคุม้ครองไม่ต  ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของเรือ 

(2) ประกันภยัความรบัผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) โดยขอบเขต
ครอบคลุมที่ส  าคัญ อาทิ เหตุมลพิษจากสินคา้ (น า้มันดิบ ผลิตภัณฑ์น า้มันส าเร็จรูป และปิโตรเคมี) เหตุเรือช น และ
อบุตัิเหตอุื่น ๆ ซึ่งสรา้งความเสียหายใหแ้ก่บคุคลอื่นหรือส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัที่จ  ากดั โดยกลุ่มบรษิัทฯ ได้
เขา้สญัญาประกนัภยัที่ส  าคญั ดงันี ้

ประเภทการ
ประกันภัย 

ผู้ท าประกันภัย 
ผู้รับผลประโยชน์
ตามกรมธรรม ์

ระยะเวลาประกันภัย วงเงินเอาประกันภัยทีส่ าคัญ/1 

ประกนัภยัตวัเรือ
และเครื่องจกัร 

(H&M 
Insurance) 

บริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย  

กลุ่มบริษัทฯ  
ผูร้บัจ านองเรือ 
และผูเ้ช่าเรือ 

1) เรือขนสง่ ขนาดเลก็ (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 
10,000 DWT) 

เรือสิริธนา 
1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563)   

เรือศรีนารา 
1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563)   

เรือศรีภเูก็ต 
1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563)   

เรือศรีบา้นดอน 
1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563)   

เรือศรีท่าชนะ 
1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563)   

เรือศรีตาปี 
1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563)   

เรือศรีคีรีชาด 
1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563)   

เรือสิรพิิพฒัน ์
1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563)   

เรือศรีกาญจน
ดิษฐ ์

1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 
ธันวาคม 2563)   

เรือศรีดอนสกั 
1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563)   

เรือศรีสรุาษฎร ์
1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563) 

เรือศรีไชยา 
1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563) 

• เรือขนส่งขนาดเล็ก (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 
10,000 เดตเวตตัน) 
วงเงินเอาประกันภัยของเรือรวมทั้งหมด
ประมาณ 2,501.8 ลา้นบาท  

• เรือขนส่งขนาด Aframax (ขนาดบรรทุก
ระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT)  
วงเงินเอาประกันภัยของเรือรวมทั้งหมด
ประมาณ 20.9 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรือ 656.1 
ลา้นบาท 

• เรือ FSU 
วงเงินเอาประกันภัยของเรือรวมทั้ งหมด
ประมาณ 161.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
5,041.5 ลา้นบาท 

• เรือ AWB 
วงเงินเอาประกันภัยของเรือรวมทั้ งหมด
ประมาณ ประมาณ 12.7 ล้านดอลลารส์หรฐั 
หรือ 385.3 ลา้นบาท 
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ประเภทการ
ประกันภัย 

ผู้ท าประกันภัย 
ผู้รับผลประโยชน์
ตามกรมธรรม ์

ระยะเวลาประกันภัย วงเงินเอาประกันภัยทีส่ าคัญ/1 

เรือศรพีมุเรียง 
1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563) 

เรือศรพีนุพิน 
1 ปี (1มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563) 

เรือศรีท่าเพชร 
1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563) 

เรือศรีล าภ ู
0.2 ปี (12 ตลุาคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563) 

เรือภรูีมาศ 
1 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 

ธันวาคม 2563) 

เรือบิก๊ซี 9 
1 ปี (1 กรกฎาคม 2563 –  

1 กรกฎาคม 2564) 

เรือบิก๊ซี 10 
1 ปี (1 กรกฎาคม 2563 –  

1 กรกฎาคม 2564) 

เรือบิก๊ซี 14 
1 ปี (26 สิงหาคม 2563 –  

26 สงิหาคม 2564) 

เรือบิก๊ซี 15 
1 ปี (12 พฤศจิกายน 2563 – 

12 พฤศจิกายน 2564) 

เรือบิก๊ซี 17 
1 ปี (15 ธันวาคม 2563 –  

15 ธันวาคม 2564) 

เรือบิก๊ซี 20 
1 ปี (1 กรกฎาคม 2563 –  

1 กรกฎาคม 2564) 

เรือบิก๊ซี 21 
1 ปี (1 กรกฎาคม 2563 –  

1 กรกฎาคม 2564) 

เรือบิก๊ซี 101 
1 ปี (26 มีนาคม 2563 –  

26 มีนาคม 2564) 

เรือบิก๊ซี 102 
1 ปี (9 มกราคม 2563 –  

9 มกราคม 2564) 

เรือบิก๊ซี 103 
1 ปี (9 มกราคม 2563 –  

9 มกราคม 2564) 

เรือบิก๊ซี 104 
1 ปี (12 ตลุาคม 2563 –  

12 ตลุาคม 2564) 

เรือบิก๊ซี 105 
1 ปี (16 มกราคม 2563 –  

16 มกราคม 2564) 

เรือบิก๊ซี 106 
1 ปี (21 มกราคม 2563 –  

21 มกราคม 2564) 
2) เรือขนสง่ ประเภท Aframax (ขนาดบรรทุก
ระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT)  

เรือเรเดียน สตาร ์
1 ปี (21 กนัยายน 2563 –  

20 กนัยายน 2564)   
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ประเภทการ
ประกันภัย 

ผู้ท าประกันภัย 
ผู้รับผลประโยชน์
ตามกรมธรรม ์

ระยะเวลาประกันภัย วงเงินเอาประกันภัยทีส่ าคัญ/1 

3) เรือ FSU 

เรือเอ็นเนอจิ 
สตาร ์

1 ปี (21 กนัยายน 2563 –  
20 กนัยายน 2564)   

เรืออะแควเรียส 
สตาร ์

1 ปี (21 กนัยายน 2563 –  
20 กนัยายน 2564)   

เรือคริสตลั สตาร ์
1 ปี (21 กนัยายน 2563 –  

20 กนัยายน 2564)   

เรือดาริน สตาร ์
1 ปี (21 กนัยายน 2563 –  

20 กนัยายน 2564)   

เรือเกรซ สตาร ์
1 ปี (21 กนัยายน 2563 –  

20 กนัยายน 2564)   

เรือจบูิลี สตาร ์
1 ปี (21 กนัยายน 2563 –  

20 กนัยายน 2564)   

เรือบงกช สตาร ์
1 ปี (21 กนัยายน 2563 –  

20 กนัยายน 2564)   

4) เรือ AWB 

เรือนวธานี 
1 ปี (1 มกราคม 2563 –  

31 ธันวาคม 2563)   
 

 
 
 
 

 
 

ประกนัภยัความ
รบัผิดชอบต่อ
บคุคลอ่ืน (P&I 

Insurance) 

บริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย  

กลุ่มบริษัทฯ และ
ผูร้บัจ านองเรือ 

ชื่อเรือ ระยะเวลาประกนัภยั 

1) เรือขนสง่ ขนาดเลก็ (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 
10,000 DWT) 

เรือสิริธนา 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564)   

เรือศรีนารา 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564)   

เรือศรีภเูก็ต 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564)   

เรือศรีบา้นดอน 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564)   

เรือศรีท่าชนะ 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือศรีตาปี 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564)    

เรือศรีคีรีชาด 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564)    

เรือสิรพิิพฒัน ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564)    

เรือศรีกาญจนดิษฐ ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือศรีดอนสกั 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

• เรือขนส่งขนาดเล็ก (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 
10,000 เดตเวตตัน) 

 วงเงินเอาประกันภัยของเรือต่อล าประมาณ 
500-1,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรือ 15,737.1-
31,474.1 ลา้นบาท 

• เรือขนส่งขนาด Aframax (ขนาดบรรทุก
ระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT)  
▪ วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีมลพิษ

จากสินคา้ 
ว ง เ งิ น เ อาประกันภั ยของ เ รื อต่ อล า

ประมาณ 1,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
31,474.1 ลา้นบาท 

▪ วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีเกิดความ
เสียหายแก่ผูโ้ดยสารเรือ/พนักงานประจ า
เรือ 
ว ง เ งิ น เ อาประกันภั ยของ เ รื อต่ อล า  

ประมาณ 3,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
94,422.3 ล้านบาท หรือ แล้วแต่จ านวนซึ่ง
ก าหนดไวใ้นสญัญาประกนัภยั 
▪ วงเงินประกนัภยัของเรือในกรณีสงคราม 
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ประเภทการ
ประกันภัย 

ผู้ท าประกันภัย 
ผู้รับผลประโยชน์
ตามกรมธรรม ์

ระยะเวลาประกันภัย วงเงินเอาประกันภัยทีส่ าคัญ/1 

เรือศรีสรุาษฎร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือศรีไชยา 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือศรพีมุเรียง 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือศรพีนุพิน 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือศรีท่าเพชร 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือศรีล าภ ู
0.4 ปี (12 ตลุาคม 2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564)   

เรือภรูีมาศ 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือบิก๊ซี 9 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 
– 20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือบิก๊ซี 10 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 
– 20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือบิก๊ซี 14 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 
– 20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือบิก๊ซี 15 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 
– 20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือบิก๊ซี 17 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 
– 20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือบิก๊ซี 20 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 
– 20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือบิก๊ซี 21 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 
– 20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือบิก๊ซี 101 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 
– 20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือบิก๊ซี 102 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 
– 20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือบิก๊ซี 103 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 
– 20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือบิก๊ซี 104 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 
– 20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือบิก๊ซี 105 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 
– 20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือบิก๊ซี 106 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 
– 20 กมุภาพนัธ ์2564) 

  

ว ง เ งิ น เ อาประกันภั ยของ เ รื อต่ อล า
ป ระมาณ  500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ห รื อ 
15,737.1 ลา้นบาท 

• เรือ FSU 
▪ วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีมลพิษ

จากสินคา้ 
ว ง เ งิ น เ อาประกันภั ยของ เ รื อต่ อล า  

ประมาณ 1,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
31,474.1 ลา้นบาท 
▪ วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีเกิดความ

เสียหายแก่ผูโ้ดยสารเรือ/พนักงานประจ า
เรือ 
ว ง เ งิ น เ อาประกันภั ยของ เ รื อต่ อล า  

ประมาณ 3,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
94,422.3 ล้านบาท หรือ แล้วแต่จ านวนซึ่ง
ก าหนดไวใ้นสญัญาประกนัภยั 

▪ วงเงินประกนัภยัของเรือในกรณีสงคราม 
ว ง เ งิ น เ อาประกันภั ยของ เ รื อต่ อล า  

ประมาณ 500.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
15,737.1 ลา้นบาท 

• เรือ AWB 
วงเงินเอาประกันภัยของเรือต่อล า ประมาณ 

500.0 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรือ 15,737.1 ลา้นบาท 
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ประเภทการ
ประกันภัย 

ผู้ท าประกันภัย 
ผู้รับผลประโยชน์
ตามกรมธรรม ์

ระยะเวลาประกันภัย วงเงินเอาประกันภัยทีส่ าคัญ/1 

2) เรือขนสง่ ประเภท Aframax (ขนาดบรรทุก
ระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT)  

เรือเรเดียน สตาร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

3) เรือ FSU 

เรือเอ็นเนอจิ สตาร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรืออะแควเรียส 
สตาร ์

1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 
20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือคริสตลั สตาร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือดาริน สตาร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือเกรซ สตาร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือจบูิลี สตาร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

เรือบงกช สตาร ์
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 

4) เรือ AWB 

เรือนวธานี 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2563 - 

20 กมุภาพนัธ ์2564) 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกนัภยัคุม้ครองส าหรบัเรือบางล าที่มีความเสี่ยงในกรณีดงักล่าว 

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ใกลเ้คียงกนั หรือก่อใหเ้กิดประโยชน ์และสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสรา้งความมั่นคง และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการลงทุน
ดงัต่อไปนีเ้พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

1. ธุรกิจที่จะลงทุนนั้นเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการท ารายได้ และก า ไรอย่างสม ่าเสมอ มีการจัดท าประเมิน 
ความเส่ียงของโครงการและผ่านการวิเคราะหค์วามเป็นไปไดแ้ลว้ 

2. ธุรกิจที่จะลงทนุมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายช าระภาระหนี ้และดอกเบีย้ 

3. ธุรกิจที่จะลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเส่ียงที่ยอมรับได ้ในอัตราผลตอบแทนภายใน (Equity 
Internal Rate of Return: EIRR) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 12 หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดขณะนัน้ 

4. บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีผูบ้รหิารและบคุลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์นการท าธุรกิจนัน้ ๆ 

5. บรษิัทฯ ตอ้งไม่ลงทนุในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 



                                      ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 58 

6. การลงทุนดังกล่าวผ่านการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบับรษิัทฯ แลว้แต่กรณี 

7. บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการขนส่งทางทะเลและสนับสนุนกิจการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมใน
ทะเลเป็นหลกั หากมีการลงทุนประเภทอื่น ๆ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบับรษิัทฯ แลว้แต่กรณี  

8. ในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การพิจารณาจ านวนเงินจะขึน้อยู่กบัความสมัพนัธท์างธุรกิจ โดยหาก
เป็นกิจการที่มีความสมัพนัธก์ับธุรกิจมาก บริษัทฯ อาจมีการลงทุนเกินกว่ารอ้ยละ 50 และถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ส่วนการลงทุนในกิจการอื่น ๆ บริษัทฯ อาจมีการลงทุนตั้งแต่รอ้ยละ 20 จนถึงรอ้ยละ 49.99 ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมของ 
บรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ อาจพิจารณาทบทวนการลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจของบรษิัทฯ 

ทั้งนี ้ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เขา้เป็น
กรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มของบรษิัทดงักล่าว โดยตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรือบคุคลใด ๆ ซึ่งมีคณุสมบตัิและประสบการณเ์หมาะสมในธุรกิจที่บรษิัทฯ เขา้ลงทนุ 
โดยปราศจากผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมเหล่านัน้ ทัง้นี ้ตวัแทนของบริษัทฯ จะตอ้งบรหิาร
และจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และ/หรือบรษิัทรว่มนัน้ ๆ 

4.6 รายละเอียดสัญญาทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทีส่ าคัญ 

ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 
การต่ออายุ
สัญญา 

การเลิกสัญญา เง่ือนไขทีส่ าคัญ 

1. สญัญาบริการขนส่งและ
จั ด เ ก็ บ น ้ า มั น ดิ บ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์น ้ามันส าเร็จรูป
ทางเรือ (Floating Storage 
Unit: FSU) (“เรือ FSU”) 
(ส่วนใหญ่ให้บริการขนส่ง
และจัดเก็บน า้มันแก่ลูกคา้
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
น ้ 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
ก าหนดว่า ก่อน
ค ร บ ก 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 ซึ่ง
รวมถึงในกรณีที่คู่สัญญาฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งได้แต่งตั้งผู้ช  าระ
บัญชี หรือผูพ้ิทักษ์ทรพัย ์หรือ
บุคคลใด ๆ อนัท าหนา้ที่ในการ
จัดการทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมด 
หรือบางส่วนใหแ้ก่เจา้หนี ้หรือ
ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
อยู่ในฐานะที่ไม่อาจจะช าระ
หนี ้ได้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
อาจบอกเลิกสญัญาได ้
 
 
 
 
 
 

สญัญาส่วนใหญ่ก าหนดว่า 
- NSSG ตกลงให้บริการขนส่ง
และจัดเก็บน า้มนัโดยเรือ FSU 
แ ก่ ลู ก ค้ า  โ ด ย สัญญา จ ะ
ก าหนดปริมาณการจัดเก็บ
น า้มนัไวใ้นแต่ละสญัญา 

- N S S G  ต ก ล ง เ รี ย ก เ ก็ บ
ค่าบริการเรือ FSU จากการ
ขนส่งและจดัเก็บน า้มนัดิบและ
ผลิตภัณฑ์น ้ามันส า เร็จ รูป 
(Storage Fee) และค่าบริการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า เช่น 
Inter-Tank Transfer และ 
Blending by Air-Agitation 
เป็นตน้ 

- NSSG รับรองว่า NSSG เป็น 
ผู้มีสิท ธิในการน า เรือ FSU 
ออก ให้บ ริ ก า ร ขนส่ ง แ ล ะ
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ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 
การต่ออายุ
สัญญา 

การเลิกสัญญา เง่ือนไขทีส่ าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

จัดเก็บน า้มนัแก่ลกูคา้ และเรือ 
FSU ที่ ให้บริการขนส่งและ
จัด เก็ บน ้ า มันตามสัญญา
บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยสถาบันการจัดชั้น
เ รื อ  ( The  In te rna t i o n a l 
Association of Classification 
Societies: IACS) 

- NSSG จะถือว่าไดร้บัมอบสินคา้
ที่ขนส่งเม่ือสินค้าที่ขนส่งได้ถูก
ส่งผ่านท่อเช่ือม (Connecting 
flange) จากเรือของลูกค้าไปยัง
เรือ FSU 

- NSSG  ตกลงจัด ให้ มี ก า ร
ประกันภัยความเสียหายอัน
เ กิ ด จ า กกา ร ขนส่ ง ต ล อด
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห้บ ริ ก า ร เ รื อ
ดังกล่าว ทั้งนี ้ ไม่รวมถึงการ
ประกันภัยความเสียหายของ
สินคา้ จากภยนัตรายต่อความ
ช า รุ ด ข อ ง สิ น ค้ า จ า กกา ร
เดินเรือตามปกติ 

- ลูกค้ายังคงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์
ใ น สิ น ค้ า ที่ ข น ส่ ง ต ล อ ด
ระยะเวลาการขนส่งสินคา้ 

- ลูกคา้ตกลงแต่งตัง้ผูต้รวจสอบ
อิสระ เพื่ อท าหน้าที่ ในการ
ตรวจสอบด้านปริมาณและ
คุณภาพในการขนถ่ายสินค้า 
( l oad ing)  และการปล่อย
สินค้าออก (discharge) โดย
ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายส าหรับการแต่งตั้ง
ผูต้รวจสอบอิสระ 

- ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบ
ภาษีอากรที่เกี่ยวขอ้งกับสินคา้
ที่ขนส่งแต่เพียงผูเ้ดียว 

- ลูกค้า ไ ม่สามารถโอนสิทธิ  
หน้าที่ หรือน าเรือ FSU ตาม
สัญญาออกให้บริการขนส่ง
และจัดเก็บสินค้าทางเรือแก่
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ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 
การต่ออายุ
สัญญา 

การเลิกสัญญา เง่ือนไขทีส่ าคัญ 

บุคคลภายนอกอีกทอดหนึ่งได ้ 
เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมจาก 
NSSG 

2. สัญญาบ ริ ก า ร ขน ส่ ง
สินค้าทางเรือแบบก าหนด
ระยะเวลา (Timr Charter) 

4 – 6 เดือน 
 

- สัญญาส่วนใหญ่ก าหนดว่า 
ลกูคา้อาจแสดงเจตนาบอกเลิก
สัญญาไปยัง NSSG ในฐานะ
เจ้าของ เ รื อ ได้  โดยการส่ ง
หนังสือบอกกล่าวเ ป็นลาย
ลักษณ์อักษร หากปรากฏว่า
เกิดเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้
- ลู ก ค้ า ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
ประโยชน์จากเรือได้ (Off-
hire period)  

- เรือที่ ให้บริการขนส่งตาม
สญัญาหายไป 

- เรือที่ ให้บริการขนส่งตาม
สัญญาถู ก ค ว บ คุ ม โ ด ย
เจ้าหน้าที่อันเนื่องมาจาก
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
กฎหมาย หรือการกระท าผิด
กฎระเบียบ 

 

สัญญาส่วนใหญ่ระบุสินค้าที่
ข น ส่ ง  แ ล ะ ร ะ บุ พื ้ น ที่ ข น ส่ ง 
(Trading area) อย่างชดัเจน และ
ก าหนดเร่ืองต่าง ๆ ที่ส  าคญัดงันี ้
- ตลอดระยะเวลาของสัญญา 
ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลง
กร รมสิ ท ธิ์  โ ค ร งส ร้า ง เ รื อ  
ธ ง ช า ติ ป ร ะ จ า เ รื อ  ก า ร
ล ง ท ะ เ บี ย น จั ด ชั้ น เ รื อ 
(classification) รวมถึงห้าม
เปลี่ ยนแปลงบริ ษั ทซึ่ ง ท า
หนา้ที่จัดการเรือ เวน้แต่ไดร้บั
ความยินยอมจากลกูคา้  

- NSSG มีหนา้ที่จัดท ารายงาน
อุบัติ เหตุทางเรือ  และทาง
สิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้าเป็น
รายเดือน 

- NSSG ต้องตรวจสอบการ
ด า เนิ นงานต่ าง  ๆ  ภายใต้
สญัญาฉบบันี ้เช่น การท างาน
ของผู้ควบคุมเรือ เจ้าหน้าที่
ประจ า เรือ  หรือลูก เรือ  ว่ า
เป็นไปตามกฎหมายที่บงัคบัใช้
หรือไ ม่  โดยการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้เ ริ่ มด า เนินการ
ตั้งแต่วันที่ มีการส่งมอบเรือ
และตลอดระยะ เ วลาการ
ใหบ้ริการขนส่งทางเรือ 

- NSSG ตกลงว่า สัญญาจ้าง
งานส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ า
เรือ และลูกเรือนัน้ เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎ เ กณฑ์ที่
บงัคบัใชก้บัเรือ 

- ลูกค้าอาจน าเรือตามสัญญา
อ อ ก ใ ห้ บ ริ ก า ร ข น ส่ ง แ ก่
บุคคลภายนอกอีกทอดได้ 
อย่างไรก็ดี ลกูคา้ยงัคงมีหนา้ที่
และความรับผิดชอบตาม
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ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 
การต่ออายุ
สัญญา 

การเลิกสัญญา เง่ือนไขทีส่ าคัญ 

สัญญาต่อ NSSG ทั้งนี ้ หาก
ลูกค้าต้องการโอนสิทธิตาม
สัญญากับบุคคลใด ๆ ลูกค้า
จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจาก 
NSSG ก่อน 

3. สญัญาว่าจา้งตวัแทนใน
ประเทศมาเลเซียเพ่ือ
ด าเนินการขออนญุาต
เดินเรือในนาม Nathalin 
Shipping Pte. Ltd. (Ship-
to-Ship Transfer License 
Service Agreement) 

2 ปี คู่สัญญาอาจตก
ลงต่ออายสุญัญา 
Sh i p - t o -Sh ip 
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 เซี ย 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 ไป อีก ระยะ 
เวลาหนึ่ง  

สญัญาส่วนใหญ่ก าหนดว่า 
- NSSG  มี สิ ท ธิ บ อก เลิ ก
สัญญาได้ โดยส่งหนังสือ
บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรไปยังตัวแทน เม่ือเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณห์นึ่ง 
ดงันี ้

- หน่วยงานของรฐัในประเทศ
มาเลเซียที่เกี่ยวขอ้ง ยกเลิก
ก า ร อนุญาต ให้ตั ว แทน
ประกอบกิจการเรือ FSU 
ตามสญัญา  

- ตัวแทนด าเนินการใด ๆ อัน
เป็นการผิดสญัญา 

- ตัวแทน  มีสิ ท ธิบอก เลิ ก
สัญญาได้ โดยส่งหนังสือ
บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรไปยัง NSSG เม่ือเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณห์นึ่ง 
ดงันี ้

- NS SG  ผิ ด นั ด ไ ม่ ช า ร ะ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ น ก า ร
ด า เนิ นกา รตามสัญญา 
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
หรือ 

- NSSG ด าเนินการใด ๆ อัน
เป็นการผิดสญัญา 

- NSSG ตกลงว่าจา้งตวัแทนใน
ประเทศมาเล เซี ยซึ่ 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 เกี่ยวข้องเพื่อให้ 
NSSG สามารถเดินเรือขนส่ง
น า้มนัในประเทศมาเลเซียตาม
พืน้ที่ที่หน่วยงานของรัฐได้ให้
อนญุาตไว ้ทัง้นี ้เรือ FSU ซึ่งใช้
ในการเดินเรือนัน้เป็นเรือตามที่ 
NSSG ก าหนด 

- ตวัแทนเป็นผูด้  าเนินการติดต่อ
ขออนุญาตน าเรือเทียบท่าและ
ออกจากท่า และขนสินค้าลง
หรือขึ ้นจากเรือ (Loading) 
รวมถึงจัดเตรียมเอกสารเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การศุลกากร, ด่าน
ตรวจอาชีวอนามยั, ด่านตรวจ
คนเข้า เมือง กับหน่วยงาน
ราชการในประเทศมาเลเซีย 
ในนามของ NSSG  

- ตัว แทน มีหน้าที่ ใ นกา ร ใ ห้
ค าแนะน าทางด้านภาษี หรือ
กฎหมายทอ้งถิ่น กบั NSSG 

- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่อาจ
โอนสิทธิ และ/หรือ หนา้ที่ ตาม
สัญญาให้แก่บุคคลภายนอก
ได้ เว้นแต่ไดร้ับความยินยอม
จากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
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4.7 สัญญาเงนิกู้ทีส่ าคัญ 

สัญญา สญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวเพื่อเป็นเงินทุนส าหรบัการซือ้เรือ ที่ดินและปรบัปรุงอาคาร เพื่อการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

คู่สัญญา บริษัทฯ และบริษัทย่อย กบัธนาคารพาณิชย ์ 

วงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ส าคัญ  
(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563)  

▪ บริษัทฯ วงเงินกูร้วม 35.6 ลา้นดอลลาร ์และ 1,153.5 ลา้นบาท ครบก าหนดช าระงวดสดุทา้ยเดือน
มีนาคม 2568 

▪ NTL วงเงินกูร้วม 1,113.6 ลา้นบาท ครบก าหนดช าระงวดสดุทา้ยเดือนตลุาคม 2570 
▪ SHT วงเงินกูร้วม 16.2 ลา้นดอลลาร ์ครบก าหนดช าระงวดสดุทา้ยเดือนมีนาคม 2567 
▪ บริษัท บิ๊กซี จ ากัด วงเงินกู้รวม 351.0 ลา้นบาท ครบก าหนดช าระงวดสุดทา้ยเดือนกุมภาพันธ์ 

2568 
เง่ือนไขเงินกู้ที่ส าคัญ 
(Loan Covenants) 

ในแต่ละสญัญาเงินกูมี้เง่ือนไขก ารด ารงอตัราส่วนทางการเงินที่ส  าคญั ดงันี ้ 
▪ ใหผู้กู้ด้  ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้DSCR1 (Debt Service Coverage Ratio) ไวใ้น

อตัราส่วนไม่นอ้ยกว่า 1.0 - 1.2 เท่า (แลว้แต่ธนาคาร)  
▪ ผูกู้จ้ะไม่ก่อภาระผูกพนัใด ๆ โดยการกูย้ืมหรือค า้ประกันบุคคลใดๆ จนท าใหอ้ตัราส่วนของหนีส้ิน

รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E2 (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้  เกินกว่าอัตราส่วนที่ก าหนด 
(อตัราส่วนที่ก าหนดแลว้แต่วงเงินกูแ้ละธนาคาร) อยู่ในช่วงระหว่าง 2.0 - 4.25 เท่า แต่ทัง้นี ้Debt 
to Equity Ratio จะตอ้งไม่ต ่ากว่าศนูย ์ ทัง้นี ้โดยใหน้บัรวมเงินกูย้ืมจากกรรมการ/บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 
และเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการ/บริษัทที่เกี่ยวขอ้งสทุธิ รวมเป็นส่วนของทนุดว้ย 

▪ ในกรณีที่ผูกู้แ้ละโครงการของผูกู้้ไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จได้ทันตามก าหนดระยะเวลา 
หรือไม่สามารถควบคุมค่าใชจ้่ายก่อสรา้ง และค่าด าเนินการอ่ืน ๆ (Cost Overrun) ใหเ้ป็นไปตาม
แผนการที่ผูกู้ไ้ดเ้สนอไวต้่อผูใ้หกู้ ้ผูกู้จ้ะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบลงทนุในส่วนนีเ้อง เพื่อใหง้านก่อสรา้ง
แลว้เสรจ็ โดยไม่มีผลผกูพนัในการที่ผูใ้หกู้จ้ะตอ้งใหก้ารสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมแก่ผูกู้้อีกแต่
อย่างใด 

▪ ในกรณีที่ผูกู้ข้าดสภาพคล่องในการลงทุนต่อเรือ และ/หรือการช าระเงินคืนเงินกูใ้หแ้ก่ผูใ้หกู้ ้และ/
หรือเกิด Cost Overrun อย่างใดอย่างหนึ่ง ผูกู้จ้ะตอ้งจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุน และ/หรือการ
กูย้ืมเงินจากกรรมการ หรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง โดยกรณีกูย้ืมเงินจากกรรมการ หรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 
ผูกู้จ้ะตอ้งไม่ช าระคืนเงินกูย้ืมกรรมการหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวขอ้ง จนกว่าผูกู้จ้ะไดช้ าระเงินใหแ้ก่
ผูใ้หกู้้จนครบถ้วน โดยใหค้งเงินกูย้ืมกรรมการ หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวขอ้งไวเ้ป็นหนีล้  าดบัรอง 
(Subordinated Debt) 

▪ ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้ใหส้ถาบนัการเงินทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที เม่ือเกิดขอ้พิพาทหรือคดีใด ๆ  
▪ ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้า เม่ือผู้กู้จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้กู้ ทั้งนี ้ผู้กู้

สามารถ จ่ายเงินปันผลได้ตามเงื่ อนไขดังต่อไปนี ้   1)การจ่ายเงิน ปันผลดังกล่าวต้อง 
ไม่กระทบต่อความสามารถในการช าระหนีข้องผูกู้ ้และ 2) ไม่มีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ ผูกู้ต้อ้งไม่ท าการ
โอน ขาย ใหเ้ช่า จ าหน่าย หรือ ก่อใหเ้กิดภาระติดพนัใด ๆ กับทรพัยส์ินที่เป็นหลกัประกัน (เรือของ
แต่ละวงเงินกู)้ ของผูกู้ ้เวน้แต่ในกรณีที่เป็นท าการคา้ปกติของผูกู้ ้หรือเป็นการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่
เสื่อมสภาพอนัเนื่องมาจากลกัษณะหรือสภาพของทรพัยส์ินนัน้เอง 

▪ ผูกู้จ้ะตอ้งโอนสิทธิหนังสือค า้ประกันใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้ในกรณีที่อู่ต่อเรือ เปิดหนังสือค า้ประกันมาใหก้บั 
ผูกู้ ้ภายใน 14 วนั หลงัจากเบิกรบัเงินกูใ้นแต่ละงวด 

▪ ในกรณีที่ผูกู้้มีการซือ้เรือเพิ่มเติมในโครงการใดก็ตาม ท าหนังสือแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหน้า  
ทกุครัง้ 

▪ ผูกู้จ้ะตอ้งน าเงินรายไดท้ี่ไดร้บัจากเรือที่เป็นหลกัประกันกับผูใ้หกู้ม้าฝากเขา้บญัชีเงินฝากของผูกู้ท้ี่
เปิดไวก้ับผูใ้หกู้ ้และมอบสิทธิที่จะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวใหไ้วเ้ป็นประกันในการช าระ
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หนีก้ับผูใ้หกู้ ้หรือยินยอมใหผู้กู้้มีสิทธิหักเงินในบญัชีเงินฝากดังกล่าวมาช าระหนีแ้ก่ผูใ้หกู้้เม่ือหนี ้
ครบก าหนดช าระไดท้นัที (Pledge and Assignment of Accounts) 

▪ ผู้กู้จะต้องท าประกัน Hull &Machinery (All Risks)  และ Protection & Indemnity Insurance 
รวมทั้งประกันภัยอ่ืนที่จ  าเป็น โดยยกผลประโยชน์จากประกันภัยเรือทั้งหมดให้ผู้ให้กู้ ตลอด
ระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของสญัญากูย้ืมเงิน ยกเวน้ Protection & Indemnity Insurance ที่ทาง
บริษัทประกนัช าระค่าสินไหมทดแทนใหก้บับคุคลที่ 3 แต่ทัง้นี ้หากผูกู้ใ้หบ้ริการเดินเรือในพืน้ที่เสี่ยง
ต่อภาวะสงครามและ Privacy ตามประกาศของ Lloyd’s Register ผูกู้จ้ะตอ้งท าประกันภัย Wars 
และ Privacy Insurance เพ่ิมเติมดว้ย 

▪ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ 
- ผูมี้อ านาจกระท าการแทน หรืออ านาจของผูมี้อ านาจกระท าการแทนของผูกู้ ้หรือ  
- แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือแกไ้ขขอ้บงัคบั หรือตราประทบั  
ผูกู้้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์ักษรภายใน 15 วัน นับจากวันเปลี่ยนแปลง พรอ้มทั้ง
แนบเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

หมายเหต:ุ 
1.  DSCR ค านวณจาก ก าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย, ภาษีเงินได,้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) หารดว้ย (ส่วนของหนีส้ิน 

ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในงวดบญัชีนัน้ (CPLTD) รวมดอกเบีย้จ่ายเงินกูท้ัง้ระยะยาวและระยะสัน้)  
2.  D/E ค านวณจาก (หนีส้ินรวม ลบ ดว้ยเงินกูย้ืมจากกรรมการ/บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง) หารดว้ย (ส่วนของทนุ บวกเงินกูย้ืมจากกรรมการ/บริษัท

ที่เกี่ยวขอ้ง ลบเงินใหกู้ย้ืมแก่กรรมการ/บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง) 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพยข์องบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 - ไม่มี - 

5.2 คดีทีก่ระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ 

- ไม่มี -   

5.3 คดีทีมิ่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

- ไม่มี - 
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6.  ข้อมลูท่ัวไปและขอ้มูลส าคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

ชื่อบริษทั  : บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อย่อหลักทรัพย ์ : PRM 
หมวดอตุสาหกรรม : บรกิาร 
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส ์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดเก็บน ้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์น ้ามัน

ส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรือใหก้บัลกูคา้ตามความตอ้งการอย่าง
ครบวงจร รวมถึงการใหบ้ริการเรือขนส่งที่ใหก้ารสนบัสนุนงานส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการเรือ  โดยแบ่งเป็น 4 
ประเภทธรุกิจหลกั ดงันี ้
1. ธุรกิจเรือขนส่งน า้มนัและปิโตรเคมีเหลว (ธุรกิจเรือขนส่งฯ) 
2. ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บน า้มนั (ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU) 
3. ธุรกิจเรือขนส่งที่ใหก้ารสนบัสนนุงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลาง

ทะเล (ธุรกิจเรือ Offshore) 
4. ธุรกิจบรหิารจดัการเรือ (ธุรกิจบรหิารเรือ) 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107560000141 
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 
ทุนจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,500,000,000 หุน้ 

(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ทุนช าระแล้ว 
 

: 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,500,000,000 หุน้  
(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

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 
จ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่าย 

มูลค่าท่ีตราไว้
ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้นโดย
บริษัทฯ (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย 
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากัด (NTL) 

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน  
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท:์ (66) 2016 0190-4 
โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนส่งน า้มนัทางเรือ 1,200,000,000 
บาท 

12,000,000 
หุน้ 

100 
บาท 

1,200,000,000 
บาท 

99.99 

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จ ากัด (TMT) 
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน  
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท:์ (66) 2016 0190-4 
โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนส่งน า้มนัทางเรือ 180,000,000 
บาท 

1,800,000 
หุน้ 

100 
บาท 

 

180,000,000 
บาท 

99.99 

บริษัท ภูริช มารีน จ ากัด (PM) 
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน  
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท:์ (66) 2016 0190-4 
โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนส่งน า้มนัทางเรือ 1,000,000 
บาท 

10,000 
หุน้ 

100 
บาท 

1,000,000 
บาท 

99.99 

Protea Investments Group Limited (PIG) 
Totala Pier Park, Building 1, Second 
Floor, Wickhams Cay I, Road Town, 
British Virgin Islands 

บริษัทลงทนุและบรกิาร
ขนส่งน า้มนัทางเรือ
ระหว่างประเทศ 

10,000 
ดอลลารส์หรฐั 

10,000 
หุน้ 

1 
ดอลลารส์หรฐั 

10,000 
ดอลลารส์หรฐั 

100.00 

บริษัท บิ๊กซี จ ากัด (Big Sea)  
454 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโคล่  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์ (66) 2292 2761 
โทรสาร: (66) 2292 0365 

บริการขนส่งน า้มนัทางเรือ 360,000,000 
บาท 

360,000 
หุน้ 

1,000 
บาท 

360,000,000 
บาท 

80.00 

บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ากัด (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 บีเอสซ ีแมเนจเม้นท ์
จ ากัด (BSC)  
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน 
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท:์ (66) 2746 9981-2  
โทรสาร: (66) 2746 9983     

ใหบ้ริการจดัหาบคุลากร
และเป็นตวัแทนจ าหน่าย
ตั๋วเครื่องบิน 

5,500,000 
บาท 

55,000 
หุน้ 

100 
บาท 

5,500,000 
บาท 

99.99 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่าย 

มูลค่าท่ีตราไว้
ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้นโดย
บริษัทฯ (ร้อยละ) 

Nathalin Shipping Pte. Ltd. (NSSG)  
6 Temasek Boulevard, #32-03 Suntec 
Tower Four, Singapore (038986) 
โทรศพัท:์ (65) 6361 0382 
โทรสาร: (65) 6361 0377 

ตวัแทนจดัการบริหารเรือ 30,000,000 
ดอลลารส์ิงคโปร ์

30,000,000 
หุน้ 

1  
ดอลลาร์
สิงคโปร ์

30,000,000 
ดอลลารส์ิงคโปร ์

87.50 

Amity Asset Management Inc. (AAM) 
PH Sortis Business Tower, 57 East 
Street, Obarrio, Panama City, Republic of 
Panama, P.O. Box 0843-02200 
โทรศพัท:์ (507) 399-8713 
โทรสาร: (507) 399-8731 

บริการขนส่งน า้มนัทางเรือ 10,000 
ดอลลารส์หรฐั 

10,000 
หุน้ 

1 
ดอลลารส์หรฐั 

10,000 
ดอลลารส์หรฐั 

87.50 

บริษัท สิงหา แท็งเกอร ์จ ากัด (SHT) 
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน  
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท:์ (66) 2016 0190-4 
โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนส่งน า้มนัทางเรือ 1,200,000,000 
บาท 

12,000,000 
หุน้ 

100 
บาท 

1,200,000,000 
บาท 

51.00 (2) 

กิจการร่วมค้า 
บริษัท บงกช มารีน เซอรวิ์ส จ ากัด 
(BMS) 
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน 
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท:์ (66) 2016 0190-4 
โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนส่งน า้มนัทางเรือ 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 
ดอลลารส์ิงคโปร ์

20,000 
หุน้ 

1  
ดอลลาร์
สิงคโปร ์

20,000 
ดอลลารส์ิงคโปร ์

50.00 

TOP-NTL Shipping Trust (TST)  

ประเทศสิงคโปร ์

ธุรกิจกองทนุเพื่อการขนส่ง    
   ในและระหว่างประเทศ 

1,894,000 
ดอลลารส์ิงคโปร ์

- - - 50.00 

บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร ์จ ากัด (TNS)  
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน 
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท:์ (66) 2016 0190-4 
โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนส่งน า้มนัทางเรือ 150,000,000 
บาท 

1,500,000 
หุน้ 

100 
บาท 

150,000,000 
บาท 

35.00 (3) 

บริษัทร่วม 
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชพิ แมนเนจเมนท ์
จ ากัด (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 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่าย 

มูลค่าท่ีตราไว้
ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้นโดย
บริษัทฯ (ร้อยละ) 

บริษัท บทด จ ากัด (TMN) 
3354/50 อาคารมโนรม ชัน้ 15 ถนนพระราม 
4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel: (66) 2671 7200 
Fax: (66) 2671 5200 

บริการขนส่งน า้มนัทางเรือ 666,000,000 
บาท 

66,600,000 
หุน้ 

10 
บาท 

666,000,000 
บาท 

12.70 (4) 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) ขอ้มลู ณ วนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2564 
(2) บริษัทถือหุน้ทางตรงใน SHT รอ้ยละ 51 และถือหุน้ทางออ้มโดยผ่าน NSSG รอ้ยละ 49 ท าใหบ้ริษัทมีสดัส่วนผลประโยชนส์ทุธิ (Effective 

Shareholding) ใน SHT เท่ากบัรอ้ยละ 93.9 
(3) บริษัทถือหุน้ทางตรงใน TNS รอ้ยละ 35 และถือหุน้ทางออ้มโดยผ่าน TST รอ้ยละ 30 ท าใหบ้ริษัทมีสดัส่วนผลประโยชนส์ทุธิ (Effective 

Shareholding) ใน TNS เท่ากบัรอ้ยละ 50.0 
(4) บริษัทถือหุ้นทางตรงใน TMN รอ้ยละ 12.70 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน NTL TMT และ SHT รอ้ยละ 12.16 ท าให้บริษัทมีสัดส่วน

ผลประโยชนส์ทุธิ (Effective Shareholding) ใน TMN เท่ากบัรอ้ยละ 24.67 

(3) ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

  

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: (66) 2009 9000 
โทรสาร : (66) 2009 9991 
www.set.or.th/tsd 

   

ผู้สอบบัญช ี : นายธนิต โอสถาเลิศ 

  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 5155 

  

บรษิัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ชัน้ 48-51 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์: (66) 2677 2000 
โทรสาร : (66) 2677 2222 
www.kpmg.co.th 

 
6.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 

- ไม่มี - 

http://www.kpmg.co.th/
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 1 

7.  ข้อมลูหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

(1) หุ้นสามัญ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 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 

บริษัทฯ มีโครงสรา้งผูถื้อหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
เป็นดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ 
ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 13,463 2,276,074,199  91.04 
ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 63 223,925,801  8.96 
รวม 13,526 2,500,000,000 100% 

ที่มา: บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (ร้อยละ) 
1. กลุ่มปานบญุหอ้ม 1,491,569,800 59.66 
 1.1 บรษิัท นทลิน จ ากดั (1) 1,354,999,800 54.20 
 1.2 KIMBERLY ASSET LIMITED (2) 82,000,000 3.28 
 1.3 AUSTIN ASSET LIMITED (3) 53,510,000 2.14 
 1.4 นางวิไลศรี ปานบญุหอ้ม 1,060,000 0.04 

2. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั (4) 171,040,525 6.84 
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (ร้อยละ) 
3. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 30,156,400 1.21 
4. นายวสพุล ธารกกาญจน ์ 29,720,800 1.19 
5. กองทนุเปิด บวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อการเลีย้งชีพ 20,205,400 0.81 
6. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร ์พลู ฟันด ์ 

ซึ่งจดทะเบียนแลว้ 
16,879,400 0.68 

7. นายบญุชยั เกษมวิลาศ 14,761,200 0.59 
8. นางสาวสนุนัท ์งามอคัรกลุ 14,723,600 0.59 
9. นางสญัญลกัษณ ์ภกัดิ์สขุเจรญิ 14,200,000 0.57 
10 กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว้ 
12,971,600 0.52 

ท่ีมา: บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่โดยพฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษัท
อย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่  

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (ร้อยละ) 
กลุ่มปานบญุหอ้ม 1,491,569,800 59.66 
1. บรษิัท นทลิน จ ากดั (1) 1,354,999,800 54.20 
2. KIMBERLY ASSET LIMITED (2) 82,000,000 3.28 
3. AUSTIN ASSET LIMITED (3) 53,510,000 2.14 
4. นางวิไลศรี ปานบญุหอ้ม 1,060,000 0.04 

_____________________ 
หมายเหต ุ
(1) บริษัท นทลิน จ ากัด ประกอบธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมทางเรือ (2) กลุ่มธุรกิจจัดหาน ้ามัน

เชือ้เพลิงใหเ้รือเดินทะเลและงานบริการในเรือ Offshore (3) กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทางเลือก (4) กลุ่มธุรกิจการ
ลงทุนเพื่ออนาคต โดยมีบริษัท นทลิน คอรป์อเรชั่น จ ากัด ถือหุน้ในบริษัท นทลิน จ ากัด จ านวน 3,971,991 คิดเป็นรอ้ยละ 
99.99 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ทั้งนี ้นายเชิดชู ปานบุญหอ้ม ถือหุน้ในบริษัท นทลิน คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
จ านวน 9,998 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 

(2) KIMBERLY ASSET LIMITED เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประกอบธุรกิจลงทุน โดยมีนายเชิดชู  
ปานบญุหอ้ม ถือหุน้ทางออ้มใน KIMBERLY ASSET รอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 

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

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

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (ร้อยละ) 
1. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 24,424,500 0.98 
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ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (ร้อยละ) 
2. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 30 20,540,000 0.82 
3. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1 16,646,700 0.67 

ที่มา: เว็บไซต ์www.set.or.th 

(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 2563 (1) 2562 2561 

อตัราก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท) 0.45 0.24 0.15 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.25 0.20 0.14 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 55.68 81.93 91.56 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 ไดมี้มติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 
ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท โดย 
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเม่ือวันที่ 9 ธันวคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คงเหลือจ่าย 
เงินปันผลใหแ้กผู้ถ้ือหุน้อีกในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2564 

2. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

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

ทั้งนี ้ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศ) จะพิจารณาการจ่าย  
เงินปันผลจากก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินส ารองต่าง ๆ ตามกฎหมายของประเทศนัน้  
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 2564 

 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกราคม 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุย่อยจ านวน 4 ชดุ ดงันี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

2. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. คณะกรรมการบรหิาร 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

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 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง (1) 

1. นายบวร วงศสิ์นอดุม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

22 มกราคม 2559 

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

22 มกราคม 2559 

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

22 มกราคม 2559 

4. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

22 มกราคม 2559 

5. นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 22 มกราคม 2559 
6. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ (3) กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / ประธาน

คณะกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
22 มกราคม 2559 

7. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น กรรมการ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการบรหิาร 

22 มกราคม 2559 

8. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม (4) กรรมการ 1 กมุภาพนัธ ์2563 
_____________________ 
หมายเหต:ุ 

(1) วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ หมายถึง วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ครัง้แรก 
(2) พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัดิ์ ที่ลาออกจากต าแหน่ง 

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

(3) 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 

(4) 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 
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(5) นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัดิ์ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์
2563 เป็นตน้ไป 

ทัง้นี ้รายละเอียดขอ้มลูของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร 
ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบรษิัท 

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

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 
ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ  

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

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

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

3. อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

(1) ปฏิบัติหน้าที่และก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากับบริษัทย่อย/ 
บริษัทร่วม กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความ
รบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุริตเพื่อรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ทุกราย และมีหนา้ที่ดูแลให้



                                      ส่วนท่ี 2 ขอ้ท่ี 8 โครงสรา้งการจดัการ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 9 

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 รวมถึงดแูลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารใหม้ีความเหมาะสม 

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

(5) รบัทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(6) พิจารณาอนุมัติการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งไดร้ับการ
พิจารณาโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(7) พิจารณาอนุมตัิและใหค้วามเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณา
โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้) ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(8) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

(9) พิจารณาก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และก ากับดูแลให้มีระบบหรือ  
กระบวนการในการบริหารจัดการความเส่ียง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และ 
บรษิัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมทัง้ติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

(10) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี ้  
ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ท  ากับบริษัทฯ หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือ  
บรษิัทย่อยเพิ่มขึน้หรือลดลง ใหก้รรมการรายดงักล่าวแจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

(11) ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ และความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
และจดัใหม้ีการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

(13) พิจารณาอนุมัติการจา้ง บรรจุ แต่งตัง้ โยกยา้ย หรือเลิกจา้งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร และผูด้  ารงต าแหน่งสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 
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(14) พิจารณาอนมุตัิการก าหนดเงินเดือน การปรบัขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน และบ าเหน็จรางวลั
ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และผูด้  ารงต าแหน่งสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

(15) พิจารณาอนุมตัิหลกัเกณฑแ์ละผลประเมินการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร และผูด้  ารงต าแหน่งสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน 

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

(17) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอกหากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม 

(18) จัดท ารายงานประจ าปี และรบัผิดชอบต่อการจัดท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและ  
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(19) จัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บรษิัทฯ 

(20) พิจารณาอนุมตัิเรื่องต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่าง  
เป็นธรรม 

(21) 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. อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

(1) ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และสนบัสนุน
ใหก้รรมการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

(2) มีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

(3) ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ 
ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ ายจัดการหรือ 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งจะน าเสนอขอ้มลูสนับสนุน และเปิดโอกาสใหก้รรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุม
ประเด็นการ อภิปราย และสรุปมติที่ประชมุ  
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(4) ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ ขอ้บงัคบั
บริษัท และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมใหม้ีประสิทธิภาพ จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม
และแสดงความคิดเห็นอย่างอย่างเท่าเทียม และดแูลใหม้ีการตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้  

(5) ส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท  

(6) ส่ือสารขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบ 

(7) ก ากับดูแลและติดตามใหค้ณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลตุามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และเป็นไปตามกฎหมาย และ
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

(8) เสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงคณะกรรมการ และ  
ฝ่ายจดัการ 

5. กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 คือ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์  
นายสุรพล มีเสถียร นายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข นายสุรศักดิ์ ใจเย็น นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม สองคนในหา้คนนี ้
ลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัทฯ 

6. วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

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 

7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

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 2563 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 15 ครัง้ และมีการประชมุกนัเองระหว่างกรรมการอิสระ
จ านวน 1 ครัง้ โดยการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัทของกรรมการแต่ละท่านเป็นดงันี ้
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รายชื่อ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

การประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น 

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม
กรรมการอิสระ 

1. นายบวร วงศสิ์นอดุม 1/1 15/15 1/1 
2. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ 1/1 15/15 - 
3. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ 1/1 15/15 1/1 
4. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 1/1 15/15 1/1 
5. นายสรุพล มีเสถียร 1/1 15/15 - 
6. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ 1/1 15/15 - 
7. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น 1/1 15/15 - 
8. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม (1) 1/1 13/14  
9. นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ ์(2) 1/1 1/1 1/1 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) 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 

(2) นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัดิ ์ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์
2563 เป็นตน้ไป 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์จ านวน 5 ท่าน ดงันี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ (1) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย (2)  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานพาณิชยแ์ละการลงทนุ 
3. นางสาวนิภทัร เอี่ยมศิรวิฒัน ์ ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 1 
4. นายอนนัตชยั อตุตะมะ (3) ผูอ้  านวยการสายงานธุรกิจบรหิารจดัการเรือ 
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) นางสาวสธุาสินี หม่ืนละมา้ย ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานพาณิชยแ์ละการลงทนุ โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 15/2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 22 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

(3) อนนัตชยั อตุตะมะ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสายงานธุรกิจบริหารจดัการเรือ โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้
ที่ 8/2564 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป 
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(4) นายสมพฒัน ์คงส าราญ ไดล้าออกจากต าแหน่งผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 2 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 

ทั้งนี ้รายละเอียดขอ้มลูของผูบ้ริหารแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร 
ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบรษิัท 

ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

(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 าแหน่งระดับ Function Director และพนักงานที่ด  ารงต าแหน่งในระดับต ่ากว่า Function Director ยกเว้นผู้ด  ารง
ต าแหน่งสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 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 

(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 
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(11) มอบอ านาจใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารสามารถอนุมตัิ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิทัฯ หรือบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไป
ตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 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 หนัง สือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรษิัท และรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

(2) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ริหาร จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ของกรรมการและผูบ้ริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ 
บรษิัทฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 

(3) ให้ค าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของ 
บรษิัทฯ ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามอย่างถกูตอ้งและสม ่าเสมอรวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ  

(4) จดัการประชมุผูถื้อหุน้และประชมุคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และขอ้พึงปฏิบตัิ
ต่าง ๆ  

(5) บันทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหม้ีการปฏิบัติตามมติ  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทอย่างมีประสิทธิภาพ  
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(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 านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นหลัก 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

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

ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 นัน้ ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2563 
ไดม้ีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบดว้ย  
เบีย้ประชุมซึ่งจ่ายตามจ านวนครัง้ที่เขา้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) ภายในวงเงิน  
ไม่เกิน 25 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงันี ้
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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 
คณะกรรมการบริหาร   
ประธานคณะกรรมการบรหิาร - 35,000 
กรรมการบรหิาร - 29,000 

ทั้งนี ้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับให้กับ (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี (4) คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง และ (5) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยเบีย้ประชมุซึ่งจ่ายตามจ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ ค่าตอบแทน
รายเดือน และโบนสั เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 18,604,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายชื่อกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย 

ค่าตอบแทน
กรรมการ
บริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 

โบนัส 
ค่าตอบแทน

รวม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน  
และก ากับดูแล
กิจการทีดี่ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
บริหาร (6) 

1. นายบวร วงศส์ินอดุม  1,293,000 174,000 - - - 2,816,000 4,283,000 

2. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์(1) 843,000 - 210,000 203,000 - 2,093,000 3,349,000 

3. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ 843,000 210,000 174,000 - - 1,690,500 2,917,500 

4. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ 843,000 174,000 174,000 - - 1,690,500 2,881,500 

5. นายสรุพล มีเสถียร 843,000 - - 245,000 - - 1,088,000 

6. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัด์ิสขุ 843,000 - - 203,000 280,000 - 1,326,000 

7. นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น 843,000 - 174,000 - 232,000 - 1,249,000 
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รายชื่อกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย 

ค่าตอบแทน
กรรมการ
บริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 

โบนัส 
ค่าตอบแทน

รวม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน  
และก ากับดูแล
กิจการทีดี่ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
บริหาร (6) 

8. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม (2) 751,000 - - - - - 751,000 

9. นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัด์ิ (3) 63,000 - - - - - 63,000 

10. Mr. Wang Wei - - - - 232,000 - 232,000 

11. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย (4) - - - - 174,000 - 174,000 

12. นายวิริทธิ์พล จไุรสินธุ ์ - - - - 232,000 - 232,000 

13. นายณฏัฐ์กรณ ์ส าราญ (5) - - - - 58,000 - 58,000 

รวมทัง้สิน้ 7,165,000 558,000 732,000 651,000 1,208,000 8,290,000 18,604,000 

_____________________ 
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 

(2) 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 

(3) นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัดิ์ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์
2563 เป็นตน้ไป 

(4) นางสาวสธุาสินี หม่ืนละมา้ย ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร แทนนายสมพฒัน ์คงส าราญ ที่ลาออกจากต าแหน่ง โดยมติ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 23 มิถนุายน 2563 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

(5) นายณฏัฐ์กรณ ์ส าราญ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
(6) ที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนมุตัิใหจ้่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริหาร 

ประจ าปี 2563 โดยเริ่มจ่ายค่าตอบแทนส าหรบัการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2563  
เป็นตน้ไป  

(2)  ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร* 

ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของผูบ้ริหาร จ านวน 7 ท่าน รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 29.27 ลา้นบาท 
ซึ่งประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการ
ปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารเป็นเกณฑ ์

หมายเหต ุ:  *ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารตามค านิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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2. ค่าตอบแทนอื่น 

(1) เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบั
ผูบ้รหิาร* จ านวน 7 ราย รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1.19 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ:  *ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารตามค านิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

8.5 บุคลากร 

1. จ านวนบุคลากร  

จ านวนบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผูบ้ริหาร*) แบ่งตามฝ่ายงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 มีดงันี ้

หมายเหต ุ:  *ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารตามค านิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

ฝ่าย/แผนก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

บริษัทฯ BSC NMC NSSG รวม 
การตลาด / การตลาดและปฏิบตักิาร 12 - - 3 15 
ทรพัยากรบคุคล (เรือ) - 9 2 1 12 
การจดัการส านกังาน 3 - 1 - 4 
การลงทนุโครงการและประกนัคณุภาพ 11 - - - 11 
ก ากบัดแูลปฏิบตัิงานและเลขานกุารบรษิัท 3 - - - 3 
งานเทคนิคเรือ 13 - 8 3 24 
การเดินเรือ - - 5 - 5 
คนประจ าเรือ - - 250 (1) 283 (2) 533 
บรกิารทั่วไป - - 1 - 1 
จดัซือ้จดัจา้ง 9 - - 3 12 
ตรวจสอบภายใน 3 - - - 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - - 1 2 
ส านกังานผูบ้รหิาร 4 1 1 3 9 
บญัชีและการเงิน 28 - - 4 32 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์ 3 - - - 3 
อาชีวอนามยั ความปลอดภยั ความมั่นคง ส่ิงแวดลอ้ม 
และคณุภาพ  

- - 4 3 7 

รวม 90 10 272 304 676 
_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) แบ่งออกเป็นพนกังานประจ า 51 คน และพนกังานสญัญาจา้ง 199 คน 
(2) แบ่งออกเป็นพนกังานประจ า 3 คน และพนกังานสญัญาจา้ง 280 คน 
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2. ค่าตอบแทนพนักงาน  

ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2563 รวมทั้งสิน้ประมาณ 1,062.28 
ลา้นบาท ซึ่งผลตอบแทน ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรง เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และ
สวสัดิการอื่น ๆ  

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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวตัิการทจุรติคอรร์ปัชนั 

(3) การบรรจ ุแต่งตัง้ และโยกยา้ย 

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

บรษิัทฯ น าระบบบรหิารผลการปฏิบตัิงานมาใช ้เพื่อใหม้ั่นใจว่าการปฏิบตัิงานของทกุต าแหน่งและทกุฝ่าย สอดคลอ้ง
กับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิัทฯ ท าใหพ้นกังานเห็นถึงคุณค่าในงานของตนเองที่มีต่อการสรา้งความส าเรจ็ของ
บริษัทฯ เป็นการเปิดโอกาสใหเ้กิดการส่ือสารเรื่องผลการปฏิบตัิงานระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีการให้
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 าเนินการด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย  
ให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดส าหรับพนักงานและบริษัทฯ พรอ้มกันนีบ้ริษัทฯ ยัง
ส่งเสริมการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างพนักงาน และการเรียนรูจ้ากผู้บริหารเพื่อสรา้งองคก์รแห่งการเรียนรู ้(Learning 
Organization) ใหเ้กิดขึน้ดว้ย 

ทั้งนี ้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญและมีความเข้าใจเก่ียวกับการต่อต้านการ 
คอรร์ปัชนั บรษิัทฯ จึงบรรจเุรื่องการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ รวมถึงจดัใหม้ีการ
อบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัแก่พนกังานอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมส าหรับพนักงานในแต่ละฝ่าย ซึ่งครอบคลุมทั้งทักษะ  
ขั้นพืน้ฐาน ทักษะดา้นการบริหารจัดการ และความรูเ้ฉพาะทางวิชาชีพ โดยจัดอบรมทั้งหลักสูตรภายในและหลักสูตร
ภายนอก ดงันี ้

หลักสูตร
ภายใน 

1. 4D Supervisory Skill 
2. Effective Leadership skills 
3. IT Security Awareness 
4. English with AI 
5. HR for non HR 
6. Internal Audit Procedures 
7. Internal Quality Audit Preparation for 

IQA 
8. Internal Quality Audit Preparation for 

IQA  
9. ISO9001:2015 Internal Quality Audit 

10. Lead Auditor 
11. Master Plan 2020 / Budget 2020 / 

Department Job 
12. Microsoft Excel - Intermediate Excel 
13. Nathalin Happy Retirement 
14. Prima Marine Mission 2021 (Team building 

& Seminar) 
15. เรียนพดู-ฟังภาษาองักฤษผ่าน Skype 
16. การใชง้านโปรแกรมระบบบริหารงานบคุคล 

(HRMS-People Plus) 
 

17. การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และการจ าลอง
สถานการณช์่วยชวีิตดว้ยการใชเ้ครื่อง 
AED 

18. ความรูเ้กี่ยวกบั 5ส และมาตรฐาน 5ส 
19. ปฐมนิเทศพนกังานใหม่(Orientation) 
20. ฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 
21. มาตรฐานการบญัชีไทยทีส่  าคญั 
22. รอบรูเ้ร่ืองภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 
23. ระบบ Document Control บนโปรแกรม 

BASSnet 
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หลักสูตร
ภายนอก 

1. กฎเกณฑ์ด้านหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

2. Excel for Accounting 
3. Update กฎหมายภาษีอากรใหม่ 
4. Update มาตรฐานบญัชีใหม่ 
5. ความรูท้างดา้นภาษี 
6. ความรูท้างดา้นบญัชี 
7. การวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย Excel 
8. หลกัการท าสญัญาและภาษีที่เกี่ยวขอ้ง 
9. การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทจุริต 
10. โครงการอบรม CIA Review Part 1 
11.  100 เทคนิค 100 กลยทุธ ์แนวปฏิบตัิการ

แกไ้ขปัญหารายจ่ายตอ้งหา้ม 
12. การทุจริตในองค์กรจากการตรวจสอบ

ภายในพรอ้มแนวทางการควบคมุภายใน
เพ่ือป้องกนัการทจุริต 

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

อย่างมีประสิทธิภาพ  
19. Turn the technic man to manager  
20. Modern Presentation Design 
21. การวิเคราะหโ์ครงการเกี่ยวกับการลงทนุ

ดา้นการเงิน 
22. หลกัการเขียนคู่มือปฏิบตัิงาน 
23. Lead Auditor 
24. Risk Management 
25. เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการ

ทดสอบวฒิุภาวะทางอารมณ ์
26. 5 Strategic thinking Enhancements 
27. CFO Refresher 
28. Convincing จิตวิทยาและวาทศลิป์ในการ

โนม้นา้วใจ 
29. COSO ERM 2017 

30. E-withholding tax ระบบภาษีหกั ณ ที่จ่าย 
อิเล็กทรอนิกส ์

31. Financial Risk and crisis management 
32. Guideline for ISO 9001:2015 

Documentation Preparation 
33. Lean Accounting 
34. Tax mapping เทคนิคการจดัท าแผนทีภ่าษี

อากร 
35. Tax Planning ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล VS 

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 
36. TFRS ใหม่ที่ตอ้งรู ้
37. TFRS9 Workshop การบญัชีป้องกนัความเสี่ยง 
38. TFRS9 เครื่องมือทางการเงิน 
39. TLCA CFO Professional Development 

Program 
40. Transfer Pricing ผลกระทบทางการบนัทึก

บญัชี 
41. Transformative accounting ปรบัเปลีย่นการ

ปฏิบตัิงานดา้นบญัชดีว้ยเทคโนโลยียคุดิจิทลั 
42. เคล็ดลบัการสื่อสารประสานงาน 
43. เจาะลกึปัญหาและแนวทางปฏิบตัิบญัชี

ทรพัยส์ินและการหกัค่าสกึหรอค่าเสื่อมราคา 
44. เจาะลกึปัญหาภาษี การจ่ายเงินไปต่างประเทศ 

ภ.ง.ด.54, ภ.พ.36 และอนสุญัญาภาษีซอ้น 
45. เทคนิคการสรา้งผลงานที่โดดเด่นดว้ย EXCEL 

ระดบัสงู 
46. โครงการวฒิุบตัรวิชาชีพ ดา้นการบญัชนีิติวิทยา 
47. การเพิ่มศกัยภาพผูต้รวจสอบภายในขององคก์ร

สมยัใหม่ 
48. การจดัการคลงัสนิคา้/บริหารและควบคมุสต็อก 

ยคุ 4.0 
49. การจดัท า Cash budgeting 
50. การจดัท าบญัชีตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน 
51. การจดัท าบญัชสี  าหรบัธุรกิจรบัเหมากอ่สรา้ง 

เจาะลกึปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
 

52. การจดัท าภาษีเงินไดร้อตดับญัช ี
53. การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน 

ISO 9001:2015 
54. การตรวจสอบความถกูตอ้งในการปิด

บญัชีและการจดัท ารายงานทางการเงิน 
55. การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 
56. การบญัชีธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง พรอ้ม

แนวปฏบิตัิในการจดัท าเอกสาร
ประกอบการบนัทึกบญัช ี

57. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผน 
การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร 

58. งบการเงินและการวิเคราะหง์บการเงิน
ส าหรบันกับญัชีเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุกบักิจการ 

59. ประเด็น ปัญหาและปฎิบตัิการบนัทึก
บญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที่ตอ้ง
ระมดัระวงั 

60. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 3 ฉบบัส าคญั 

61. พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
พ.ศ.2562 

62. พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
พ.ศ.2562 กระบวนการและแนวปฏิบตัิ 

63. ภาษีทัง้ระบบจากรายได ้รายจ่ายของ
กิจการ 

64. ภาษีส าหรบันกับญัชี ภาษีอากรทัง้ระบบ 
65. มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS for 

PAEs 
66. รวมประเด็นภาษีที่เกี่ยวขอ้งและมี

ผลกระทบกบัการท างานขององคก์าร
มหาชน 

67. หลกัเกณฑก์ารออกและใชใ้บก ากบัภาษี
อิเล็กทรอนิกส ์

68. Ship Shore Operation Safety 
69. QMS Auditor/Lead Auditor (ISO 

9001:2015)  
70. ISO 9001:2015 Internal Auditor 
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ทัง้นี ้ในปี 2563 บรษิัทฯ มีจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนกังานเฉล่ียอยู่ที่ 35.94 ชั่วโมงต่อคน  

ปี 2563 2562 2561 

จ านวนชั่วโมงอบรมต่อปี 35.94 52.80 47.74 

(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 าเนินการอย่างมีหลกัเกณฑ์  โปร่งใส
และยตุิธรรม ลดปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบคุลากร 

(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 ที่จะเติบโตทัง้ในสายอาชีพและสายงานดา้นบริหารจดัการ โดยมุ่งเนน้ในกลุ่มต าแหน่งที่มีความส าคญั
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และเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนองคก์ร ซึ่งเป็นต าแหน่งงานในระดบัรองประธานเจา้หนา้ที่บริหารขึน้ไป การวางแผน
สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารเพื่อรองรบัการสืบทอดต าแหน่งดงักล่าว นอกจากจะเป็นการลดความเส่ียงในดา้นความต่อเนื่อง
ของการบรหิารจดัการองคก์รแลว้ ยงัเป็นการรกัษาบคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงูไวก้ับบรษิัทฯ เพื่อสรา้งความเจรญิเติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององคก์รต่อไป 

(11) วฒันธรรมองคก์ร 

บริษัทฯ ส่งเสริมการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ดี ดว้ยการส่งเสริมการท างานเป็นทีม การสรา้งความเชื่อมั่ นระหว่างกนั 
ปลกูฝังค่านิยมเรื่องความซื่อสตัยส์จุริต การปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและต่อตา้นการคอรร์ปัชนัอย่างเคร่งครดั 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 

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 มาเป็นแนวทางปฏิบัติ
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 ์ 

หลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

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

1. จรยิธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

2. จรยิธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้รหิาร 
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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. การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาทบทวนเพื่อปรบัปรุงจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจ า 
โดยครัง้ล่าสุดไดม้ีการปรับปรุงจรรณยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เพื่อระบุเก่ียวกับการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

การสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

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

ผลการประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการ 

ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดร้บัการประเมินดา้นการก ากบัดแูลกิจการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

▪ บริษัทฯ ไดค้ะแนนเต็ม 100 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ของบรษิัทจดทะเบียน (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย (TIA) 

▪ บริษัทฯ ไดค้ะแนนดา้นการก ากับดูแลกิจารที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “หา้ดาว”                                     
ต่อเนื่องกันเป็นปีที่สอง (2562 – 2563) จากโครงการส ารวจการก ากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2563 (CGR 
2020) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

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  
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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 าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกได ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

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

ทั้งนี ้นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม เป็นผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน  
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีการประชุมอย่างนอ้ย 1 ครัง้ ทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลาการจดัท า
รายงานทางการเงิน โดยในปี 2563 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 6 ครัง้ (โปรดดรูายละเอียดในหวัขอ้ “การ
เขา้ประชมุคณะกรรมการชดุย่อยในปี 2563”) 

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(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  
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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 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตอ านาจ หนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

(7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ านาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

(8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เก่ียวข้องภายใตอ้ 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 
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(10) สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีการ
ควบคุมภายในอย่างเพียงพอ รวมทั้งสอบทานความถูกตอ้งของแบบประเมินและเอกสารอา้งอิงตามโครงการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ 

(11) พิจารณาทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ 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 
ทัง้หมด โดยใหค้ณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี เลือกกรรมการ 1 คน ด ารงต าแหน่ง
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และแต่งตัง้เลขานกุาร 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 2563 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 กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

การประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามที่ประธานเห็นสมควร แต่ให้
มีการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2563 มีการประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ทัง้สิน้ 6 ครัง้ (โปรดดรูายละเอียดในหวัขอ้ “การเขา้ประชมุคณะกรรมการชดุย่อยในปี 2563”)  

ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(1) ก าหนดคุณสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ด  ารงต าแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ให้
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สอดคลอ้งกับกฎเกณฑ ์และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และพิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสมในดา้นความรู ้
ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) 
พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวต่อไป 

(2) พิจารณาความเป็นอิสระและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรรมการอิสระของบรษิัทฯ 
เป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎเกณฑ ์และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

(3) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย ์หรืออื่นใด) ของ
กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูด้  ารงต าแหน่งสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 
ใหเ้หมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุ 

ผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาอนมุตัิ 

(4) พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละผลประเมินการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
และผูด้  ารงต าแหน่งสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ  

(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 2563 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 3 ท่าน 
ดงันี ้
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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 

(2) นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวัสดิ์ ได้ลาออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2563  
เป็นตน้ไป 

การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร แต่ใหม้ี
การประชมุอย่างนอ้ย 1 ครัง้ ทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน โดยในปี 2563 มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้สิน้ 
7 ครัง้ (โปรดดรูายละเอียดในหวัขอ้ “การเขา้ประชมุคณะกรรมการชดุย่อยในปี 2563”) 

ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

(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 าหนดวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงที่เกิดขึน้และอาจเกิดขึน้กับบริษัทฯ เพื่อใชเ้ป็นกฎเกณฑใ์นการ
ปฏิบตัิงานตามสถานการณค์วามเส่ียงแต่ละประเภท เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบ 

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

(8) รายงานคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 
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(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 

กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิัท (กรณีกรรมการบรหิารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทดว้ย) ทัง้นี ้กรรมการบรหิารที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ
ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารไดอ้ีก 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการบรหิารจ านวน 5 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น กรรมการบรหิาร 
3. นายหวงั เหว่ย กรรมการบรหิาร 
4. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย (1) กรรมการบรหิาร 
5. นายวิรทิธ์ิพล จไุรสินธุ ์ กรรมการบรหิาร 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) นางสาวสุธาสินี หม่ืนละมา้ย ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายสมพฒัน ์คงส าราญ ที่ลาออกจากต าแหน่ง โดยมติ  
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 23 มิถนุายน 2563 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

(2) นายณฏัฐ์กรณ ์ส าราญ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
(3) นายสมพฒัน ์คงส าราญ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 
(4) ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักลุ ไดล้าออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 

ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ประธานคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร แต่ใหม้ีการประชมุไม่นอ้ยกว่า 
6 ครัง้ต่อปี โดยในปี 2563 มีการประชมุคณะกรรมการบริหารทัง้สิน้ 12 ครัง้ (โปรดดรูายละเอียดในหวัขอ้ “การเขา้ประชมุ
คณะกรรมการชดุย่อยในปี 2563”) 

ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของของคณะกรรมการบรหิาร 

(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 
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(2) เป็นผูบ้รหิารจดัการและควบคมุดแูลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามปกติธุระ  

(3) อนุมตัิการเขา้ท าสญัญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการคา้
ทั่วไป (เช่น การซือ้ขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประ
โยชน์ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่ก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมัติ (Delegation of 
Authority) หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด และภายใต้ข้อบังคับของหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึง  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์   

(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) อนุมัติการจา้งงาน บรรจุ แต่งตัง้ โยกยา้ย หรือเลิกจา้งผูด้  ารงต าแหน่งระดบั Function Director ยกเวน้ผูด้  ารง
ต าแหน่งสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

(7) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรบัการก าหนดเงินเดือน การปรบัขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน 
และบ าเหน็จรางวลัของพนกังาน ที่ด  ารงต าแหน่งในระดบั Function Director และพนกังานท่ีด ารงต าแหน่งในระดบัต ่ากวา่ 
Function Director ยกเวน้ผูด้  ารงต าแหน่งสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน  

(8) ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

(9) มอบอ านาจใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิาร 

(10) ติดตามผลการด าเนินงานและความกา้วหนา้ของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหา 
หรืออปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางการปรบัปรุงใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 

ทั้งนี ้การมอบอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการท่ี
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทไดอ้นมุตัิไว ้
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 

รายชื่อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และ

ก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ 6/6 6/6   
2. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 6/6 6/6   
3. นายบวร วงศสิ์นอดุม  6/6    
4. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์(1)  6/6 7/7  
5. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น  6/6  12/12 
6. นายสรุพล มีเสถียร   7/7  
7. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ   7/7 12/12 
8. นายหวงั เหว่ย    12/12 
9. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย (2)    6/6 
10. นายวิรทิธ์ิพล จไุรสินธุ ์    12/12 
11. นายณฐักรณ ์ส าราญ (3)    5/7 
12. นายสมพฒัน ์คงส าราญ (4)    3/3 

_____________________ 
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 

(2) นางสาวสุธาสินี หม่ืนละมา้ย ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายสมพฒัน ์คงส าราญ ที่ลาออกจากต าแหน่ง โดยมติ  
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 23 มิถนุายน 2563 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

(3) นายณฏัฐ์กรณ ์ส าราญ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
(4) นายสมพฒัน ์คงส าราญ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 

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) 
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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” 

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 
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2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้  
ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้

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

ทั้งนี ้การลงมติเลือกตั้งกรรมการตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(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
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กรรมการในแต่ละบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ 

2. คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษั ทภายใต้ขอบเขต
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) 

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 ารายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าและจ 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  
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บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ 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 

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 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก ากับดูแลการปฎิบัติงาน  
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) 
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- 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 

(6) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินยัจนถึงขัน้ใหอ้อก
จากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กรรมการและผูบ้รหิารถือหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ดงันี ้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
หุ้นสามัญ (หุน้) 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 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 600,000 600,000 - 

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. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ - - - 
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รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
หุ้นสามัญ (หุน้) 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 เพิ่ม / (ลด) 
10. นางสาวนิภทัร เอี่ยมศิรวิฒัน ์ - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ - - - 

11. นายอนนัตชยั อตุตะมะ - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ - - - 

12. นายวิรทิธ์ิพล จไุรสินธุ ์ - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ - - - 

_____________________ 

หมายเหต:ุ  
*บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์หมายถึง 
(1) คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภริยา 
(2) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุน้รวมกันเกินรอ้ยละ 30  ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคล

ดงักล่าว และการถือหุน้รวมกนัดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่มากที่สดุในนิติบคุคลนัน้ 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2563 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) 2,600,000.00 
บรษิัทย่อย 3,852,716.74 
รวมค่าสอบบัญชี 6,452,716.74 
Out-of-pocket 309,921.37 
รวมค่าสอบบัญชีและ Out-of-pocket 6,762,638.11 

9.6.2 ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee) ใหก้ับผูส้อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 888,648.53 บาท ซึ่งประกอบดว้ย ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรจ านวน 500,000 
บาท และค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสของบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มคา้ จ านวน 388,648.53 บาท 

ทัง้นี ้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกับผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันกบั  
บรษิัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ ์หรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ แต่อย่างใด 
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9.7 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 15/2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 22 ธันวาคม 2563 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 นอกจากนีย้ังมีความเห็นใหม้ีการทบทวนนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพิ่มเติมดว้ย อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 มีเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ไดป้ฏิบตัิตาม CG Code 
2017 ดงันี ้

หลักปฏิบัต ิ เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทควรจัดตัง้คณะกรรมการสรรหา ซึ่ง
สมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีสมาชิกกึ่งหน่ึง
เป็นกรรมการอิสระ และประธานไม่ใช่กรรมการอิสระ  
ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการที่ดีดังกล่าว  มีความเหมาะสมกับธุ 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 

สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

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 
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การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชี
ของบริษัทฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2563 และ
ไดด้  าเนินการเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 

1. ก่อนการประชมุ 

1.1 บรษิัทฯ ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทกุกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั ไดใ้ชสิ้ทธิในการ
เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ 

1.2 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ โดยบรษิัทฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มประกาศหลกัเกณฑแ์ละระบขุัน้ตอนท่ีชดัเจนในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อกรรมการดงักล่าวไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.primamarine.co.th ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤศจิกายน 
2562 โดยสามารถเสนอเรื่องและชื่อบคุคลมายงับรษิัทฯ ไดร้ะหว่างวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1.3 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี
วตัถปุระสงค ์เหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกับ
เรื่องที่ตดัสินใจในที่ประชมุ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกรายไดร้บัทราบเพื่อพิจารณรายละเอียดเป็น
การล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 21 วนั โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทางไปรษณียเ์มื่อวนัที่ 1 เมษายน 
2563 และไดป้ระกาศลงในหนังสือพิมพร์ายวนัฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และล่วงหนา้ 7 วันก่อนวันประชุม (1 - 3 
เมษายน 2563)  

1.4 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  
www.primamarine.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 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 20 มีนาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 10 เมษายน 2563 

1.6 บริษัทฯ ไดแ้นบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบอ านาจบุคคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได ้
แต่งตัง้ขึน้เป็นผูร้บัมอบอ านาจแทน เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยใหด้  าเนินการตามเงื่อนไขที่
ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  

1.7 บริษัทฯ อ านวยความสะดวกใหก้ับผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่  โดย
บริษัทฯ ไดจ้ัดประชุม ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวง 
บางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นสถานที่กวา้งขวาง เพียงพอ และสะดวกต่อการ
เดินทางของผูถื้อหุน้  

http://www.primamarine.co.th/
http://www.primamarine.co.th/
mailto:cp_cs@primamarine.co.th
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2. การด าเนินการในวนัประชมุ 

2.1 บริษัทฯ จดัใหม้ีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้การตรวจสอบเอกสาร 
การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม การนับคะแนน และแสดงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุม
สามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย า รวมถึงไดจ้ดัใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม และจัดใหม้ีการ 
ลงมติแยกเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตัง้กรรมการ เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบ
ได ้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดใ้ชบ้รกิารระบบจดัประชมุผูถื้อหุน้จากบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  

2.2 กรรมการบริษัททุกท่านเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้งได ้

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 ไดเ้ผยแพร่มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละ
วาระ ผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ภายในวนัดงักล่าว 

3.2 บรษิัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ซึ่งบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนและวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน 
และการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไดซ้ักถามและค าตอบของ 
ขอ้ซกัถาม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุ ซึ่งเป็นขอ้มลู 
ที่ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยเผยแพร่ทางหนา้เว็บไซตข์องบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นและ 
นกัลงทนุรบัทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 

 
หมวดที ่2 

การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทยีมกนั 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุน้  
รายย่อย ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้ท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้สญัชาติไทยหรือต่างดา้ว ดงันี ้ 

1. บริษัทฯ ได้จัดท าและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเขา้ถึงขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกนั 

2. ก่อนเริ่มการประชุมผูถื้อหุน้ ประธานในที่ประชุมไดช้ีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่ใชใ้นการประชุม 
ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติและการนบัคะแนนเสียง รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 
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3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมิให้
ผูบ้รหิารเพิ่มวาระการประชมุที่ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัซึ่งผูถื้อหุน้
ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจ 

4. บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และนักลงทุนสถาบัน ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน โดยการใช ้
บตัรลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

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 าเป็นต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

5.2 บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิัท โดยก าหนดหลกัเกณฑด์งันี ้ 

▪ ในการท ารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท อาทิ ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ 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 ้ 
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การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป  

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

การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป  

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

▪ รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมทั้งขอ้บังคบั ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเ ปิดเผยขอ้มลูการท 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 
 
 
 



                                     ส่วนท่ี 2 ขอ้ท่ี 9 การก ากบัดแูลกิจการ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 45 

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 ้

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 รวมทั้งปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 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 มุ่งมั่นให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม (Quality, Safety, Security, Health, and Environmental Management: QSSHE) เป็นองคป์ระกอบส าคญั
ในการด าเนินธุรกิจ โดยการควบคุมกระบวนการปฏิบตัิงานและพฒันาการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพใหด้ีขึน้อย่าง
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ต่อเนื่อง เพื่อใหบุ้คลากรของบริษัทฯ สามารถปฏิบตัิหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ดงันัน้ จึงไดก้ าหนดนโยบายบริหารคณุภาพ ความปลอดภยั ความมั่นคง อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม ขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร ดงันี ้

(1) ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดกฎหมายดา้นความปลอดภยั ความมั่นคง อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงขอ้ก าหนด
ของลูกคา้ มาตรฐานดา้นคุณภาพ และข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ รวมถึง 
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

(2) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของ
กฎหมาย การพัฒนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถานการณด์า้นส่ิงแวดลอ้ม และสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

(3) ส่งเสรมิกิจกรรมดา้นคณุภาพ ความปลอดภยั ความมั่นคง อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(4) ป้องกนัความสญูเสียจากอบุตัิการณท์ี่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรพัยสิ์น โดยใชก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นเครื่องมือ
ในการก าหนดแนวทางด าเนินการกรณีเกิดสถานการณฉ์กุเฉิน ส่งเสรมิวฒันธรรมความปลอดภยัในการท างาน 

(5) ป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การควบคุมเรื่องการจัดการน ้าถ่วงเรือ  
การควบคมุปรมิาณการเกิดขยะ ลดมลพิษทางอากาศ รวมถึงการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถาน
ประกอบกิจการขึน้เพื่อใหก้ารด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีการประชมุเดือนละ 1 ครัง้ 

ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานไว ้
และมีผลการด าเนินงานดงันี ้

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานปี 2563 

หัวข้อ จ านวน 
จ านวนอบุตัิเหตถุึงขัน้เสียชีวิตของพนกังานและคู่ธุรกิจ 0 ครัง้ 0 ครัง้ 
จ านวนอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงานของพนกังานและคู่ธุรกิจ 0 ครัง้ 2 ครัง้ 
จ านวนอบุตัิเหตจุากการท างานแต่ไม่มีการบาดเจ็บ  0 ครัง้ 18 ครัง้ 

3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 

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

5. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้

บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสญัญาที่มีต่อเจา้หนีเ้ป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระคืนเงินตน้ ดอกเบี ้ยและ
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. การต่อต้านการคอรรั์ปชัน 

บรษิัทฯ ตระหนกัดีว่า การคอรร์ปัชนัเป็นการกระท าที่ไม่ถกูตอ้งและส่งผลใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ และหาก
มีการคอรร์ปัชนัก็จะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งในแง่จริยธรรมทางธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขนัทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการคอรร์ปัชันจะส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทุน ลดความเชื่อมั่นในตัวบริษัทฯ และท าใหบ้ริษัทฯ  
ไม่เป็นที่ยอมรบัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได ้ นอกจากนี ้การคอรร์ปัชันยังส่งผลรา้ยและเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาสงัคมและเศรษฐกิจที่ส  าคญัของประเทศ 

ดว้ยเหตนุี ้บริษัทฯ จึงถือว่าการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัเป็นหลกัการส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบรษิัทฯ 
ไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการคอรร์ัปชัน เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการต่อตา้นการคอรร์ัปชันทุก 
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รูปแบบอย่างสิน้เชิง ซึ่งไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิในการป้องกนัมใิหบ้รษิทัฯ และพนกังานฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ย
การต่อตา้นการทุจริต และสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และแนวทางในการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชันให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั รวมถึงสนบัสนนุใหม้ีการเฝา้ระวงัและรายงานการพบเห็นการทจุรติผ่านช่องทาง
ที่บรษิัทฯ ก าหนด 

แนวทางการปฏิบตัิในการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

(1) บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการคอรร์ัปชันอย่างสิน้เชิง (Zero Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตาม
กฎหมายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัทัง้หมดที่ใชบ้งัคบัในประเทศไทย 

(2) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสรา้งและรกัษาวัฒนธรรมองคก์รที่ยึดมั่นว่าการคอรร์ปัชันเป็นส่ิงที่ยอมรบัไม่ไดท้ั้งการท า
ธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

(3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างเครง่ครดั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชนัทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

(4) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งไม่ให้สินบนแก่เจา้พนกังานของรฐั เจา้หนา้ที่ของรฐัต่างประเทศ 
เจา้หนา้ที่ขององคก์ารระหว่างประเทศ เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานเอกชน หรือบคุคลอื่นใดที่ด  าเนินธุรกิจกบับรษิัทฯ เพื่อจงูใจ
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 ทัง้นี ้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 
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(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
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) การประเมินความเส่ียง 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหนา้ที่ในการประเมินความเส่ียง
ดา้นคอรร์ปัชันที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทฯ และจัดท ามาตรการบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสมกับความเส่ียงที่ประเมินได ้
รวมทัง้ติดตามและทบทวนการบรหิารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ 

(11) การควบคมุภายใน 

บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท าบัญชี การเก็บรักษาขอ้มูล 
เอกสาร และบนัทึกต่าง ๆ ไดร้บัการตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน และมั่นใจได้
ว่าการบนัทึกรายการมีหลกัฐานเพียงพอ ซึ่งการควบคมุภายในของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยการควบคุมทั่วทัง้องคก์ร รวมถึง
การควบคมุและขัน้ตอนการปฏิบตัิที่ก าหนดไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งออกแบบมาเพื่อจดัการความเส่ียงจากการคอรร์ปัชนั
ที่บริษัทฯ อาจตอ้งเผชิญเป็นการเฉพาะ โดยมีหน่วยงานควบคุมภายในรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคลอ้งกับนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัตอ้งแจง้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงมาตรการควบคมุ 
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(12) การอบรมและการส่ือสาร 

พนกังานของบริษัทฯ จะไดร้บัการอบรมเก่ียวกับการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ีความรูค้วาม
เขา้ใจและตระหนกัถึงความเส่ียงจากการเขา้ไปมีส่วนรว่มในการคอรร์ปัชนั รวมถึงวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสยัว่า
มีการทจุรติหรือคอรร์ปัชนั นอกจากนี ้พนกังานใหม่ของบรษิัทฯ ทกุคนจะไดร้บัการปฐมนิเทศเก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ รวมถึงลงนามรบัทราบ ท าความเขา้ใจ และถือปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัก าหนดใหฝ่้ายเลขานุการบริษัทและก ากับดูแลการปฏิบตัิงาน และฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
รบัผิดชอบในการเผยแพร่ความรู ้สรา้งความเขา้ใจ และส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี้
อย่างจริงจงั ต่อเนื่อง และเสริมสรา้งใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร รวมถึงการส่ือสารไปยงับริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทอื่นที่มีอ  านาจควบคมุ คู่คา้ ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ และผูร้บัเหมาทราบตัง้แต่
เริ่มความสมัพนัธห์รือในภายหลงัตามความเหมาะสม 

(13) การรายงานการพบเห็นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

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

(14) การคุม้ครองพนกังาน 

บริษัทฯ ตอ้งใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานที่ปฏิเสธการคอรร์ปัชัน หรือแจง้เรื่องรอ้งและเบาะแสการ
คอรร์ปัชันที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ หรือใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะไม่ลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังาน แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

การเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (“CAC”) 

เพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการใหค้วามส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน ตลอดจนการสนับสนุนและ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษัทฯ ทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันในทุกรูปแบบ 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 

การด าเนินการตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัในปี 2563 

▪ บริษัทฯ ไดจ้ัดกิจกรรม Anti-Corruption Week ขึน้ ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อเป็นกระบวนการฝึกอบรมดา้นการต่อตา้นการคอรร์ปชนัอย่างต่อเนื่องแก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทฯ ใหม้ีความ
เขา้ใจอย่างแทจ้รงิและตระหนกัถึงการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัในองคก์ร 

▪ หน่วยงานบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ไดม้ีการประเมินความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการ
ท างาน และได้จัดท ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเ ส่ียงที่ประเมินได้ เพื่อเสนอต่อ  
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คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา รวมทัง้มีการติดตามและทบทวนการบรหิารความเส่ียง
ดงักล่าวอยู่เสมอ 

▪ บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการปฐมนิเทศใหแ้ก่พนักงานใหม่ เพื่อใหพ้นักงานมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับมาตรการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ รวมถึงใหพ้นกังานลงนามรบัทราบนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ ดว้ย 

▪ บริษัทฯ ไดก้ าหนดขอ้ตกลงไวใ้นสญัญาจา้งงานเก่ียวกับการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั เพื่อใหก้ระบวนการคดัเลือก
บคุลากรของบรษิัทฯ สะทอ้นถึงความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

▪ บริษัทฯ ไดป้ระกาศการงดรบัของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อขอความร่วมมือผูบ้ริหารและพนกังาน 
งดรบัของขวญัหรือของก านลัจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และยงัไดส่ื้อสารไปยงับคุคลและหน่วยงานภายนอก เพื่อ
ขอความรว่มมือในการงดใหข้องขวญัทกุประเภทแก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทฯ 

▪ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอรร์ัปชันเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานประจ าปีของพนกังาน  

การติดตามและสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

▪ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก ากับดูแลการปฏิบตัิงานจะติดตามใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษัทฯ ปฏิบตัิตาม
นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัอย่างสม ่าเสมอ 

▪ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสอบทานระบบการควบคมุภายในและกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั โดยหารือผลการสอบทานร่วมกบัหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางแกไ้ขที่เหมาะสม และจะรายงานใหฝ่้ายจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบต่อไป 

หน่วยงานควบคมุภายในตอ้งรายงานผลการประเมินผลการควบคมุภายในต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหาก
พบประเด็นที่มีการปฏิบตัิไม่สอดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัตอ้งแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 
เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงมาตรการควบคมุ 

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  

ช่องทางการแจง้เรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ 

1. ผูร้อ้งเรียนสามารถแจง้เรื่องรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่เห็น
ว่าเหมาะสม ดงันี ้ 

(1) แจง้ผูบ้งัคบับญัชาที่รบัผิดชอบโดยตรง (ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป) 

(2) แจง้ผ่าน Whistle Blowing Hotline ในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 
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(3) ส่ง E-mail ถึง หวัหนา้หน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานท่ี compliance@primamarine.co.th  

(4) ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) หรือ กรรมการของบริษัท ฯ  
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 ลกัษณะและรายละเอียดของเหตกุารณ ์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 

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 

mailto:AuditCommittee@primamarine.co.th
mailto:compliance@primamarine.co.th
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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 

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 2563 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไม่มีเรื่องรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือการทจุรติ 
 

หมวดที ่4 
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลา  
ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทั่วไป ตลอดจนขอ้มลูอื่นท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ซึ่งลว้น
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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 

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 
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- 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 

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 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ ์

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 2563 หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธไ์ดจ้ดัใหม้ีการใหม้ีการพบผูถื้อหุน้และนกัวิเคราะหด์งัต่อไปนี ้ 

งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห ์ จ านวนคร้ัง / ปี 

การจดัประชมุนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Meeting) 4 
การเยี่ยมชมกิจการ (company Visit) 2 
การประชมุทางโทรศพัท ์(Conference Call) กบันกัวิเคราะห ์ 2 
ใหส้มัภาษณก์บัส่ือมวลชน 4 
Non-Deal Roadshow 10 
งานบรษิัทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day)  3 
Video Conference กบันกัวิเคราะห ์ 4 
จดหมายข่าวที่เก่ียวกบัผลประกอบการของบรษิัท (Press Release) 13 

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

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ ดงันี ้

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

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

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

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

2. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหนา้ที่ก าหนดนโยบาย
และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง  

3

4

4

1

6

2

2

5

2

บริหารความเสี่ยง

ค่าตอบแทนและทรัพยากรบุคคล

การก ากับดูแลกิจการ

กฎหมาย

บริหารธุรกิจ/การจัดการ

การเงนิและบัญชี/เศรษฐศาสตร์

การตลาดและการขาย

ธุรกิจเรือขนส่ง 

วิศวกรรม

ทักษะและประสบการณข์องกรรมการ
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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) 

(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 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงไดพ้ิจารณาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์รอย่าง  
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ถ่ีถว้น เพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2564 ใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวการณท์ี่
เปล่ียนแปลงไป และสามารถจดัท างบประมาณที่มีความแม่นย า 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

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

3.1 คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการบรษิัทและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานจดัส่งแบบประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) ไปยังคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท าการประเมินตนเอง  ซึ่งแบบประเมินนี ้
เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบ 
คือ 

(ก) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยรายคณะ 

(ข) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 

3.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานทัง้หมด แลว้จะท าการสรุปผลคะแนน พรอ้ม
เปิดเผยกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมิน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีพิจารณา 

3.3 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดีพิจารณา จะน าเสนอผลการประเมินทัง้หมด
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ รวมทัง้พฒันาศกัยภาพของกรรมการรายบคุคลต่อไป 

ในปี 2563 ฝ่ายเลขานกุารบริษัทและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ
บรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยทัง้แบบรายคณะและแบบรายบคุคลใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย
ทกุคณะ เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 2563 โดยมีหลกัเกณฑแ์ละผลการประเมินการปฏิบตัิงานดงันี ้

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 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

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

3.96 / 4.00 

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

3.97 / 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 

3.94 / 4.00 

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 

3.93 / 4.00 

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

3.89 / 4.00 

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

3.97 / 4.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

คณะกรรมการบริหาร 
การประเมินรายคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการบรหิาร (2) การประชมุคณะกรรมการบรหิาร (3) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรหิาร 

3.94 / 4.00 

การประเมินรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการบรหิาร (2) การประชมุคณะกรรมการบรหิาร (3) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรหิาร 

4.00 / 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. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

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 ้ 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีการหมนุเปล่ียนงานที่ไดร้บัมอบหมายตามความถนดัของผูบ้ริหารและพนกังาน โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารจะก าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผล
การปฏิบตัิงานดงักล่าวเพื่อเป็นแผนพฒันาและสืบทอดงานของบรษิัทฯ ทัง้นี ้เพื่อพฒันาผูบ้รหิารและพนกังานใหม้ีความรู ้
ความสามารถในการท างานมากขึน้และใหส้ามารถท างานแทนกนัได  ้
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ในปี 2563 มีกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ไดเ้ขา้รบัการอบรมและรว่มสมัมนาเพื่อพฒันาความรูส้  าหรบักรรมการ
และผูบ้รหิาร ดงันี ้

กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

1. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม • หลกัสตูร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365 

• หลกัสตูร มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 

2. นายวิรทิธ์ิพล จไุรสินธุ ์ • TLCA CFO Professional Development Program 

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. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) 

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้
พิจารณาหลักเกณฑก์ารประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี ไดก้ าหนดตวัชีว้ดัการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และอนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

(1) ตวัชีว้ดัดา้นการเงินตามแผนงานประจ าปี (GL KPI) 

(2) ตวัชีว้ดัดา้นกระบวนการท างานท่ีก าหนดจากระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมาตรฐานการท างาน (STD KPI) 

(3) ตวัชีว้ดัดา้นการพฒันาตนเองและองคก์ร (EQ Development  KPI) 

โดยมีเป้าหมายของตัวชี ้วัดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) Commitment คือเป้าหมายขั้นต ่าที่ต้องปฏิบัติให้ได้  
(2) Outstanding คือ เป้าหมายที่คาดว่าจะท าได ้ 

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

9. แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของความต่อเนื่องในการบริหารจัดการองคก์ร จึงไดเ้ริ่มจัดท าแผน 
สืบทอดต าแหน่งที่มีความส าคญัและจ าเป็นต่อองคก์รมาตัง้แต่ปี 2560 เพื่อสรรหาและคดัเลือกบคุลากรที่มีความสามารถ
สงูมาพฒันาใหม้ีศกัยภาพท่ีเหมาะสมกบัการด ารงต าแหน่งที่ส  าคญัขององคก์รในอนาคต โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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หลกัการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

1. ระบตุ าแหน่งานท่ีเป็น Key and Critical Positions 

2. ก าหนดคณุสมบตัิและทกัษะของต าแหน่งที่เลือกไว ้

3. สรรหา Candidate ภายในองคก์ร / ประเมินช่องทางการสรรหา 

4. ประเมิน Candidate โดยใชค้ณุสมบตัิของแต่ละต าแหน่ง 

5. วางแผนพฒันา โดยใชเ้ครื่องมือ Individual Development Plan และจดัท า Training Road Map 

6. ด าเนินการตามแผนพฒันาที่วางไว ้รวมถึงติดตามและประเมินผล 

หลกัการคดัเลือกผูสื้บทอดต าแหน่ง (Successor) 

1. Performance - พิจารณาผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 

2. Key Performance Indicator (KPI) - พิจารณาผลการปฏิบตัิงานประจ าปีตามเป้าหมาย 

3. Personality – พิจารณาจากการประเมินตามแบบทดสอบบุคลิกภาพ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของ
บคุลิก ทศันคติที่สอดคลอ้งกบัวฒัธรรมองคก์รดว้ยเครื่องมือการประเมิน 

4. Potential – พิจารณาคุณสมบตัิหรือความสามารถส่วนบคุคลที่ท  าใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
หรือสงูกว่าระดบัการปฏิบตัิงานในปัจจบุนัและสามารถพฒันาหรือแสดงความสามารถไดม้ากขึน้ส าหรบังานที่จะ
มอบหมายในอนาคต 

9.8 การปฏิบัติตามหลักการก 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.  ความรับผิดชอบตอ่สังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคม โดย
มุ่งเนน้การประกอบธุรกิจดว้ยการดแูลเอาใจใส่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อย่างมีคณุธรรม จรยิธรรม 
และจรรณยาบรรณ ซึ่งความยั่งยืนเป็นแกนลอ้ส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจอยา่งแทจ้รงิ กลุ่มบรษิัทฯ จึงใหค้วามส าคญัตอ่
การตระหนกัถึงผลกระทบต่อส่วนรวมทัง้ทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนบ่มเพาะความรูค้วามเขา้ใจและสรา้งวฒันธรรม  
ในการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาลในทุกกระบวนการ เพื่อเสริมสรา้งคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมไปพรอ้มกับการ
เจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน ตลอดจนรงัสรรคน์วตักรรมใหม่เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
ทกุราย ตามเจตนารมณใ์นการเป็น “ผู้น าการขนส่งพลังงานไทย สู่ความส าเร็จอย่างย่ังยืน” 

ทัง้นี ้ในปี 2563 คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาความยั่งยืนเพื่อใหม้ีอ  านาจสงูสดุ
ดา้นการบรหิารจดัการความยั่งยืนเพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมในองคก์รต่อไป 

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดท าแผนบริหารผู้มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Management) เพื่อประเมินความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และวิเคราะหค์วามเส่ียงเพื่อค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนไดเ้สียรอบดา้น 
ตลอดจนสรา้งความตระหนกัรูใ้หเ้กิดแก่พนกังานทกุระดบัเพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิอย่างแทจ้รงิ 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

1. การจัดหาปัจจัยส าหรับการให้บริการ 

การใหบ้ริการหลกัของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการใหบ้ริการขนส่งและการใหบ้ริการจดัเก็บสินคา้ทางเรือ ดงันัน้ การจดัหา
เรือที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีคุณสมบตัิตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ ตลอดจนมีผลตอบแทนที่คุม้ค่ากบัการ
ลงทนุ จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการใหบ้รกิารของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบรษิัทฯ มีวิธีในการจดัหาเรือ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การ
ซือ้เรือมือสอง 2) การต่อเรือใหม่ และ 3) การจา้งเรือจากภายนอกกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งมีการจดัซือ้จดัจา้งจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหา
เรือหลายรายจึงสามารถเปรียบเทียบราคา คุณสมบัติของเรือ และเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่ อลดความเส่ียงในการผูกขาดของ
ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาเรือ รวมถึงการจัดหาน ้ามันเชื ้อเพลิงส าหรับการเดินเรือจากผู้ค้าน ้ามันชั้นน าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่อยู่ในรายชื่อที่ไดร้บัการอนุมัติแลว้ของกลุ่มบริษัทฯ (Approve List) ตลอดจนการจัดหาคนประจ าเรือที่มี
ความรู ้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และไดร้บัการรบัรองคุณสมบตัิตามมาตรฐานสากล โดยกลุ่มบริษัทฯ จดัหาและ
คัดสรรบุคลากรและคนประจ าเรือผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การรบัสมัครงานผ่านศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวีและโรงเรียน 
การเดินเรือต่าง ๆ การแจง้ผ่านวารสารที่เก่ียวกับการเดินเรือ หรือการแจง้ผ่านพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เว็บไซต์ และ 
ทางส่ือสงัคมออนไลน ์(Social Media) 

2. การให้บริการ 

2.1 เรือขนส่งน า้มนัและปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”) กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริการขนส่งน า้มนัดิบ ผลิตภณัฑน์ า้มนั
ส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว แก่ลูกคา้ที่ท  าธุรกิจโรงกลั่นน า้มันและผู้คา้น า้มันรายใหญ่เพื่อขนส่งสินคา้ไปสู่จุดหมาย
ปลายทางที่ลกูคา้ก าหนด 
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2.2 เรือขนส่งและจดัเก็บน า้มนั (“ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU”) กลุ่มบรษิัทฯ ใหบ้รกิารขนส่งและจดัเก็บน า้มนัดิบ
และน า้มันเตาแบบลอยน า้ (Floating Storage Unit, FSU) โดยใชเ้รือที่มีถังจัดเก็บสินคา้ขนาดใหญ่เป็นสถานที่จดัเก็บ 
และยงัใหบ้รกิารผสมน า้มนับนเรือตามชนิดน า้มนัท่ีลกูคา้ตอ้งการ 

2.3 เรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจเรือ Offshore”) กลุ่มบริษัทฯ 
ใหบ้ริการเรือสนบัสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทางกลางทะเลแก่ลูกคา้  ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทส ารวจและ
ผลิตน า้มนักลางทะเล 

2.4 บริหารจัดการเรือ (“ธุรกิจบริหารเรือ”) มีขอบเขตงานหลักประกอบดว้ย การบังคับและการควบคุมการเดินเรือ  
การจัดหาคนประจ าเรือ การจัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามขอ้บังคับและกฎระเบียบสากล  และดูแลดา้นสุขภาพและ 
ความปลอดภยัของคนประจ าเรือ การบ ารุงรกัษาตวัเรือ เครื่องยนต ์เครื่องมือ และอปุกรณ ์การด าเนินการดา้นใบอนุญาต
และเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 

3. การตลาดและการขาย 

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้การรกัษาฐานลกูคา้เดิม หาโอกาสขยายฐานลูกคา้ และต่อยอดธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อใหธุ้รกิจ
เติบโตสรา้งก าไรอย่างต่อเนื่องตามหลกัจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจที่มีความเป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้โดยมี
กลยทุธใ์นการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัตลาดที่มีความผนัผวน และไม่ท าการตลาดที่พึ่งพิงลกูคา้เพียงรายเดียว 

4. การบริการหลังการขาย 

กลุ่มบริษัทฯ พฒันาการบรกิารและยกระดบัใหด้ียิ่งขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินความพึงพอใจจากลกูคา้ และ
จัดใหม้ีช่องทางการติดต่ออย่างเหมาะสมในแต่ละส่วนงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อรบัฟังปัญหา ขอ้เสนอแนะและติชมเพื่อน าไป
ปรบัปรุงพฒันาการบรกิารต่อไป ตลอดจนค านึงถึงการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

การวิเคราะหผู้์มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมทุน ▪ การปฏิบัติต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส 

และเป็นธรรม 
▪ การบริหารจัดการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุม 
ผูถ้ือหุน้ รวมถึงมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

▪ สรา้งผลตอบแทนที่ดีแก่ผูถ้ือหุน้ 
▪ ไม่สรา้งความเสียหายหรือเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบริษัทฯ 

▪ ไดร้บัขอ้มูลส าคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ  
เท่าเทียม ถกูตอ้ง และทนัเวลา 

▪ การเคารพสิทธิของผูถ้ือหุน้ 

▪ ดูแลให้มีการปฏิบัติต่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

▪ คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงบริหาร
จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบับริษัท มติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ และหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี 

▪ คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความรูค้วามสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
และระมดัระวงั รวมถึงไม่แสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

▪ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส  าคัญของบริษัทฯ ไม่ว่า
จะป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทราบอย่างเพียงพอ เท่าเทียม ถกูตอ้ง และ
ทนัเวลา 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
พนักงาน ▪ ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่ดี  

เหมาะสม และเป็นธรรม 
▪ บรรยากาศการท างานที่ดีและมีความปลอดภยั 
▪ การแต่งตัง้ โยกยา้ย การใหร้างวลั และการลงโทษ 
มีความเป็นธรรม  

▪ การพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพ
ภายในของพนักงานตามสายการปฏิบตัิงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

▪ การรับฟังปัญหาและเขา้ใจเหตุการณ์แวดลอ้มที่
เกิดขึน้ต่อพนักงาน และใหก้ารสนบัสนนุช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่ 

▪ ความมั่นคงและกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน 
▪ การรับรูข้ ้อมูลข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวของ 
บริษัทฯ 

▪ จัดใหมี้สวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมแก่พนกังาน 

▪ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังาน 

▪ ใหโ้อกาสอย่างเท่าเทียมกันในการบรรจ ุแต่งตัง้ โยกยา้ย 
ผ่ า นก า รป ร ะ เ มิ นผลอย่ า ง ยุ ติ ธ ร รมบนคว าม รู้
ความสามารถ ความมุ่งมั่น และผลส าเรจ็ของงาน 

▪ ก าหนดแผนการฝึกอบรมประจ าปีทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ ที่เหมาะสมส าหรบัพนักงานในแต่ละ
ฝ่าย ซึ่งครอบคลุมทั้งทักษะขั้นพืน้ฐาน ทักษะดา้นการ
บริหารจดัการ และความรูเ้ฉพาะทางวิชาชีพ  

▪ จัดใหมี้ช่องทางรบัฟังความคิดเห็นหรือช่องทางรบัแจง้
เบาะแสการกระท าผิดกฎระเบียบหรือมิชอบด้วย
กฎหมาย 

▪ หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมและอาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในอาชีพการงาน รวมถึงไม่
คกุคามหรือกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

▪ แจง้ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชนแ์ก่พนกังานผ่านอีเมล
บริษัทฯ 

เจ้าหนี ้ ▪ มีกระบวนการปฏิบตัิที่เป็นธรรม โปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้ไม่เอารดัเอาเปรียบ 

▪ การปฏิบตัติามขอ้ตกลงและ/หรือเง่ือนไขที่ไดต้กลง
กนัไวอ้ย่างเครง่ครดั 

▪ การใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น ตรงกบัขอ้เท็จจริง 
 

▪ ไม่เรียก รบั หรือยอมว่าจะรบั รวมทัง้ไม่ให ้หรือรบัว่าจะ
ให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต หรือมิใช่ในทางธรรม
เนียมการคา้กบั เจา้หนี ้

▪ การเจรจาต่อรองในทางการคา้กับเจา้หนี ้ตอ้งไม่เอารดั
เอาเปรียบ โปรง่ใส และเป็นธรรม 

▪ ปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีข้อขัดขอ้งจนไม่อาจปฏิบัติ
ตามได้ ต้องแจ้งให้เจ้าหนี ้ทราบ รวมทั้งต้องแสวงหา
หนทางในการแก้ไขร่วมกันเพื่อใหคู้่เจา้หนีไ้ดร้บัผลการ
ปฏิบตัิที่เท่าเดิม หรือใกลเ้คียงกบัของเดิมมากที่สดุ 

▪ ใหข้อ้มลูเกี่ยวกบับริษัทฯ ที่ถกูตอ้งและตรงกบัขอ้เท็จจริง
แก่ เจา้หนี ้

คู่ค้า ▪ มีกระบวนการปฏิบตัิที่เป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบ
ได ้ไม่เอารดัเอาเปรียบ 

▪ การปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและ/หรือเง่ือนไขที่ไดต้กลง
กนัไวอ้ย่างเครง่ครดั 

▪ สร้างความมั่ นใจด้านชีวอนามัย และความ
ปลอดภยัระหว่างการปฏิบตัิงาน 

▪ การใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น ตรงกบัขอ้เท็จจริง 

▪ จัดท าขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ และมีการ
ทบทวนอย่างนอ้ย 1 ครัง้ต่อปี 

▪ ไม่เรียก รบั หรือยอมว่าจะรบั รวมทัง้ไม่ให ้หรือรบัว่าจะ
ให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต หรือมิใช่ในทางธรรม
เนียมการคา้กบัคู่คา้ 

▪ การเจรจาต่อรองในทางการคา้กับคู่คา้ ตอ้งไม่เอารดัเอา
เปรียบ โปรง่ใส และเป็นธรรม 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
▪ องค์ความรู้และร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อ
ประโยชนแ์ก่ทกุฝ่าย 

▪ ปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีข้อขัดข้องจนไม่อาจปฏิบัติ
ตามได ้ตอ้งแจง้ใหคู้่คา้ทราบ รวมทัง้ตอ้งแสวงหาหนทาง
ในการแกไ้ขร่วมกันเพื่อใหคู้่คา้ไดร้บัผลการปฏิบตัิที่เท่า
เดิม หรือใกลเ้คียงกบัของเดิมมากที่สดุ 

▪ ใหข้อ้มลูเกี่ยวกบับริษัทฯ ที่ถกูตอ้งและตรงกบัขอ้เท็จจริง
แก่คู่คา้  

▪ จัดท าแบบประเมินการบริหารจัดการเรือบรรทุกน า้มัน
และการประเมินตนเอง (Tanker Management and 
Self-Assessment: TMSA) 

ลูกค้า ▪ บริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ 

▪ การใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น ตรงกบัขอ้เท็จจริง 
▪ การรบัฟังและแกไ้ขปัญหาจากการใชบ้ริการ 
▪ การรกัษาขอ้มลูหรือความลบัของลกูคา้ 
▪ การสรา้งนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

▪ ความสมัพนัธอ์นัดี และมีการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียม 

▪ จัดให้มีบริการที่ มีคุณภาพ  โดยก าหนดระดับและ
มาตรฐานคุณภาพของการให้บริการ และปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ค ามั่น หรือข้อเสนอที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงรักษามาตรฐานคุณภาพของการ
ใหบ้ริการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

▪ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และการ
ให้บริการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และ
ตรงกับขอ้เท็จจริง ไม่โฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการที่
ท  าใหล้กูคา้เกิดความเขา้ใจผิด 

▪ จดัใหมี้ระบบรบัเร่ืองราวรอ้งเรียนเพื่อรบัฟังความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะจากลูกคา้เกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ 
ของกลุ่มบริษัทฯ และท าการแกไ้ข หรือชีแ้จงใหลู้กคา้ได้
ทราบผลของการด าเนินการเกี่ยวกบัขอ้รอ้งเรียนนัน้ 

▪ จดัท าแบบประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ 1 ครัง้ต่อปี 
▪ มีมาตรการในการรกัษาขอ้มลูหรือความลบัของลกูคา้ 
▪ ส่งเสริม และจัดให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการ
บริการ  เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึน้และ
ไดร้บัความพึงพอใจ 

คู่แข่งทางการค้า ▪ การด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบของกฎหมายและมี
การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

▪ ด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสตัยส์จุริต 
▪ การไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง 

▪ ด าเนินธุรกิจด้วยการประพฤติปฏิบัติและแข่งขันกัน
ภายใตก้รอบของกฎหมายและกติกาการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม 

▪ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการคา้
ดว้ยวิธีการที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม 

▪ ไม่พยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการ
กล่าวหาในทางรา้ยโดยปราศจากมลูความจริง 

หน่วยงานราชการ ▪ การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งของหน่วยงานราชการ 

▪ ความรว่มมือกบัหน่วยงานราชการ 

▪ รบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากภาครฐั  
▪ แบ่งปันความคิดเห็นจากภาคเอกชนสู่ภาครฐัเพื่อสรา้ง
ความเขา้ใจในภาคธุรกิจที่ดียิ่งขึน้ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
▪ ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่มีหนา้ที่ในการ
ก ากบัดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

▪ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติจาก
ทางภาครฐัอย่างเครง่ครดั 

ชุมชน ▪ ความเขา้ใจวิถีความเป็นอยู่ของชมุชน 
▪ การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนในทุกมิติเพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของคนในสงัคม 

▪ การรบัฟังความคิดเห็นของคนในชมุชน 

▪ ลงพืน้ที่เพ่ือเขา้เยี่ยมชมุชน ตามโอกาสที่เหมาะสม  
▪ รบัฟังความคิดเห็น ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะของ
คนในชมุชน  

▪ ร่วมแก้ปัญหา และสนับสนุนโครงการอันเป็นประโยชน์
แก่ชมุชน 

สังคม ▪ ด าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสังคม ไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สงัคมโดยรวม 

▪ ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องสงัคม 
▪ การคืนก าไรสู่สงัคม 

▪ ไม่กระท าการใด ๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่สงัคม
โดยรวม 

▪ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม 
รวมถึงการคืนก าไรใหแ้ก่สงัคมตามความเหมาะสม 

▪ ปลูกจิตส านึกใหพ้นกังานทุกระดบัมีความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมอย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ 

▪ ปฏิบตัิตากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเครง่ครดั 

ส่ือมวลชน ▪ การสื่อความขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ทนัต่อเหตกุารณ ์
▪ การมีส่วนรวมและความสมัพนัธอ์นัดีกบัสื่อมวลชน 

▪ ข่าวแถลงผลประกอบการ 1 ครัง้ต่อไตรมาส 
▪ จดังานพบปะสื่อมวลชน 1 ครัง้ต่อปี 
▪ กิจกรรมเข้าพบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมบริษัท /พืน้ที่
ปฏิบตัิงาน (เรือ) ตามโอกาสที่เหมาะสม 

การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

การประกอบธุรกิจเรือขนส่งน า้มนัฯ ทางทะเลอาจก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มทางทะเลไดห้ลายทาง ไม่ว่าจะเป็น
มลพิษจากน า้มัน มลพิษจากสารเหลวมีพิษในระวาง มลพิษจากการขนส่งทางทะเลซึ่งเป็นสารอันตรายที่บรรจุภาชนะ 
มลพิษจากส่ิงปฏิกูล มลพิษจากขยะ และมลพิษทางอากาศจากเรือ หรือการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งท าใหน้ า้มนั
รั่วไหลสู่ทะเล แมจ้ะเป็นเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้นอ้ยครัง้ แต่สรา้งความเสียหายเป็นวงกวา้ง โดยเฉพาะระบบนิเวศทางทะเล ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อมนษุยไ์ม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม ดว้ยเหตนุี ้ประเทศต่าง ๆ จึงตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัการ
ปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มจากการขนส่งน า้มนัฯ ทางทะเล โดยมีการออกกฎหมายควบคมุมาตรฐานและความปลอดภยั
ในการเดินเรือและการควบคุมมลพิษ รวมไปถึงการใหค้วามร่วมมือระหว่างประเทศในการก าหนดมาตรฐานการเดินเรือ
ดว้ย  

องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) จึงเขา้มามีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดและผลกัดนัใหม้ีกฎหมายระหวา่งประเทศในการป้องกนัมลพิษจากการเดินเรือ ไดแ้ก่ อนสุญัญาระหว่างประเทศวา่
ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (International Convention for Prevention of Pollution from Ships) ค.ศ. 1973 ซึ่งต่อมา
ไดถ้กูแกไ้ขโดยพิธีสาร ค.ศ. 1978 และเป็นท่ีรูจ้กัทั่วไปในนามอนสุญัญา MARPOL 73/78 ซึ่งมีวตัถปุระสงคใ์นการป้องกนั
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และลดมลพิษที่เกิดจากเรือไม่ว่าจะเป็นมลพิษที่เกิดขึน้จากการเดินเรือตามปกติ ( routine operations) หรือที่เกิดจาก
อบุตัิเหตกุ็ตาม 

ในฐานะท่ีการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International 
Maritime Organization: IMO) โดยผ่านทางรฐัเจา้ของธงเรือ ดังกล่าวนั้น กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วามส าคัญและปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดและกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลทัง้ภายในและภายนอกประเทศอย่างเคร่งครดัมาตลอด เพื่อใหเ้กิดการ
ก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทและกลุ่มบรษิัทท่ีดีและยั่งยืน 

1. การจัดการน ้าอับเฉาเรือ 

ในการขนส่งสินค้าทาง
เรือเดินสมุทรจะใช้น ้าอับเฉา
เ รื อ  (Ships’ Ballast Water) 
เพื่ อปรับจุดศูนย์ถ่วงให้เรือ
สามารถทรงตัวได้ดี  แต่การ 
สูบถ่ ายน ้า อับ เฉา เ รื อ เ ป็น

สาเหตหุน่ึงที่สรา้งปัญหาการน าชนิดพนัธุพ์ืชและสตัวต์่างถิ่นไปสู่ส่ิงแวดลอ้มใหม่ ซึ่งบางชนิดสามารถเติบโตและแพร่พนัธุ์
อย่างรวดเรว็ ท าใหส่้งผลกระทบต่อความสมดลุของระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และอาจก่อใหเ้กิดโรคแก่มนษุย ์ดงันัน้ องคก์าร
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) จึงไดพ้ัฒนาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ย
การควบคุมและการจดัการน า้อบัเฉาเรือและตะกอนที่ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2547 และบงัคบัใชเ้มื่อ 8 กันยายน 2560 
ซึ่งก าหนดใหเ้รือเดินทะเลระหว่างประเทศทั้งหลายติดตัง้ระบบบ าบดัน า้อับเฉา (Ballast Water Management System: 
BWMS) โดยน า้อับเฉาตอ้งไดร้บัการบ าบดัตามมาตรฐานเฉพาะก่อนที่จะระบายน า้ออกสู่ทะเล  ทั้งนี ้ภายใตอ้นุสญัญา
ระหว่างประเทศดงักล่าวนีม้ีการก าหนดใหก้ลุ่มเรือต่อใหม่ (New Ships) ซึ่งต่อเรือภายหลงัวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 (ปี ค.ศ. 
2017) นัน้ ใหม้ีติดตัง้ระบบบดัน า้อบัเฉามาจากอู่ต่อเรือตัง้แต่ตน้ และในกลุ่มเรือที่มีอยู่ในปัจจบุนั (Existing ships) ซึ่งต่อ
เรือก่อนวนัที่ 8 กันยายน 2560 (ปี ค.ศ. 2017) นัน้จะตอ้งด าเนินการตามอนุสญัญาระหว่างประเทศฉบบันีโ้ดยมีผลบงัคบั
ใชต้ัง้แต่วนัที่ 8 กันยายน 2567 (ปี ค.ศ. 2024) ส่งผลใหเ้รือทุกล าที่มีการสญัจรระหว่างประเทศจะตอ้งมีการติดตัง้ระบบ
บ าบดัน า้อบัเฉา และจะตอ้งใหเ้รือทุกล าด าเนินการตามแผนการจดัการน า้อบัเฉาเฉพาะของเรือในแต่ละล า ครอบคลมุถึง
การใหเ้รือทกุล าตอ้งมีสมดุบนัทึกน า้อบัเฉาและไดร้บัใบรบัรองการจดัการน า้อบัเฉาตามมาตรฐานสากล   

ในการนี ้กลุ่มบริษัทฯ จึงมีการวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปฏิบัติงานไดต้ามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ดงักล่าวไดอ้ย่างถกูตอ้ง และสามารถติดตัง้ระบบบ าบดัน า้อบัเฉาที่เป็นไปตามมาตรฐาน IMO ส าหรบัเรือเดินทะเลระหว่าง
ประเทศที่ขนส่งในน่านน า้สากล โดยพิจารณาการติดตัง้ระบบบ าบดัน า้อบัเฉาร่วมกันอย่างรอบดา้นของเรือแต่ละล า อาทิ 
รอบระยะเวลาการส ารวจเพื่อต่ออายุเรือ (Renewal Survey) ตามเอกสารใบส าคัญรบัรองระหว่างประเทศว่าดว้ยการ
ป้องกันมลพิษจากน า้มัน (International Oil Pollution Prevention Certificate : IOPP) และตามรอบระยะเวลาการซ่อม
บ ารุงและการน าเรือเขา้อู่ของกลุ่มบรษิัทฯ เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานดว้ย 

 

 



                                     ส่วนท่ี 2 ขอ้ท่ี 11 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 70 

ผลการด าเนินการ 

ปัจจุบัน มีเรือจ านวน 3 ล าในกองเรือของกลุ่มบริษัทฯ ติดตัง้ระบบบ าบัดน า้อับเฉา (Ballast Water Management 
System: BWMS) โดยการติดตัง้ระบบดงักล่าว กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาด าเนินการติดตัง้บนเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
ตามวงรอบของการน าเรือเขา้อู่ต่อไป 

2. การป้องกันมลพิษทางอากาศจากการเดินเรือ 

ในปัจจุบันเรือขนส่งและบรรทุกสินค้า
ระหว่างประเทศเป็นแหล่งก าเนิดก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด ์(SO2) แหล่งใหญ่ อนัเนื่องมาจาก
การใช้เชื ้อเพลิงที่มีก ามะถัน  ซึ่งก๊าซนี ้เป็น
อันตรายทั้งต่อส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศน์  
อีกทั้งยัง เ ป็นสาเหตุของฝนกรดและโรค
ทางเดินหายใจ ดังนั้น เพื่อลดมลภาวะทาง
ทะเลมลพิษทางอากาศและลดอัตราการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas : 
GHG) อนัก่อใหเ้กิดภาวะโลกรอ้นได  ้องคก์าร
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization :  IMO)  จึงมีข้อก าหนดในการใช้เชื ้อเพลิงที่มี 
ค่าก ามะถันต ่าที่ไดป้ระกาศใชเ้มื่อวนัที่ 1 มกราคม 2563 (ปี ค.ศ. 2020) (“IMO2020”) โดยผูข้นส่งจะตอ้งใชเ้ชือ้เพลิงที่มี
ค่าก ามะถันต ่า คือไม่สงูกว่า รอ้ยละ 0.5 โดยน า้หนกัจากเดิมรอ้ยละ 3.5 โดยน า้หนกัในเชือ้เพลิงเรือ หรือติดตัง้เครื่องดกั
จบัเขม่าควนั (Exhaust Gas Cleaning Scrubber) เพื่อลดการปล่อยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในอากาศ ซึ่งเป็นการ
ควบคุมสารพิษที่ท  าลายบรรยากาศชั้นโอโซน (Ozone-Depleting Substances) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ซัลเฟอร์
ออกไซด ์(SO) และฝุ่ นละออง (Particulate Matter) 

ในการนี ้กลุ่มบรษิัทฯ มีการด าเนินการรองรบัสถานการณต์ามมาตรการ IMO2020  ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ มีนโยบายเปล่ียน
มาใชเ้ชือ้เพลิงที่มีค่าก ามะถนัต ่า (Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 โดยน า้หนกัของก ามะถนัในเชือ้เพลิง
เรือ ส าหรบักลุ่มเรือที่ใหบ้ริการหรือมีความจ าเป็นตอ้งขนส่งในเสน้ทางนอกเขตน่านน า้ไทย ใหเ้ป็นไปตามองคก์ารทาง
ทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization :  IMO) ทกุประการ รวมถึงการควบคมุติดตามประสิทธิภาพ
ของเครื่องยนตท์ี่มีการปรบัเปล่ียนมาใชเ้ชือ้เพลิงที่มีค่าก ามะถนัต ่าดงักล่าว  

ผลการด าเนินการ 

กลุ่มบรษิัทฯ มีการประกาศใชน้ า้มนัเตาก ามะถนัต ่าไม่เกิน 0.5% โดยน า้หนกัเพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในเรือ ตัง้แต่วนัท่ี 25 
ธันวาคม 2562 เป็นตน้มา เพื่อแสดงเจตนารมณก์ารใหค้วามรว่มมือและการสรา้งมาตรฐานในระดบัสากล และเรือขนส่งฯ 
ระหว่างประเทศทุกล าของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและไดร้บัใบส าคญัรบัรองระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกัน
มลพิษทางอากาศครบถว้นแลว้ 
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3. การจัดการขยะบนเรือ 

การที่เรือล าหนึ่งออกเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งท าใหเ้รือแล่นอยู่กลางทะเลเป็นระยะเวลาหนึ่ง นอกจาก
กิจกรรมภายใตภ้ารกิจการขนส่งสินคา้แลว้ บนเรือยงัจ าตอ้งมีการประกอบกิจกรรมของคนประจ าเรือ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
ในการด ารงชีพ เช่น การประกอบอาหาร หรือกิจกรรมสนัทนาการต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมทัง้หลายของคนบนเรือในเรือล าหน่ึง
นัน้จ าเป็นตอ้งบรรทุกเสบียง ส่ิงอ านวยความสะดวก และสาธารณูปโภคที่จ าเป็น ใหเ้พียงพอต่อการเดินเรือครัง้หนึ่งดว้ย 
ซึ่งส่ิงเหล่านีเ้องเป็นแหล่งที่มาของขยะบนเรืออนัจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการที่ถกูตอ้งเพื่อป้องกันไม่ใหส่้งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศในทะเล 

ส าหรบัการจดัการขยะบนเรือของกลุ่มบรษิัทฯ นัน้ มีนโยบายติดตัง้เตาเผาขยะบนเรือตามเงื่อนไขที่องคก์ารทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization :  IMO) ก าหนดใหเ้ตาเผาขยะที่ติดตัง้บนเรือที่ก่อสรา้งขึน้ตัง้แต่
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 หรือเตาเผาขยะที่ติดตัง้บนเรือตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 ตอ้งไดม้าตรฐานตามที่
องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศก าหนดและมีใบส าคญัรบัรองที่เรียกว่า IMO Type Approval Certificate ซึ่งจะตอ้งเผา
ขยะจะตอ้งกระท าในเตาเผาขยะเท่านัน้ และหา้มไม่ใหเ้ผาขยะบางอย่าง เช่น ของเหลือจากระบบลา้งท่อไอเสีย (exhaust 
gas cleaning system residues) และ polychlorinated biphenyls (PCBs) เป็นตน้ 

ผลการด าเนินการ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตัง้เตาเผาขยะตามมาตรฐานตามที่องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศก าหนดและมีใบส าคัญ
รบัรอง IMO Type Approval Certificate ส าหรบัเรือทกุล าในกองเรือ 

4. กิจกรรมด้านการดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการร่ัวไหลของน ้ามันหรือสารเคมี (Oil Spill Drill) 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการดแูลรกัษาความปลอดภยัและค านึงถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่คณุค่าที่ซบัซอ้น ระบบนิเวศ และ
บุคลากรที่เก่ียวขอ้งจ านวนมาก กลุ่มบริษัทฯ มีการเตรียมความพรอ้มการรบัมือกับเหตุการณฉ์ุกเฉินที่คาดไม่ถึง และได้
จดัตัง้คณะท างานฝึกซอ้มแผนฉกุเฉินและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเสมือนสถานการณจ์รงิ เพื่อตอบสนองและ
รบัมือต่อเหตุการณฉ์ุกเฉินที่อาจเกิดขึน้ โดยการฝึกซอ้มแผนฉุกเฉินบนเรือบงกช สตาร ์ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจ 
FSU จดัขึน้เป็นประจ า 2 ครัง้ต่อปี ภายใตก้ารควบคมุดแูลของกรมเจา้ท่า 

โครงการขยายพันธุ์ปะการังอ่อนเพ่ือฟ้ืนฟูแนว
ปะการังเสื่อมโทรม และสร้างแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
ด า เ นินการโดย  สถาบันวิ จัยท รัพยากรทางน ้ า  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุร ี

จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่
ขยายตวัเพิ่มขึน้ ส่งผลใหส้ภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมลง ไม่
เอือ้อ านวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาตามธรรมชาติ 
ประกอบกับการหาปลาที่เกินก าลงัผลิตของสัตวน์ า้ ส่งผล
กระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิดและปริมาณสตัวน์ า้ในทะเล เพื่อฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ กลุ่มบริษัทฯ จึงไดร้่วมฟัง
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การบรรยายการขยายพันธุ์ปะการงั และร่วมลงมือปลูกปะการงัอ่อนเพื่อรอน าลงไปปลูกใตท้ะเลโดยผูเ้ชี่ยวชาญ  โดย
โครงการนีเ้ป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วามร่วมมือและด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาแลว้ 2 ปี และวางแผนร่วมต่อยอด
องคค์วามรูก้บัชมุชนอีกดว้ย 

โครงการอาสาต่อลมหายใจป่าโกงกาง กิจกรรม
ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลอง
โคน จงัหวัดสมุทรสงคราม  

เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
นิเวศและส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท นทลิน 
จ ากดั และ บรษิัท ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัโครงการ
ปลูกต้นโกงกางในพืน้ที่ป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ระบบ
นิเวศชายฝ่ังและใกล้เคียงโดยเฉพาะหญ้าทะเลและ
ปะการงั และรกัษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดม

สมบูรณข์องน า้ทะเลชายฝ่ังซึ่งจะส่งผลถึงความอดุมสมบูรณข์องทรพัยากรประมง โดยไดร้บัความสนใจจากพนกังานเขา้
รว่มโครงการจ านวน 80 คน 

การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสังคม 

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บรษิัทฯ มุ่งเนน้ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มั่นท่ีจะแข่งขนัทางการคา้
ตามหลักจริยธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการคา้อย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการคา้  
การเรียก รบั และไม่ใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่สจุรติทางการคา้ในการจดัซือ้สินทรพัย ์เป็นตน้  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเคารพต่อสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายใหบุ้คลากรปฏิบตัิตาม
กฎหมายหรือขอ้ก าหนดเก่ียวกับสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา อาทิ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตาม
กฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส านึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ  
ในทกุระดบัชัน้ใหเ้กิดความรบัผิดชอบต่อสงัคมดว้ย 

 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” 
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 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

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

ผลการด าเนินการ 

จากความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทัฯ ท าใหไ้ดร้บัคะแนนดา้นการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” เป็นปีที่สองต่อเนื่องกัน (2562 – 2563) จากโครงการส ารวจการก ากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2563 (หรือ CGR 2020) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา
มาตรฐานและด ารงตนในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณเรื่อยมา 

2. การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชนั 

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั การใหห้รือรบัสินบนกับเจา้หนา้ที่ของรฐั
หรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้ีการแบ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบ กระบวนการท างาน และ 
สายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานใหม้ีความชดัเจน เพื่อใหม้ีการถ่วงดุลอ านาจและมีความรดักุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม รายละเอียดการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “การก ากับดูแล
กิจการ” > “หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย” > 8. การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

ผลการด าเนินการ 

บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการ CAC ตัง้แต่ปี 2562 โดยการรบัรองดงักล่าว 
มีอาย ุ3 ปี และในปี 2563 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไม่มีเรื่องรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือการทจุรติ 

3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

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
ใหม้ีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชน โดยจัดใหม้ีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิ ดเห็น และ
ช่องทางในการรอ้งเรียนส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัความเสียหายจากการถกูละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และ
ด าเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทั้งนี ้เพื่อใหก้ารเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดด้  าเนินการสรา้งองคค์วามรูด้า้นสิทธิ
มนษุยชนและปลกูจิตส านึกใหบ้คุลากรของบรษิัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชน 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

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 โดยจดัให้มีมาตรการ
ป้องกันการเกิดอบุตัิเหต ุและเสริมสรา้งใหพ้นกังานมีจิตส านึกดา้นความปลอดภยั รวมถึงจดัการฝึกอบรม และส่งเสรมิให้
พนกังานมีสขุอนามยัที่ดี และดแูลสถานท่ีท างานใหถ้กูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยัอยู่เสมอ 

(7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือ 
การกระท าที่ไม่ถกูตอ้งในบรษิัทฯ รวมถึงใหก้ารคุม้ครองพนกังานท่ีรายงานเรื่องดงักล่าว 

นโยบายการบรหิารและพฒันาบคุลากร 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารและพฒันาบคุลากรขึน้เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงเจตนารมณอ์นัแน่วแน่ในการสรรหา 
ดูแล และรกัษาบุคลากรของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สอดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งใน
ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ยงัน ามาตรการต่อตา้นการทจุรติมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารและพฒันาบคุลากรดว้ย 
รายละเอียดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรได้เปิดเผยไวแ้ลว้ในหัวขอ้ “บุคลากร” > “นโยบายการบริหารและ
พฒันาบคุลากร” 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยประกาศบงัคบัใชท้ั่ว
ทัง้องคก์ร รายละเอียดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ได้เปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 
“การก ากบัดแูลกิจการ” “หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย” > “ความรบัผิดชอบต่อพนกังาน” 
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5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพฒันาบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อความพึงพอใจและประโยชนส์ูงสุดของลูกคา้และ 
ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกคา้ดว้ยความรบัผิดชอบ ความซื่อสัตย ์และเอาใจใส่ลูกคา้เสมือนเป็นบุคคลในครอบครวัของ
บรษิัทฯ 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
บรษิัทฯ  

 (5) บริษัทฯ จัดใหม้ีระบบลูกคา้สัมพันธ์เพื่อใชใ้นการส่ือสารติดต่อกับลูกคา้ รวมถึงการรบัเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับ
คณุภาพของบรกิารอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได้
อย่างรวดเรว็ 

(6) บรษิัทฯ จะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางที่มิชอบ 

(7) บรษิัทฯ จดัใหม้ีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลกูคา้ และระหว่างลกูคา้กบับรษิัทฯ ใหย้ั่งยืน 

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% 92.00% 96.00%93.77% 96.48% 95.33%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ผลการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ฝ่ายการตลาด 1

เป้าหมาย

ผลการประเมิน

90.00% 92.00% 93.00%91.17% 93.00% 87.00%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ผลการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ฝ่ายการตลาด 2

เป้าหมาย

ผลการประเมิน

ผลการด าเนินการ 

บรษิัทฯ ไดม้ีการน าส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของลกูคา้เก่ียวกบัการใหบ้รกิาร เพื่อท าการประเมินการปฏิบตัิงาน 
อนัเป็นประโยชนใ์นการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานและคุณภาพการปฏิบตัิงานเป็นประจ าปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2563 
ผลการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ฝ่ายการตลาด 1 อยู่ที่รอ้ยละ 95.33 ซึ่งลดลงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกบัปี 2562 และต ่า
กว่าเป้าหมายที่ก าหนด ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ฝ่ายการตลาด 2 อยู่ที่รอ้ยละ 87.00 ซึ่งลดลงเมื่อ
เทียบกบัปี 2562 และต ่ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

หนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม คือ การช่วยเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยสรา้งองคค์วามรู ้  
สรา้งงาน พฒันาคน กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนนุกิจกรรมต่าง  ๆ กับชุมชนในบรเิวณ
รอบของการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตกุารณท์ี่มีผลกระทบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อนัเนื่องมาจากการ
ปฏิบตัิงานดว้ยความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี ้ยังไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรของกลุ่มบริษัทฯ เขา้ร่วมโครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส านึกและความ
รบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมดว้ย โดยมีโครงการท่ีรว่มสนบัสนนุและพฒันาอย่างต่อเนื่องในปี 2563 ไดแ้ก่ 
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กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 

ในทุกปีของวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความ
ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทนทลินเขา้ร่วมกิจกรรมงานวนัเด็ก 
ณ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ส านักงานเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานศึกษาในพื ้นที่ชุมชน
ใกล้เคียงสถานปฏิบัติงาน โดยรับชมการแสดงจาก
นักเรียน พบปะและพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา 
รวมทัง้มอบอปุกรณกี์ฬาและส่ือการเรียนการสอนแก่เด็ก
นกัเรียนดว้ย 

โครงการชุดนักเรียนเพ่ือน้อง ร่วมกับ บริษัท ปตท. 
จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  แ ล ะ ก า ร ค้ า ป ลี ก  จั ง ห วั ด 
สุราษฎร์ธานี  

เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงโรงอาหาร และจัดซื ้อชุด
อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนบ้านคลองสุข 
จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 

 

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขต
พืน้ที่ต าบลเกาะสีชังร่วมกับเทศบาลต าบลเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี  

กลุ่มบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์นแก่ชุมชนในพืน้ที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง 
โดยด าเนินการสนบัสนุนผ่านบริษัท บงกช มารีน เซอรว์ิส 
จ ากัด ในการจัดหารถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการดแูลความปลอดภยัแก่ประชาชนในชมุชนและนกัท่องเที่ยว ทัง้นี ้ไดม้ีการส ารวจความพึงพอใจ
และความคิดเห็นของคนในชุมชนเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี เพื่อตอบสนองความตอ้งการและช่วยแกไ้ขปัญหาในชุมชนได้
อย่างแทจ้รงิ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชาวประมงร่วมกับสมาคมประมงชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพประมงของ
ชุมชนติดทะเลเป็นอย่าง จึงได้ลงพื ้นที่ส  ารวจความ
ตอ้งการและร่วมบรจิาคเงินสนบัสนนุโครงการส่งเสรมิการ
ขยายพนัธุป์ลาและพฒันาคุณภาพชีวิตชาวประมงเพื่อใช้
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ในการด าเนินการและเป็นเงินทนุหมนุเวียน จ านวน 200,000 บาท และไดร้ว่มหารือเพื่อหาโอกาสต่อยอดองคค์วามรูอ้ย่าง
ยั่งยืนกบัสมาคมประมงชลบรุีในปีต่อไป 

บริจาคเงินสนับสนุนสู้ภัย COVID-19 

ในปี 2563 ทุกภาคส่วนไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 เป็นวงกวา้ง เนื่องจากเป็นเชือ้
ไวรสัใหม่ที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทางการแพทยย์งัไม่มีองคค์วามรูใ้นการรกัษาใหห้ายขาด และยงัไม่มีวคัซีน
ป้องกัน จึงท าให้ประชาชนตกอยู่ในความเส่ียงการติดเชื ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยเหตุนี ้  
กลุ่มบรษิัทฯ จึงรว่มบรจิาคเงินสนบัสนนุหน่วยงานทางการแพทยแ์ละหน่วยงานภาครฐัในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน ไดแ้ก่ 

▪ สภากาชาดไทยในโครงการ “ระดมอุปกรณ์ป้องกัน
บคุลากรทางการแพทยส์ูภ้ยัโควิด” จ านวน 500,000 บาท 

 

▪ โรงพยาบาลแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
จ านวน 50,000 บาท 

 

▪ เทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
จ านวน 50,000 บาท 

 

▪ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
จ านวน 50,000 บาท 

 
7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม 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  

บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบควบคมุภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในทุก
กระบวนการท างาน โดยระบบควบคุมภายในที่ก าหนดขึน้จะช่วยในดา้นการบริหารงานและกระบวนการก ากับดูแลการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร ท าใหม้ั่นใจว่าการบริหารงานของบริษัทฯ จะบรรลวุตัถุประสงคใ์นดา้นการด าเนินงาน 
การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ มีระบบควบคุม
ภายในท่ีดีจะช่วยป้องกนั บรหิาร จดัการความเส่ียง หรือป้องกนัความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้กบับรษิัทฯ และผูม้ีส่วน
ไดเ้สียอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการใชท้รพัยากร การดูแลรกัษาทรพัยสิ์น รวมถึงการรายงาน 
ทางการเงินที่มีความถูกตอ้งเชื่อถือได ้การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ โดย
บรษิัทฯ ไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในตามแบบประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission : COSO) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยสรุปสาระส าคัญตามองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
ดงันี ้

1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดีในดา้นการควบคุมภายในองคก์ร โดยคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกระดบัยึดมั่นในความซื่อตรงและจริยธรรมตามขอ้ก าหนดจริยธรรม (code of conduct) ที่บริษัทฯ ก าหนดขึน้
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อหา้มผู้บริหารและพนักงานไม่ใหก้ระท าการที่ขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับกิ จการ มีการ
ส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษใหพ้นักงานทราบ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหน่วยงานก ากับดูแล รวมถึงมีกระบวนการลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนไดอ้ย่างเหมาะสม 
คณะกรรมการมีความเป็นอิสระ โดยมีบทบาทหนา้ที่แยกจากฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน คณะกรรมการและคณะกรรมการ
อิสระเป็นผูม้ีความรูเ้ก่ียวกบัการบญัชี การเงิน กฎหมาย และความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบับรษิัทฯ  

บริษัทฯ มีโครงสรา้งองคก์รที่สนบัสนุนการปฏิบตัิงานใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยก าหนด มอบหมาย 
และจ ากัดอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบอย่างเหมาะสม มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจระหว่างกัน บริษัทฯ ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาและรกัษาบุคลากรที่มีความรู ้โดยไดก้ าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เที่ยงธรรมครอบคลุม
กระบวนการจัดหา พัฒนา รักษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวัล การแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร รวมถึงแผนสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่งที่ส  าคญัอย่างชดัเจนและน าไปใชป้ฏิบตัิได ้บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการก ากบั
ดูแลและควบคุมภายในส าหรับกระบวนการท างานภายในองคก์รอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักและ
รบัผิดชอบต่อกระบวนการควบคมุภายใน 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงกระบวนการประเมินความเส่ียงโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงที่  
ท าหน้าที่อนุมัติและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงใหผู้้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ โดย  
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บริษัทฯ ไดร้ะบุความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ที่งาน  
ต่าง ๆ วิเคราะหค์วามเส่ียงจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร มีการประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และมี
มาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเส่ียงที่จะเกิดการทุจริตขึน้โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ และได้
ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดความเส่ียง   
บริษัทฯ ไดป้ระเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริต ซึ่งครอบคลมุการจดัท ารายงานการเงินเท็จ การตกแต่งตวัเลข การคอรร์ปัชนั 
การฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ บริษัทฯ ไดป้ระเมินการเปล่ียนแปลง
ภายนอก รูแปบบการท าธุรกิจ รวมถึงการเปล่ียนแปลงผูน้  าองคก์ร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายในและรายงานทางการเงินอย่างสม ่าเสมอเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ และปรบัตวัใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มที่
เปล่ียนไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บรษิัทฯ ก าหนดมาตรการควบคมุการปฏิบตัิงานท่ีมีความเหมาะสมกบัความเส่ียงและลกัษณะเฉพาะขององคก์ร
อย่างเป็นลายลักษณอ์ักษร โดยมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมการด าเนินงานดา้นการเงิน การบญัชี  
การจดัซือ้ รวมถึงขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในดา้นต่าง ๆ ก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และล าดบัชัน้การอนมุตัิของผูบ้ริหาร
อย่างชัดเจนตามตารางอ านาจอนุมัติที่บริษัทฯ ก าหนดขึน้ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้รหิารและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง บคุคลที่เก่ียวโยงกนัเพื่อการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั ก าหนดให้
มีกระบวนการควบคุมภายในทุกระดับขององคก์ร และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อสอบทานการท างาน
ระหว่างกัน ประกอบดว้ยหนา้ที่อนมุตัิ หนา้ที่บนัทึกรายการ และหนา้ที่ในการดแูลจดัเก็บทรพัยสิ์น และใหค้วามส าคญัต่อ
การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมการอนุมัติรายการในระบบ ซึ่งเป็นไปตามโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ
สารสนเทศ มีการมาตรการควบคมุความปลอดภยัของขอ้มลูและป้องกนัการเผยแพรข่อ้มลูลบั ควบคมุกระบวนการพฒันา
และบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศใหม้ีความเหมาะสมและพรอ้มใชง้านอย่างสม ่าเสมอ  

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูลต่าง ๆ จากภายในและภายนอก
องคก์ร  โดยพิจารณาเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียจากตน้ทนุและประโยชนท์ี่จะไดร้บัเพื่อใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารไดม้าซึง่
ขอ้มลูที่ส  าคญัอย่างเพียงพอและเพื่อใชป้ระกอบในการตดัสินใจ บริษัทฯ ได้ด  าเนินการส่งหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชมุที่มีขอ้มลูที่เพียงพอต่อการพิจารณาตดัสินใจและจดัท ารายงานประกอบการประชมุคณะกรรมการโดย
มีรายละเอียดตามวาระการประชมุที่ก าหนด ซึ่งมีเนือ้หาที่ประกอบดว้ยความเห็นหรือขอ้สงัเกตของคณะกรรมการเก่ียวกบั
ประเด็นการพิจารณาในที่ประชุมอย่างชดัเจน โดยสามารถตรวจสอบยอ้นหลังไดแ้ละมีกระบวนการจดัเก็บขอ้มูลที่เป็น
ความลับและประเด็นการตัดสินใจต่าง ๆ ของคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในต่อคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได ้มีการก าหนดบุคคลที่เป็นศูนยก์ลางเพื่อ
ติดต่อใหข้อ้มลูส าคญัของบริษัทฯ และส่ือสารขอ้มลูดงักล่าวต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ผ่านหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์   ทัง้นี ้บริษัทฯ จดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทัง้
ภายในและภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทฯ (whistle-blower 
hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยัและไดร้บัความเชื่อมั่นว่าขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผูแ้จง้ขอ้มลู 
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5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินและติดตามการปฏิบตัิงานตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ ขอ้กฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่บริษัทฯ ก าหนดขึน้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน มีการรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในตามโครงสรา้งการท างานท่ีใหผู้ต้รวจสอบภายในขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งเสริม
ใหผู้ต้รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและปฏิบตัิหนา้ที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) ฝ่ายบริหารไดร้ายงานข้อบกพร่อง
พรอ้มแนวทางแกไ้ขต่อคณะกรรมการบรษิัท/คณะกรรมการตรวจสอบโดยทนัที หากพบเหตกุารณห์รือสงสยัว่ามีเหตกุารณ์
ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั  

การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงค านึงถึงการบริหารความเส่ียงอย่างยั่งยืน ยังคงมีการก าหนดนโยบายการบริหาร 
ความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง COSO-ERM 2017 อย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นเครื่องมือในการบรหิารความเส่ียง 
ที่จะท าใหอ้งคก์รบรรลถุึงวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนดไว ้โดยจะประเมินและบรหิารจดัการความเส่ียงใหค้รอบคลมุ
ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นธรรมาภิบาล (Governance Risk) ดา้นกลยุทธแ์ละแผนการด าเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) 
ด้านการด าเนินงานและระบบโครงสร้างพื ้นฐาน (Operation & Infrastructure Risk) และด้านรายงานทางการเงิน 
(Financial Reporting Risk) เพื่อหามาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียงได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อ 
กลุ่มบรษิัทฯ 

โดยในปี 2563 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทวีความรุนแรงและแพร่ระบาด 
อย่างต่อเนื่องทั่ วโลกและในประเทศไทย ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเส่ียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้  
อย่างรอบดา้น ครอบคลมุถึงความส าคญัและตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงของปัจจยัมหภาค ที่ส่งผล
ใหเ้กิดโอกาส (Opportunity) และอปุสรรค (Threat) อยู่เสมอ จึงอาจเกิดความเส่ียงที่กลยทุธแ์ละแผนด าเนินธุรกิจที่วางไว้
อาจเกิดความลา้สมยั กลุ่มบริษัทฯ จึงไดก้ าหนดใหม้ีการติดตาม ทบทวน และปรบัเปล่ียนกลยุทธใ์หท้นัต่อสถานการณ ์
เน้นการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้รวดเร็ว (Resilience) สามารถปรับเปล่ียนธุรกิจให้เกิดความคล่องตัว 
(Agility) ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยความรวดเร็ว (Economy of speed) โดยก าหนดดชันีช้ีว้ดัความเส่ียง (Key 
Risk Indicator : KRI) คอยติดตามความเคลื่อนไหวของความเส่ียงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีการควบคมุติดตามการบริหารความเส่ียงที่ส  าคญั ทัง้ความเส่ียงของโครงการเป็นไป
ตามความเส่ียงดา้นกลยุทธแ์ละแผนการด าเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละแผน
ธุรกิจขององค์กร ทั้งในส่วนการลงทุนซือ้เรือมือสองที่อายุน้อยมาทดแทนเรือที่อายุมาก รวมทั้งไม่ได้ยึดเพียงจาก
ประสบการณ์ความส าเร็จในอดีตที่ผ่านมาเพื่อก าหนดกลยุทธ์หรือตัดสินใจต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ 
เท่านั้น แต่ยังคงค านึงถึงการไม่พึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจนมากเกินไป ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีการบริหารจัดการพอรต์การ
ลงทุน (Portfolio Management) โดยการขยายการลงทุนด้วยวิธีการควบรวม ร่วมทุน (Mergers and Acquisitions : 
M&A) เพื่อขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ อาทิ การซือ้หุ้นในส่วนที่เหลือทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด (Big Sea Company 
Limited) และการลงนามในสัญญาซือ้ขายหุ้นในบริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากัด  (Thaioil Marine Company Limited) 
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ตลอดจนมุ่งเนน้การท าสญัญา รบัขนส่งสินคา้ รบัจดัเก็บสินคา้ แบบระยะยาว เพื่อสรา้งความมั่นคงอย่างสม ่าเสมอของ
รายไดแ้ละก าไรแก่กลุ่มบรษิัทฯ 

ตลอดจนในดา้นการปฏิบตัิงานของกลุ่มบริษัทฯ นัน้มีการจดัเตรียมการรบัมือสถานการณไ์วรสัโคโรน่า (COVID-19) 
ของกลุ่มบริษัทฯ แผนงานความพรอ้มการจดัการต่อสถานการณไ์ดอ้ย่างทันการณแ์ละเหมาะสม อาทิ การบริหารความ
เส่ียงดา้นการตลาดให้มีการติดตามการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิงอากาศยาน (JET A-1) และน า้มันภาคพืน้ ตามผลการ
ด าเนินการดา้นเศรษฐกิจ มาตรการต่าง ๆ ของประเทศไทย ความตอ้งการใชน้ า้มนัอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้สถานการณข์อง
พนัธมิตรธุรกิจ ลกูคา้ คู่คา้ต่าง  ๆ  อย่างต่อเนื่องเพื่อการวางแผนและปรบัแผนการด าเนินการไดอ้ย่างเหมาะสม ตลอดจน
การบรหิารความเส่ียงทางดา้นการเงินจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบีย้ และการบรหิารจดัการสภาพ
คล่องกระแสเงินสดของกลุ่มบรษิัทฯ ใหเ้พียงพอและสามารถส ารองในกรณีฉกุเฉิน ครอบคลมุถึงการลดในดา้นความเส่ียง
ดา้นปฏิบตัิงานและดา้นเทคนิคมีการตดิตามการจดัส่งชิน้ส่วนอะไหล่ใหค้รบถว้นเพียงพอสอดคลอ้งกบัการบ ารุงรกัษาตาม
ก าหนด (Preventive Maintenance System : PMS) การเข้าอู่แห้ง (Dry Dock) และความเพียงพอของอุปกรณป์้องกัน 
ต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์า้งมือ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เป็นตน้ รวมทั้งวางแผนการ
ปฏิบตัิงานของคนประจ าเรือเพื่อเขา้ปฏิบตัิงานบนเรือ การลาพกั หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งที่จะตอ้งขึน้ปฏิบตัิงานบนเรือ โดย
ใหป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเครง่ครดั นอกจากนี ้กลุ่มบรษิัทฯ ยงัได้
ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานประจ าส านักงานจึงไดม้ีการก าหนดให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่ พัก 
(Work From Home) ไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมีการเตรียมความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลา และแผนรองรับการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี ซึ่งเป็นการบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk 
Management - Treatment Plan) อย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้มีการรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงต่อ 
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ผูบ้รหิารระดบัสงูตามที่ไดร้บัมอบหมายและ คณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบ 

กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการจดัอบรมสมัมนาเรื่องการบริหารจดัการความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk 
Management) ตามรูปแบบความปลอดภยัดา้นสขุภาพและการป้องกนัการแพรร่ะบาดไวรสัโคโรน่าของโรงแรมที่จดัอบรม
สมัมนาอย่างเครง่ครดั และยงัคงมีการจดัจา้งวทิยากรภายนอกที่มีความรู ้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ
การบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อใหพ้นักงาน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีความรูพ้ืน้ฐานและเป็นการสรา้งวัฒนธรรม 
ความตระหนกัเรื่องการบริหารจดัการความเส่ียงใหแ้ก่กลุ่มบริษัทฯ (Risk Awareness Culture) อย่างต่อเนื่อง ครอบคลมุ
ถึงส่ือสารภายในบรษิัทฯ แก่คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ผูบ้รหิาร และพนกังาน รบัทราบการบรหิารจดัการความเส่ียง
อย่างสม ่าเสมอ ผ่านการจดัท าจดหมายข่าวสารประจ าเดือน (Risk Management Newsletter) โดยพิจารณากรณีศึกษา
จากสถานการณด์า้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล อาทิ กรณีศึกษาจากนโยบายการคา้
ระหว่างประเทศ (International Trade Policy) ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรือบรรทุกน า้มนัทั่วโลก รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ ใหม้ี
การติดตาม และปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจและจัดท าเอกสารตามข้อเท็จจริงให้มี  
ความถูกตอ้งอย่างเคร่งครดั รวมทั้งมีการเพิ่มความเขม้งวดในการจดัท ากระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งของลกูคา้ 
(Know Your Customer : KYC) ก่อนที่จะเขา้ท าสญัญากบัลกูคา้รายใด เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการประการ
ใดที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มที่ถกูคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดความเสียหายหรือชื่อเสียงภาพลกัษณ์ 



                                     ส่วนท่ี 2 ขอ้ท่ี 11 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 83 

นอกจากนี ้กลุ่มบรษิัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการติดตามผลการใชน้ า้มนัที่มีค่าก ามะถันต ่า (Low Sulphur Fuel Oil : 
LSFO) ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตามข้อก าหนดที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( International Maritime 
Organization : IMO) ประกาศใหว้นัที่ 1 มกราคม 2563 (ปี ค.ศ. 2020) เป็นวนัแรกที่เริ่มบงัคบัใชม้าตรการ ที่ก าหนดให้
เรือเดินทะเลระหว่างประเทศทกุล าในโลกตอ้งเปล่ียนเชือ้เพลิงที่มคี่าก ามะถนั (Sulphur) ไม่สงูกว่ารอ้ยละ 0.5  โดยน า้หนกั 
จากปัจจบุนัท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 3.5 โดยน า้หนกั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดมลพิษทางอากาศ  และลดอตัราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas : GHG) อนัก่อใหเ้กิดภาวะโลกรอ้นได ้รวมถึงติดตาม ควบคุม ดูแล ประสิทธิภาพ
ของเครื่องจกัรใหญ่ เครื่องไฟฟ้าในเรือที่มีการปรบัเปล่ียนการใชน้ า้มนัที่มีค่าก ามะถันต ่า (Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) 
ของกลุ่มบรษิัทฯ ดงักล่าว ครอบคลมุการติดตามอย่างต่อเนื่องดา้นการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัตามมาตรการ
บงัคบัใชข้องหน่วยงานก ากบัทัง้ภายในและภายนอกที่ถกูตอ้ง อาทิ อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการควบคมุและการ
จัดการน า้อับเฉาเรือและตะกอนที่ไดก้ าหนดใหเ้รือทั้งหลายติดตัง้ระบบบ าบัดน า้อับเฉา (Ballast Water Management 
System : BWMS) โดยน า้อบัเฉาตอ้งไดร้บัการบ าบดัตามมาตรฐานเฉพาะก่อนท่ีจะระบายน า้ออกสู่ทะเล รวมถึงแนวทาง
การจัดการความเส่ียงไซเบอร์ทางทะเล (Guidelines on Maritime Cyber Risk Management) ซึ่งให้กองเรือของ 
กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบญัญัติการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่องสญัญาเช่า (Financial Lease) อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนมีการวางแผนเชิงกลยทุธก์ารบริหารจดัการความเส่ียง ซึ่งมีการน าเรื่องการบริหารจดัการความเส่ียงมาเป็น 
ส่วนหนึ่งของการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ส าหรับปี 2564 - 2566 โดยยังคง
ด าเนินการต่อเนื่องในส่วนการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ลงในแผนความพรอ้ม 4 ด้านของการลงทุน
โครงการ ซึ่งประกอบด้วยการเตรียมความพร้อม ได้แก่  ด้านการตลาด (Commercial) ด้านเทคนิค (Technical)  
ดา้นการเงิน (Finance) ดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบตามหน่วยงานก ากับทัง้ภายในภายนอก (Compliance) และการ
ประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการลงทุนโครงการส าหรบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการ
เตรียมความพรอ้มในทกุดา้น โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ  อย่างครบถว้นเหมาะสม ครอบคลมุถึงการบรหิารจดัการความ
เส่ียงด้านกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของ 
กลุ่มบริษัทฯ เพื่อการตดัสินใจดา้นการปฏิบตัิงานบนพืน้ฐานของความเส่ียง (Risk-based Decision Making) ใหอ้งคก์ร
สามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายการเติบโตที่ดี อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

11.2 ความเหน็ของส านักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เคพีเอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ประจ าปี 2563 พบว่า ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2563 
และไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายในดงักล่าว ซึ่งฝ่ายตรวจสอบ
ภายในไดด้  าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วนและรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อประเด็นการตรวจสอบบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนักงานไดต้ระหนักถึงความส าคัญของการมีระบบควบคุมภายในส าหรับทุกกระบวนการท างาน  
อย่างเพียงพอและช่วยให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงคต์ามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี ้ผู้ สอบบัญชีไดท้ าหน้าที่
ตรวจสอบงบการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน  
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การสอบบญัชีและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีและ
การเงินเขา้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าเสนอรายงานการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาใหค้วามเห็น ซกัถามประเด็นต่าง ๆ และใหข้อ้เสนอแนะต่องบการเงิน ซึ่งจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน
และรายงานการสอบบญัชีไม่พบประเด็นการตรวจสอบที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคมุภายในอย่างมีนยัส าคญั 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท (Compliance) 

(1) ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกหวัหนา้งาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งนางสาวสิริมาพรรณ ไผ่เฉลิม ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตัง้แต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวสิริมาพรรณ ไผ่เฉลิม มีความเหมาะสมกับต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในโดยมี
ความเข้าใจและประสบการณ์เก่ียวกับกระบวนการท างานของบริษัทฯ มีความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจหลัก สามารถให้
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงกระบวนการท างานใหม้ีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบกระบวนการท างานหลกั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
สนบัสนุนใหผู้ต้รวจสอบภายในเขา้ร่วมอบรมเก่ียวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างประจ าสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจ
ว่าผูต้รวจสอบภายในมีความรูท้ี่เพียงพอและใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

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 ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์

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

1.1  เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 54.20 ของ
บริษัทฯ 

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

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

ธุรกิจซือ้-ขายน า้มนัทางทะเล 2.1  เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งของนทลิน ซี่งนทลินถือหุน้ในซีออยล ์รอ้ย
ละ 45.04 โดยนทลินเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ 

2.2  นายเชิดชู ปานบุญห้อม ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  
ถือหุน้ในซีออยล ์รอ้ยละ 10.60 

2.3 นางสาวนี รชา  ปานบุญห้อม  เ ป็นบุต รของนายเชิดชู   
ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในนทลิน เป็น
กรรมการในซีออยล ์

2.4  มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 1) นายสุรพล มีเสถียร 2) นาย
พรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ 3) นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม 

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

ธุรกิจซือ้-ขายน า้มนัทางทะเล 3.1  เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งของนทลิน ซึ่งนทลินถือหุน้ทางอ้อมใน  
Sea Oil Petroleum รอ้ยละ 45.04 ผ่านซีออยล ์โดยนทลินเป็น
ผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ 

3.2  นางสาวนี รชา  ปานบุญห้อม  เ ป็นบุต รของนายเชิดชู   
ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในนทลิน 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 ซึ่งนทลินถือหุน้ทางอ้อมใน  

Sea Oil Offshore รอ้ยละ 45.04 ผ่านซีออยล ์โดยนทลินเป็น 
ผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ 

4.2  นางสาวนี รชา  ปานบุญห้อม  เ ป็นบุต รของนายเชิดชู   
ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในนทลินเป็น
กรรมการใน Sea Oil Offshore 

4.3 มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน คือ นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม 
5. บริษัท เวก้า ทเวนตี ้จ ากัด 
(“เวก้า ทเวนตี”้) 

ธุรกิจซือ้-ขายน า้มนัทางทะเล 5.1  เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งของนทลิน ซึ่งนทลินถือหุน้ทางอ้อมใน  
เวกา้ ทเวนตี ้รอ้ยละ 45.04 ผ่านซีออยล ์โดยนทลินเป็นผูถ้ือหุน้
ใหญ่ของบริษัทฯ 

5.2  นางสาวนี รชา  ปานบุญห้อม  เ ป็นบุต รของนายเชิดชู   
ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในนทลินเป็น
กรรมการใน เวกา้ ทเวนตี ้

5.3 มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน คือ นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม 
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์

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

ธุรกิจบริการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
จดัท าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง โดยนางสาวปาลีรฐั ปานบุญหอ้ม บุตรของ
นายเชิดชู ปานบุญหอ้ม ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ทางออ้มในนทลิน เป็น
กรรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่ทางออ้มในสปีด โปรดกัชั่น 

7. บริษัท โพรดีจี เฮ้าส ์จ ากัด 
(“โพรดีจี เฮ้าส”์) 

ธุรกิจบริการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
จดัท าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง โดยนางสาวปาลีรฐั ปานบุญหอ้ม บุตรของ
นายเชิดชู ปานบุญหอ้ม ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ทางออ้มในนทลิน เป็น
กรรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่ทางออ้มในโพรดีจี เฮา้ส ์

8. Kemaman Bitumen Company 
Sdn Bhd 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑย์างมะตอยและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

8.1  เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
8.2  มีกรรมการรว่มกนัคือ นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ 

9. สมาคมเจ้าของเรือไทย - มีกรรมการรว่มกนั คือ นายสรุพล มีเสถียร  
10. นายทินกร เทดิวิกรานต ์
 

- เป็นกรรมการของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด  โดยบริษัท บิ๊กซี จ ากัด เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ   

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปีบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
2562 และสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

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 
- ค่าบริการอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

117,839,450.9 
22,045,474.1 

 
 
 

3,500.0 
5,400.0 
500.0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

104,508,472.3 
18,043,704.1 

 
 
 

- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-  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 
- ค่ า เช่ ารถยนต์ส่ วนกลาง เพื่ อ
สนับสนุนงานบริหารส าหรบัผูบ้ริหาร
และพนักงานที่ ต้องเดินทางโดย
รถยนต ์นทลินจึงไดใ้หบ้ริการรถเช่า

-  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 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

   พร้อมคนขับ โดยคิดค่าบริกาแบบ
เหมารายวนั อตัราวนัละ 1,800 บาท 

 

 1.2 BSC ใ ห้ บ ริ ก า ร จ อ ง ตั๋ ว
เครื่องบินให้กับผู้บริหาร ของ 
นทลิน  
- รายไดค้่าบริการ 
 
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 
- ค่าเช่ารถยนตส์่วนกลาง 
 
- เจา้หนีก้ารคา้ 

 
 
 

19,572.0 
 
 
 

183,521.0 
 
 

324,000.0 
 

113,760.0 
 

351,300.0 
 

45,000.0 
45,947.5 

 
915.0 

 
84,593.1 

 

 
 
 

- 
 
 
 

180,129.0 
 
 

372,600.0 
 

103,608.0 
 

421,560.0 
 

52,500.0 
8,340.0 

 
- 
 

93,254.7 
 

- 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 2563 - 31 ธันวาคม 2563 
- เนื่ อ งจากร้านอาหารบริ เ วณ
ใกล้เคียงกับ อาคารส านักงานของ
BSC มีจ านวนน้อย BSC จึ งจ้าง 
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 2563 - 31 ธันวาคม 2563 
- ค่ า บ ริ ก า ร ร ะบบส า รสน เทศ 
(Management Information System) 

-  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 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

โดยมีอัตราค่าบริการ 3,000 บาทต่อ
คนต่อเดือน ซึ่งถูกก าหนดโดยตน้ทุน
ที่เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 
- ค่าบริการระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
ERP (Microsoft Dynamic AX) โดยมี
อตัราค่าบริการ 4,740 บาทต่อคนต่อ
เดือน ซึ่ งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 
- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management) 
อตัราค่าบริการ 3,513 บาท ต่อคนต่อ
เดือน ซึ่ งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 
- 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  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 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ค่ า เช่ ารถยนต์ส่ วนกลาง เพื่ อ
สนับสนุนงานบริหารส าหรบัผูบ้ริหาร
และพนักงานที่ ต้องเดินทางโดย
รถยนต ์นทลินจึงไดใ้หบ้ริการรถเช่า
พรอ้มคนขับ โดยคิดค่าบริการแบบ
เหมารายวนั อตัราวนัละ 1,800 บาท 

-  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 

 1.3 NSSG ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ป็ น 
ที่ปรึกษาเรื่องเรือแก่นทลิน และ
นทลิ น รับบ ริ ก า ร อ่ืน  ๆ  จาก 
NSSG 
- รายไดอ่ื้น 
 
NSSG ใช้บ ริ กา รต่ า ง  ๆ  จาก  
นทลิน ดงันี:้ 
- ค่าบริการระบบสารสนเทศ 
(MIS) 
- ค่ าบริ การระบบโปรแกรม
ส าเรจ็รูป ERP และระบบ E-mail 
- ค่าบริการบริหารทรัพยากร
บคุคล  
- ค่าใช้จ่ายการใช้บริการสถานที่
ออกก าลังกายและสวัสดิการ
อาหารกลางวนัของพนกังาน 
  
- เจา้หนีก้ารคา้ 
 

 
 
 
 

1,117,785.6 
 
 
 

670,671.4 
 

5,175,850.9 
 

29,979.0 
 

- 
 
 
 

315,990.3 
 

 
 
 
 

1,126,638.0 
 
 
 

880,192.2 
 

6,741,118.9 
 

67,519.4 
 

16,804.1 
 
 
 

315,990.3 
 

- NSSG ให้บริการบริหารจัดการเรือ 
(Ship Management Service) แ ก่ 
นทลิน 
 
 
 
 
 
- ค่ า บ ริ ก า ร ร ะบบส า รสน เทศ 
(Management Information System) 
โดยมีอัตราค่าบริการ 3,566 บาทต่อ
เดือน ซึ่ งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 
- ค่าบริการระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
ERP (Microsoft Dynamic AX) โดยมี
อตัราค่าบริการ 4,740 บาทต่อคนต่อ
เดือน ซึ่ งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของ นทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 
- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management) 
อัตราค่าบริการ 700 บาท ต่อคนต่อ
เดือน ซึ่งเรียกเก็บครั้งเดียว ซึ่งถูก
ก าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึน้จริงของ
นทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการ
บริการของนทลิน ระยะเวลาของ

-  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 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

สญัญาเริ่มตน้วนัที่ 1 มกราคม 2563 
- 31 ธันวาคม 2563 
- เนื่ อ งจากร้านอาหารบริ เ วณ
ใกล้เคียงกับ อาคารส านักงานของ
NSSG มีจ านวนน้อย NSSG จึงจ้าง 
นทลินในการจัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรบัพนักงานของ NSSG ในอตัรา
คนละ 35 บาทต่อคนต่อวัน และได้
ว่าจ้างให้จัดหาผลไม้เพิ่มเติมในมือ้
กลางวันส าหรับพนักงาน โดย
ให้บริการ 3 วันต่อสัปดาห์ และคิด
ค่าบริการในอัตราคนละ 13 บาทต่อ
คนต่อวนั ซึ่งอตัราค่าบริการดงักล่าว
เป็นอัตราตลาดของร้านอาหารที่
ตัง้อยู่ในบริเวณใกลเ้คียง  

 
 

-  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 

 

 1.4 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 
- ค่าจา้งแรงงานพิเศษ 

 
 
 

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 

- 

 
 
 

36,000.0 
 
 
 

2,071,872.0 
 

1,699,730.0 
 
 

3,684,600.0 
4,132,704.0 

 
4,028,539.0 

 
840,000.0 
574,391.0 

42,000.0 
13,500.0 
10,921.2 

- บริษัทฯ ใหเ้ช่าพืน้ที่บริเวณหลังคา
อาคารส านักงานส าหรับนทลิน ซึ่ง
พื ้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดิ นของ
บริษัทฯ และนทลินน าไปใชใ้นการตั้ง
โครงการเพื่ อใช้ในการก่ อสร้าง
โรงไฟฟ้า พฒันา และด าเนินโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา อัตราค่าเช่า 3,000 
บาทต่อเดือน ซึ่ งถูกก าหนดโดย
ตน้ทุนค่าบ ารุงรกัษาบวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของบริษัทฯ 
โดยอตัราค่าบริการดังกล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กับการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก  ระยะเวลาของ
สญัญาเริ่มตน้วนัที่ 1 มกราคม 2561 
- 31 ธันวาคม 2564 
- นทลินให้บริการบริหารจัดการ
อาคารส านักงาน อัตราค่าบริการ 
172,656 บาทต่อเดือน ซึ่งถูกก าหนด
โดยต้นทุนที่เกิดขึน้จริงของนทลินบ
วกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการ
ของนทลิน ซึ่งอตัราค่าบริการดงักล่าว

- 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 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ค่ า จั ด กิ จ ก ร รมส วั ส ดิ ก า ร
พนกังาน 
 
- เจา้หนีก้ารคา้ 
- เจา้หนีอ่ื้น 
 

512,096.7 
 
 

34,882.0 
1,586,793.9 

 

75,060.0 
 
 

- 
1,490,159.0 

 

สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการจากบุคคลภายนอก อ้างอิง
สัญญาเลขที่ NAT-SER 0049/2019 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 
- 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
สญัญาเริ่มตน้วนัที่ 1 มกราคม 2563 
- 31 ธันวาคม 2563 
- 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 2563 
- 31 ธันวาคม 2563 
- 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 

 
 
 
 
 
-  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 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 
- ค่าบริการระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
ERP (Microsoft Dynamic AX) โดยมี
อตัราค่าบริการ 4,740 บาทต่อคนต่อ
เดือน ซึ่ งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของ นทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 
- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management) 
อตัราค่าบริการ 3,513 บาท ต่อคนต่อ
เดือน ซึ่ งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 
- 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 2563 - 31 
ธันวาคม 2563 
- ค่ า เช่ ารถยนต์ส่ วนกลาง เพื่ อ
สนับสนุนงานบริหารส าหรบัผูบ้ริหาร
และพนักงานที่ ต้องเดินทางโดย
รถยนต ์นทลินจึงไดใ้หบ้ริการรถเช่า
พรอ้มคนขับ โดยคิดค่าบริการแบบ
เหมารายวนั อตัราวนัละ 1,800 บาท 

 
 

-  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 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- 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 2562 -
30 กนัยายน 2565 
- ค่าเช่าหอ้งประชุม นทลินใหเ้ช่าหอ้ง
เพ่ือจัดประชุมอบรมสัมมนา โดยคิด
ค่าบริการแบบเหมารายวัน อัตรา 
วนัละ 2,000 บาท โดยอตัราค่าบริการ
ดงักล่าวสามารถเทียบเคียงไดก้ับการ
ใชบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการภายนอก 
- ค่าล่วงเวลาท างานของพนักงาน
บัญชีของนทลิน ที่บริษัทฯ ขอยืมตัว
บุคลากรใหช้่วยปฏิบตัิงาน เริ่มตัง้แต่ 
16 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2563
โดยอตัราค่าบริการเรียนเก็บตามยอด
จริงที่เกิดขึน้ 
- 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 
 

 
 

3,000.0 
 
 

 
 

58,915.0 
 
 

- นทลินว่าจา้ง NMC เพื่อด าเนินการ
ด้านเอกสารบริการตัวแทนเอเย่นต์
กับกรมเจ้าท่า ให้กับเรือ Tsuruzaki 
โดยคิดค่าบริการระหว่าง 1,000 - 
3,000 บาทต่อรายการ ซึ่งเป็นการ

-  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
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

NMC ใชบ้ริการต่าง ๆ  จากนทลิน 
ดงันี ้
- ค่าใช้จ่ายบริการ สถานที่ออก
ก าลังกายและค่ าสวัสดิการ
อาหารกลางวนัพนกังาน 
- ค่าบริการระบบสารสนเทศ (MIS) 
- ค่ าบริ การระบบโปรแกรม
ส าเรจ็รูป ERP และระบบ E-mail  
- ค่าบริการบริหารทรัพยากร
บคุคล  
- ค่าเช่ารถยนตส์่วนกลาง 
- ค่ า จั ด กิ จ ก ร รมส วั ส ดิ ก า ร
พนกังาน 
- ค่าบริการอื่น ๆ 
 
- เจา้หนีอ่ื้น 
- สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 
 

 
 

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 

 
 

413,082.0 
 
 

1,585,800.0 
2,536,096.0 

 
941,484.0 

 
- 

18,348.0 
 

2,000.0 
 

452,119.9 
1,055,982.0 

ก าหนดราคาโดยใช้วิ ธีต้นทุนบวก
ส่วนต่าง (Cost plus)  
 
- นทลินว่าจา้ง NMC เพื่อด าเนินการ
จัดอบรมโปรแกรม Bass net โดย
อตัราค่าบริการเรียนเก็บตามยอดจริง
ที่เกิดขึน้ 
- 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 2563 
-31 ธันวาคม 2563 
- เนื่ อ งจากร้านอาหารบริ เ วณ
ใกล้เคียงกับ อาคารส านักงานของ
บริษัทฯ มีจ านวนนอ้ย NMC จึงจา้ง
นทลิน ในการจัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรบัพนักงานของ NMC ในอัตรา
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 2563 
– 31 ธันวาคม 2563 
- ค่ า บ ริ ก า ร ร ะบบส า รสน เทศ 
(Management Information System) 
โดยมีอัตราค่าบริการ 3,000 บาทต่อ
คนต่อเดือน ซึ่งถูกก าหนดโดยตน้ทุน

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 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ที่เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 
- ค่าบริการระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
ERP (Microsoft Dynamic AX) โดยมี
อตัราค่าบริการ 4,740 บาทต่อคนต่อ
เดือน ซึ่ งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 
- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management) 
อตัราค่าบริการ 3,513 บาท ต่อคนต่อ
เดือน ซึ่ งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 
มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 
- ค่ า เช่ ารถยนต์ส่ วนกลาง เพื่ อ
สนับสนุนงานบริหารส าหรบัผูบ้ริหาร
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 

 
 
 
 

- 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 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ค่าแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็น
ภาษอังกฤษเพ่ือท าเรื่อง Know Your 
Customer 

- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,675,800.0 
36,402,714.3 

- 
126,703.2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5,417,000.0 
24,423,223.7 
3,218,446.7 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

- 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 
ผู้ให้บริการรายอ่ืน ระยะเวลาของ
สัญญาเริ่มต้นวันที่  1 กุมภาพันธ์ 
2563 - 31 มกราคม 2564  
- บริษัทฯ รอรบัเงินคืนค่าจดัหาอาหาร 
เนื่องจากสภาพอากาศมีคลื่นลมแรง
ส่งผลให้คนเรือไม่สามารถไปทาน
อาหารบนเรือ Nava Thanee ได้ จึง
เปลี่ยนไปทานอาหารที่แท่น AQP 
แทน 

- 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 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
” 

 
 
 
 
 

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

 
 

221,742,547.5 
19,572,460.3 

 
31,863.7 

 

 
 

182,192,750.3 
20,959,016.6 

 
- 

 

- 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 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

 
 

12,075,700.0 
4,889,632.5 

 

 
 

5,033,500.0 
995,100.0 

 

- 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 
- ลกูหนีก้ารคา้ 
 

 
 
 

74,541.0 
- 

 
 
 

480,200.0 
150,656.0 

 

- BSC ใ ห้บ ริ ก า ร จั ด ท า ข้ อ มู ล
เงินเดือนพนักงานบนเรือพักอาศัย 
(Cartering and Service) ในอัตรา
ค่ าบริ การค านวณจากจ านวน
พนักงาน 1 - 100 คน คิดค่าบริการ 
350 บาทต่อคน และ 101 คนขึน้ไป
คิดค่าบริการ 300 บาทต่อคน อา้งอิง
สัญญาเลขที่  BSC-REV-63-004 
ระยะเวลาของสญัญาเริ่มตน้วนัที่ 1 
มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 
2564 

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

 
 

1,674,449.3 
1,110,125.5 

 

 
 

12,870,944.8 
2,348,010 

 

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 

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

 
 

13,013,090.5 
11,210,459.6 

 

 
 

48,220,815.4 
9,530,427.8 

 

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 

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

 
 

- 

 
 

3,414,593.8 

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 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 3.4 NSSG ซือ้น า้มันส าหรบัการ
เดินเรือจาก Sea Oil Petroleum 
- ตน้ทนุค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 

 
 

- 
 

 
 

9,308,511.6 
 

NSSG ซื ้ อน ้ า มั น เ ชื ้ อ เ พลิ ง แ ล ะ
น ้ า มั น ห ล่ อ ลื่ น จ า ก  Sea Oil 
Petroleum ส าหรบัเรือของ NSSG 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. Sea Oil Offshore 
Limited (“Sea Oil 
Offshore”) 

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

 
 

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 าหรบัเรือของกลุ่มบริษัทฯ 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 

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

 
 

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 าหรบัเรือของกลุ่มบริษัทฯ 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 

5. บริษัท เวก้า ทเวนตี ้
จ ากัด (“เวก้า ทเวนตี”้) 

NTL ซือ้น า้มนัส าหรบัการเดินเรือ
จาก เวกา้ ทเวนตี ้
- ตน้ทนุค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 
- เจา้หนีก้ารคา้        

 
 

- 
- 

 
 

7,325,250.0 
7,838,017.5 

-  NTL ซื ้อน ้ า มัน เ ชื ้อ เพลิ ง แ ล ะ
น ้ามันหล่อลื่นจากเวก้า ทเวนตี ้  
ส  าหรบัเรือของ NTL ซึ่งราคาเป็นไป
ตามราคาตลาดและ มี เ งื่ อน ไข
การคา้ทั่วไป 

- เ ป็ น ร า ย ก า ร
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการคา้
โดยทั่ วไปสมเหตุ 
สมผล 

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

บริษัทฯ จ่ายค่าจา้งจดัท าวีดี
ทศันใ์ชใ้นการประชมุสามญั 
ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ใหแ้กส่ปีด  
โปรดกัชั่น  
- ค่าใชจ้่ายอ่ืน 

 
 
 

 
100,000.0 

 
 
 

 
177,000.0 

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 

7. บริษัท โพรดีจี เฮ้าส ์
จ ากัด (“โพรดีจี เฮ้าส”์) 

บริษัทฯ จ่ายค่าจา้งจดัท าสื่อ
ประชาสมัพนัธ ์(VTR) แนะน า
ธุรกิจของบริษัทฯ แก่โพรดีจี 
เฮา้ส ์ 
- ค่าใชจ้่ายอ่ืน 

 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 

875,000.0 

บ ริ ษั ท ฯ  ป ร ะ ส ง ค์ จั ด ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ (VTR) แนะน าธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ โดยราคา
ค่าบริการจัดท าวีดีทัศน์เทียบเคียง
ราคาที่บริษัทฯ จะสามารถจัดหาได้
จากผูใ้หบ้ริการอ่ืน 

- เป็นรายการที่เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ 
บริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเง่ือนไขการค้า
ที่สมเหตสุมผล 



                                    ส่วนท่ี 2 ขอ้ท่ี 12 รายการระหว่างกัน 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 99 

บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

8. Kemaman Bitumen 
Company Sdn Bhd 

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

 
 
 

 
253,846,396.0 

 
 
 

 
300,746,352.2 

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 

9. สมาคมเจ้าของเรือ
ไทย 
 

9.1 บริษัทฯ จ่ายค่าสมาชิกใหก้บั
สมาคมเจา้ของเรือไทย  
- ค่าใชจ้่ายอ่ืน 
 

 
 

110,000.0 

 
 

118,691.5 

บริษัทฯ ช าระค่าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งมีอัตรา
ปกติทั่วไปส าหรบัสมาชิก 
 

- เป็นรายการที่ มี
อตัราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่ เรียก
เก็บสมาชิกทั่วไป 

 9.2 NTL จ่ายค่าสมาชิกให้กับ
สมาคมเจา้ของเรือไทย  
- ค่าใชจ้่ายอ่ืน 
 

 
 

45,000.0 
 

 
 

44,264.0 
 

NTL ช าระค่ าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งมีอัตรา
ปกติทั่วไปส าหรบัสมาชิก 
 

- เป็นรายการที่ มี
อตัราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่ เรียก
เก็บสมาชิกทั่วไป 

 9.3 TMT จ่ายค่าสมาชิกให้กับ
สมาคมเจา้ของเรือไทย  
- ค่าใชจ้่ายอ่ืน 
 

 
 

35,000.0 
 

 
 

34,427.5 
 

TMT ช าระค่ าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งมีอัตรา
ปกติทั่วไปส าหรบัสมาชิก 
 

- เป็นรายการที่ มี
อตัราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่ เรียก
เก็บสมาชิกทั่วไป 

 9.4 NMC จ่ายค่าสมาชิกให้กับ
สมาคมเจา้ของเรือไทย  
- ตน้ทนุบริการ 
 

 
 

5,000.0 
 

 
 

- 
 

NMC ช าระค่าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งมีอัตรา
ปกติทั่วไปส าหรบัสมาชิก 
 

- เป็นรายการที่ มี
อตัราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่ เรียก
เก็บสมาชิกทั่วไป 

 9.5 BSC จ่ายค่าสมาชิกให้กับ
สมาคมเจา้ของเรือไทย  
- ตน้ทนุบริการ 

 
 

5,000.0 

 
 

- 

BSC ช าระค่าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งมีอัตรา
ปกติทั่วไปส าหรบัสมาชิก 

- เป็นรายการที่ มี
อตัราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่ เรียก
เก็บสมาชิกทั่วไป 

10. นายทินกร  
เทดิวิกรานต ์
 
 
 
 
 

Big Sea จ่ า ย เ ช่ า อ า ค า ร
ส านักงานให้แก่  นายทินกร  
เทิดวิกรานต ์กรรมการของ Big 
Sea 
- ค่ า ใ ช้จ่ า ยบ ริ ก า ร  อ าค า ร
ส านกังาน 
 

 
 
 
 

1,200,000.0 

 
 
 
 

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

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



                                    ส่วนท่ี 2 ขอ้ท่ี 12 รายการระหว่างกัน 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 100 

บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2562 

มูลค่ารายการ  
(บาท) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2563 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เทียบเคียงได้กับการใช้บริการจาก
บคุคลภายนอก 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 ไดพ้ิจารณาขอ้มลูรายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่าง  ๆ  จากฝ่ายบริหารของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้สอบทานขอ้มูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดร้บัจากการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แลว้เห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 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 ้ 

(ก)  การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป  

คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิเป็นหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัท่ีเป็นขอ้ตกลง
ทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไประหว่างบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง
ได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
บคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี)  
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ทัง้นี ้บรษิัทจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าวเพื่อรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส  

(ข)  การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป  

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

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจจะเกิดขึน้ บรษิัทฯ 
จะแต่งตัง้ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้
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
บรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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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 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 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้  
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

นายธนิต โอสถาเลิศ 5155 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั 

2. สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีบัญชีทีผ่่านมา (ปี 2561 - 2563)  

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นส าหรบังบการเงินปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดงันี ้

งบการเงินรวมของบรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน 

เฉพาะกิจการของบรษิัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นส าหรบังบการเงินปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดงันี ้

งบการเงินรวมของบรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน 

เฉพาะกิจการของบรษิัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกันโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นส าหรบังบการเงินปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

งบการเงินรวมของบรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน 

เฉพาะกิจการของบรษิัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 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. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
 

        
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,286.13       11.89   941.65  7.21 2,218.80  16.26  
 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  426.44        3.94   508.92   3.90  364.46  2.67  
 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  - -   87.95   0.67   -     -    
 สินคา้คงเหลือ  120.5        1.11   146.97   1.13  163.15  1.20  
 สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  2.8        0.03   4.25   0.03  7.21  0.05  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,835.87 16.98  1,689.74   12.94  2,753.62  20.18  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
  

    

เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการเบกิใช ้ 176.41       1.63   0.94   0.01   0.39   0.00  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย  - -   -     -     -     -    
เงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้  487.67       4.51   644.91   4.94   672.90   4.93  
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  94.66       0.88   -     -     -     -    
เงินลงทนุทั่วไป  119.82       1.11   -     -     -     -    
ที่ดิน อาคารและเรือเดินทะเล - สทุธิ  6,943.41     64.20   9,537.76   73.01   8,999.81   65.97  
ค่าความนิยม 1,022.24       9.45   1,022.25   7.83   1,022.25   7.49  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ  113.2       1.05   107.58   0.82   103.22   0.76  
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี             -    -   23.26   0.18   46.95   0.34  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  21.54       0.20   36.56   0.27   43.74   0.32  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  8,978.95    83.02   11,373.26   87.06   10,889.26   79.82  
รวมสินทรัพย ์ 10,814.82   100.00   13,063.00   100.00   13,642.88   100.00  
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        
หนีสิ้นหมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก 
    สถาบนัการเงิน  

25       0.23  - - - - 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  447.64       4.14   517.32   3.96   660.82   4.84  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  - -  - - - - 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
    ที่จะถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  

968.93       8.96  1,139.17 8.72  1,171.94   8.59  

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินที่จะถึง 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  

73       0.67  78.30 0.60  41.36   0.30  

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  13.86       0.13   73.11   0.56   197.00   1.44  
 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  18.37       0.17   25.00   0.19   21.69   0.16  
 รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  1,546.80    14.30   1,832.90   14.03   2,092.81   15.34  
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  งบการเงินรวม 

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

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน          
 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   1,960.29     18.13   3,626.38   27.76   2,997.70   21.97  
 หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน   283.21       2.62   210.48   1.61   64.68   0.47  
 หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  13.54       0.13   60.25   0.46   60.65   0.44  
 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  39.73       0.37   52.67   0.40   61.93   0.45  
 หนีส้ินอนพุนัธ ์ - - - -  36.46   0.27  
 หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น  0.78       0.01   0.48   -     4.78   0.04  
 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  2,297.55    21.24   3,950.26   30.23   3,226.20   23.65  
 รวมหนีสิ้น  3,844.35    35.55   5,783.16   44.26   5,319.01   38.99  
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุน้        

ทนุจดทะเบียน 

2,500.00  2,500.00  2,500.00  

หุน้สามญั จ านวน 2,500,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท   (พ.ศ. 2558 : หุ้นสามัญ จ านวน 
4,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 100 บาท  พ.ศ. 
2559 : หุน้สามญั จ านวน 20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไว ้หุน้ละ 100 บาท) 

ทนุที่ออกและช าระแลว้ 

2,500.00     23.12  2,500.00 19.14 2,500.00 18.32 

หุน้สามญั จ านวน 2,500,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท   (พ.ศ. 2558 : หุ้นสามัญ จ านวน 
4,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 100 บาท  พ.ศ. 
2559 : หุน้สามญั จ านวน 20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไว ้หุน้ละ 100 บาท) 

 ส่วนเกินมลูคา้หุน้สามญั 3,407.49     31.51  3,407.49 26.09  3,407.49   24.98  

 ส่วนต ่าจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั  (417.16) (3.86)  (417.16) (3.19) (316.13)  (2.32)  

ก าไรสะสม        
   จดัสรรแลว้        
       
      ทนุส ารองตามกฎหมาย 124.6       1.15   155.20   1.19   211.40   1.55  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,052.14       9.73   1,544.92   11.83   2,388.48   17.51  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหน้ (76.53) (0.71)   (275.12)  (2.11) (334.93)  (2.45)  
รวมส่วนของบริษัทฯ 6,590.54    60.94   6,915.33   52.95   7,856.31   57.59  
ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 379.93       3.51   364.51   2.79   467.56   3.43  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,970.47    64.45   7,279.84   55.74   8,323.87   61.01  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,814.82   100.00   13,063.00   100.00   13,642.88   100.00  



                                      ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 13 ขอ้มลูทางการเงินท่ีส  าคญั 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 4 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 

  งบการเงินรวม 

  ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้          
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,479.72 100  5,346.66   100.00   5,925.75   100.00  
ตน้ทนุจากการใหบ้ริการ (3,368.56) (75.20)  (3,651.17)  (68.29) (3,467.37)  (58.51)  
ก าไรข้ันต้น 1,111.16 24.8  1,695.49   31.71   2,458.38   41.49  
รายไดอ่ื้น 92.46          2.06   58.05   1.09   55.53   0.94  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,203.62      26.87   1,753.54   32.80   2,513.91   42.42  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (389.69) (8.70)  (435.36)  (8.14) (485.53)  (8.19)  
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน - สทุธิ 8.18          0.18   47.71   0.89  (11.23)  (0.19)  
ตน้ทนุทางการเงิน (167.78) (3.75)  (210.99)  (3.95) (214.14)  (3.61)  
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

654.33      14.61   1,154.90   21.60   1,803.01   30.43  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากบรษิัทรว่มและ
การรว่มคา้ 

150.35          3.36   92.04   1.72   90.09   1.52  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 804.68      17.96   1,246.94   23.32   1,893.10   31.95  
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (58.26) (1.30)  (124.44)  (2.33) (191.46)  (3.23)  
ก าไรสุทธิส าหรับปี 746.42      16.66   1,122.50   20.99   1,701.64   28.72  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
รายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหมเ่ขา้
ไปยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั       
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

9.6          0.21   -     -    (2.11)  (0.04)  

รวมรายการทีจ่ะไม่จัดประเภทรายการ
ใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

9.6        0.21   -     -    (2.11)  (0.04)  

รายการที่จะจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั       
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการ

แปลงคา่งบการเงิน 
(4.08) (0.09)  (98.41)  (1.84) (33.31)  (0.56)  

ผลขาดทนุจากการป้องกนัความเสี่ยง
กระแสเงินสด - สทุธิจากภาษี 

- - - - (20.62)  (0.35)  

ส่วนแบ่งก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนของการ
รว่มคา้ตามวิธีสว่นไดเ้สีย 

(0.07) -  15.98   0.30  (0.91)  (0.02)  

รวมรายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

(4.15) (0.09)  (82.43)  (1.54) (54.84)  (0.93)  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - 
สุทธิจากภาษี 

5.45        0.12   (82.43)  (1.54) (56.95)  (0.96)  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 751.87      16.78   1,040.07   19.45   1,644.69   27.75  



                                      ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 13 ขอ้มลูทางการเงินท่ีส  าคญั 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (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. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การแบ่งปันก าไรสุทธิ       
ส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบริษัทใหญ่ 711.82        15.89   1,023.39   19.14   1,533.06   25.87  
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้อ่ืนจากการรวม
ธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 

-               -     -     -     -     -    

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุ 

34.6          0.77   99.11   1.85   168.58   2.84  

 746.42      16.66   1,122.50   20.99   1,701.64   28.71  
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบริษัทฯ 717.25        16.01   948.89   17.75   1,480.33   24.98  
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้อ่ืนจากการรวม

ธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
-  -   -     -     -     -    

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุ 

34.62          0.77   91.18   1.70   164.36   2.77  

 751.87      16.78   1,040.07   19.45   1,644.69   27.75  

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน        
   ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาท) 0.28   0.41  0.61  

  



                                      ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 13 ขอ้มลูทางการเงินท่ีส  าคญั 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (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. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรส าหรบัปี 746.43     1,122.50  1,701.64 
ปรับรายการทีก่ระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)       
ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย 501.92        639.93   734.97  
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอปุกรณแ์ละเรือเดินทะเล (44.12)            2.09   9.78  
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ - - 49.45 
ขาดทนุจากการเลิกกิจการของบริษัทยอ่ยและการรว่มคา้ -          26.76           -  
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุ (24.12)                -                   -    
ส่วนแบ่งขาดทนุ (ก าไร) จากบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ (150.35)         (92.04) (90.09)  
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 5.38          14.31   7.77  
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกิดขึน้ (4.38)         (65.68) (3.86)  
ดอกเบีย้จ่าย 167.78        210.99   214.14  
ดอกเบีย้รบั (20.43)         (11.50) (4.40)  
รายไดเ้งินปันผล -           (2.49) - 
ค่าใชจ้่าย(รายได)้ ภาษีเงินได ้ 58.26        124.44   191.46  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหนีสิ้นด าเนินงาน 

1,236.37 1,969.31   2,810.86  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน    
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 29.17         (41.15)  131.57  
สินคา้คงเหลือ 13.45         (33.24) (17.13)  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 7.57           (1.80) (3.28)  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 14.91            3.40   5.53  
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น (149.40)        134.04   186.52  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 4.74            0.92  (3.00)  
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 6.25           (0.31) (0.40)  
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (0.62)           (1.38) (1.13)  

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 1,162.44     2,029.79   3,109.54  

จ่ายภาษีเงินได ้ (54.98)         (52.07) (94.70)  
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  1,107.46    1,977.72   3,014.84  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรบั (จ่าย) จากเงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ (56.83)        175.38  0.57   
เงินสดรบัช าระจากการใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 35                -    87.88     
เงินสดจ่ายจากการใหกู้ย้ืมระยะสัน้แกก่ิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั (35)                -    -    
เงินสดรบัคืนทนุจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ - - 51 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย          (76.96) - 



                                      ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 13 ขอ้มลูทางการเงินท่ีส  าคญั 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (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. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดจ่ายสทุธิเพ่ือซือ้ธุรกิจ (1,392.00)                -                   -    
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ส่วนไดเ้สียในบรษิัทรว่ม -          (41.03)         (0.05) 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในเงินลงทนุทั่วไป -            (2.43) - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ่อมเรือครัง้ใหญ่ ซือ้อปุกรณ ์และสว่นปรบัปรุง
อาคาร 

(450.62)    (3,355.93)    (387.24) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน -            (0.06)           - 
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยสินทรพัย ์ 584.43            6.23   145.67  
ดอกเบีย้รบั 20.44          11.50   4.41  
เงินปันผลรบั 166.28          37.48   26.25  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,128.30)   (3,245.82) (71.51)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรบั (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชแีละ เงินกูย้ืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

(34.51)         (25.00) - 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 219.85     3,097.14  582.47 
เงินสดรบัจากสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุในการออกจ าหน่าย
หุน้สามญัของบริษัทย่อย 

- - 39.59 

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,364.96)    (1,116.45) (1,198.36)  
เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (72.49)         (75.72) (226.44)  
เงินสดจ่ายเพ่ือการเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของใน
บริษัทย่อยที่ไม่ไดมี้ผลท าใหส้ญูเสียการควบคมุ 

                        -          (210.99) - 

เงินปันผลจ่ายใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ -          (19.70) (100.97) 
เงินปันผลจ่าย (250)       (500.00) (525.00)  
ดอกเบีย้จ่าย (167.78)       (205.67) (211.14)  
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,669.89)      943.61  (1,639.85)  
 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,690.73) (324.49) 1,303.48 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม            2,974.25      1,286.13  941.65 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสด และรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

2.61         (19.99)         (26.33) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,286.13      941.65  2,218.80 
 
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด 

   

เจา้หนีค้่าซือ้อปุกรณ ์                    1.18           23.38           2.20  
ซือ้ยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -            8.21            - 
เงินปันผลคา้งรบั - - 34.99 
การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ - - 32.00 



                                      ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 13 ขอ้มลูทางการเงินท่ีส  าคญั 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 8 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

  งบการเงินรวม 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ หน่วย ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.19  0.92   1.32  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 1.11  0.84   1.24  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.77  1.20   1.58  
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เท่า 14.82  13.76   17.54  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 24.29  26.17   20.52  
อตัราส่วนหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ เท่า 27.89  27.30   22.36  
ระยะเวลาขายเฉลี่ย วนั 12.91  13.19   16.10  
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้ เท่า 8.32  7.57   8.86  
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 43.25  47.57   40.65  
วงจรเงินสด วนั (6.05) (8.22)  (4.03)  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability 
Ratio) 

    

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ      24.80   31.71   41.49  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ             16.11   23.57   33.29  
อตัราก าไรอ่ืน รอ้ยละ               2.02   1.07   0.93  
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ           161.12   161.08   157.62  
อตัราก าไรสทุธิ รอ้ยละ             16.66   20.99   28.72  
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ รอ้ยละ             11.20   15.15   20.76  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency 
Ratio) 

    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ รอ้ยละ 6.95  9.40   12.74  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 18.64  21.10   25.99  
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เท่า 0.42  0.45   0.44  
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy 
Ratio) 

    

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ เท่า 0.58  0.84   0.68  
อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้ือหุน้ เท่า 0.47  0.69   0.51  
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 6.60  9.37   14.08  
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) เท่า 0.30  0.35   1.07  
อตัราการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 33.49  44.54   30.85  
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  (Management Discussion and 
Analysis: MD&A) 

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายที่จะกล่าวต่อไปนี ้จดัท าส าหรบังบการเงินรวมส าหรบัปี 2561 2562 และ 2563 และควร
อ่านประกอบกบัหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมดงักล่าว โดยงบการเงินของบรษิัทฯ ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไทย (TFRS) และงบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 ที่ระบุในส่วนนีเ้ป็นขอ้มลูที่ไดจ้ดัท าขึน้
ในรูปของงบการเงินรวม (Consolidated basis) 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมาและฐานะทางการเงนิ 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2561 - 2563 

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางด้านการขนส่งและจัดเก็บน ้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์น ้ามันส าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเคมีเหลวอย่างครบวงจร โดยครอบคลมุถึงการประกอบธุรกิจหลกั 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจเรือขนส่งฯ 2) ธุรกิจเรือ
ขนส่งและจัดเก็บ FSU 3) ธุรกิจเรือ Offshore และ 4) ธุรกิจบริหารเรือ โดยมีส่วนแบ่งรายได้ของแต่ละธุรกิจในปี  
2561 – 2563 ดงันี ้

 

    

รายไดร้วมปีบญัชี 2561 
4,479.7 ลา้นบาท 

รายไดร้วมปีบญัชี 2562 
5,346.7 ลา้นบาท 

รายไดร้วมปีบญัชี 2563 
5,925.8 ลา้นบาท 

ในปี 2563 ทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ตอ้งเผชิญกบัสถานการณว์ิกฤติที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ลุกลามไปทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อวิธีการด าเนินธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจ
ภาพรวมของโลกและประเทศไทยอย่างรุนแรงตลอดทัง้ปี 2563 ที่ผ่านมา  

อย่างไรก็ตามปี 2563 ถือเป็น “ปีแห่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง” ของบริษัทฯ โดยการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ ในรอบปี 2563 ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างดี โดยรายไดแ้ละผลก าไรของบรษิัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว ้โดยบรษิัทฯ สามารถสรา้งรายไดร้วมไดจ้ านวน 5,925.8 ลา้นบาท และมีก าไรสทุธิทัง้สิน้ 1,701.6 ลา้นบาท โดยเป็นผล
มาจากการเก็บเก่ียวความส าเร็จจากการลงทุนที่ถูกตอ้ง และถูกเวลาในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายการ
ลงทุนในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน า้มัน (Floating Storage Units “FSU”) ที่บริษัทฯ ไดม้ีการปรับแผนการลงทุนเพื่อ
ขยายธุรกิจตัง้แต่ปลายปี 2561 ใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของสภาวะอุตสาหกรรม ที่องคก์รการเดินเรือระหว่าง
ประเทศ (IMO) บงัคบัใชม้าตรการ IMO2020 ซึ่งก าหนดใหผู้ป้ระกอบการเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศตอ้งใชน้ า้มนัเตา
ก ามะถันต ่า (0.5% โดยน า้หนัก) เป็นเชือ้เพลิงแทนน า้มันเตาก ามะถันสูง (3.5% โดยน า้หนัก) ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563  
เป็นตน้ไป ซึ่งส่งผลใหธุ้รกิจ FSU สามารถสรา้งรายไดถ้ึง 3,248.6 ลา้นบาท ในปี 2563 เพิ่มขึน้จากปี 2562 รอ้ยละ 67.4 
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ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ยงัสามารถรกัษาระดบัการท ารายไดข้องธุรกิจเรือขนส่งน า้มนัในประเทศใหอ้ยู่ในระดบัใกลเ้คียง
กับปีที่ผ่านมา แมว้่าปริมาณการบริโภคน า้มันอากาศยาน (Jet A-1) จะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ จากผลกระทบของการ
ลดลงอย่างรุนแรงของจ านวนเที่ยวบินจากต่างประเทศที่เขา้มาในประเทศไทย จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่จากการที่บริษัทฯ ได้ท าการติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด รวมถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการเรือที่มีประสิทธิภาพ จึงท าใหบ้ริษัทฯ สามารถปรับเปล่ียนเสน้ทางการขนส่ง และ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมที่ขนส่งใหส้อดคลอ้งกับสถานการณต์ลาด และท าใหบ้ริษัทฯ ยงัคงสามารถรกัษาระดบัการใชง้าน
ของกองเรือ (Utilization Rate) ใหอ้ยู่ในระดบัสงู จึงท าใหธุ้รกิจเรือขนส่งน า้มนัในประเทศ สามารถสรา้งรายไดถ้ึง 2,035.7 
ลา้นบาท ในปี 2563 บาท ซึ่งลดลงรอ้ยละ 10.2 จากปี 2562 ในขณะที่กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ยังคงสามารถด าเนินงานไดต้าม
แผนงาน  

รายการท่ีส าคญัที่สะทอ้นภาพผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ใน 3 ปีที่ผ่านมาสรุปไดด้งันี ้

รายการ (ล้านบาท) ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,479.7 5,346.7 5,925.8 

ก าไรขัน้ตน้ 1,111.2 1,695.5 2,458.4 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)  24.8 31.7 41.5 

ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร 389.7 435.4 485.5 

ก าไรสทุธิ 746.4 1,122.5 1,701.6 

อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 16.7 21.0 28.7 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ ของบริษัทใหญ่* 711.8 1,023.4 1,533.1 

*หมายเหต:ุ ก าไรดงักล่าวค านวณจากก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ รวมกบัก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้อ่ืนจากการ
รวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการส าหรบัปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 4,479.7 ลา้นบาท 5,346.7 ลา้นบาท และ 5,925.8 
ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 32.3 และรอ้ยละ 10.8 จากปี 2561 และ 2562 ตามล าดบั ซึ่งในปี 2562 รายไดจ้าก
การให้บริการของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการจัดเก็บและผสม 
น า้มันเตาเพื่อใหไ้ดน้ า้มนัก ามะถันต ่า (0.5% โดยน า้หนัก) ตามขอ้ก าหนดของ IMO ที่ก าหนดให ้ผูป้ระกอบการเดินเรือ
ขนส่งระหว่างประเทศตอ้งใชน้ า้มนัเตาก ามะถันต ่า (0.5% โดยน า้หนัก) เป็นเชือ้เพลิงแทนน า้มนัเตาก ามะถันสูง (3.5% 
โดยน า้หนกั) ตามที่กล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ จึงด าเนินการลงทุนซือ้เรือขนาด VLCC (Very Large Crude Carrier) จ านวน 3 
ล า เพื่อน ามาปรบัปรุงใหเ้ป็นเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU เพื่อขยายการใหบ้ริการกบัผูผ้ลิตและผูค้า้น า้มนัเตารายใหญ่ของ
ยุโรปและเอเชีย รวมถึงการขยายกองเรือในธุรกิจเรือขนส่งในประเทศจ านวน 5 ล า เพื่อขยายธุรกิจการใหบ้ริการขนส่ง
น า้มันซึ่งสอดคลอ้งกับปริมาณการบริโภคน า้มันส าเร็จรูปของประเทศไทยที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี ท าให้รายได้  
ก าไรขัน้ตน้ และก าไรสทุธิของปี 2562 จึงปรบัตวัดีขึน้มาก เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561  

ในขณะที่ปี 2563 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการเจรจาต่อรองปรบัอตัราค่าบริการกับลกูคา้ในกลุ่มเรือขนส่งและ
จดัเก็บ FSU จ านวน 6 ล า จากเรือทัง้หมดในกองเรือ FSU จ านวน 8 ล า สอดคลอ้งกับปริมาณความตอ้งการกักเก็บและ
ผสมน า้มนัเตาที่เพิ่มขึน้มาก ในขณะเดียวกนับรษิัทฯ ยงัสามารถรกัษาระดบัการท ารายไดข้องธุรกิจเรือขนส่งในประเทศให้
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 แม้ว่าปริมาณการบริโภคน ้ามันอากาศยาน (Jet A-1) จะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  



                                      ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 14 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 11 

จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ปี จึงท าใหร้ายได ้ก าไร
ขัน้ตน้ และก าไรสทุธิของปี 2563 สงูขึน้มากเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทส าหรับปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 389.7 ลา้นบาท 435.4  
ลา้นบาท และ 485.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารที่สงูในปี 2562 สงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 
2561 เนื่องจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการไดร้บัคืนเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ที่ช  าระบญัชีเสรจ็แลว้ โดยในเดือน
มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเลิก บรษิัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากดั (STC) ซึ่งเป็นบรษิัทรว่มที่
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนรอ้ยละ  51.0 ต่อกระทรวงพาณิชย์ ต่อมาในเดือนธันวาคม 2562 STC ไดช้ าระบัญชี 
แลว้เสร็จ บริษัทฯ จึงไดร้บัเงินลงทุนคืนภายหลงัจากการปิดบริษัท แต่เนื่องจากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่บริษัทฯ เขา้ไป
ลงทุนใน STC อยู่ที่ 36.19 บาทต่อเหรียญสหรฐัฯ ในขณะที่อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่คืนเงินลงทุนอยู่ที่ 30.57 บาทต่อ
เหรียญสหรฐัฯ บริษัทฯ จึงรบัรูผ้ลต่างดงักล่าวเป็นรบัรูก้ารขาดทุนจากการคืนเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม รายการดงักล่าว  
เป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว (Non-Recurring Item) และไม่กระทบต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ 
ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารที่สงูในปี 2563 สงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 มาจากค่าใชจ้่ายในการขายเรือใน
ธุรกิจเรือขนส่งและสนบัสนุนการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทางทะเล (“ธุรกิจเรือ Offshore”) ที่ไดม้ีการขายออกไปในช่วง
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งหยุดด าเนินการ สืบเนื่องมาจากปริมาณน า้มนัใน
หลมุผลิตลดลง และการปรบัลดลงของราคาน า้มนัดิบอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางปี 2563 และจากค่าใชจ้่ายผลตอบแทน
พนกังานของกลุ่มธุรกิจ FSU ที่เพิ่มสงูขึน้ตามผลประกอบการท่ีดีขึน้  

ก าไรสุทธิส าหรับปี  2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 746.4  ล้านบาท 1,122.5 ล้านบาท และ 1,701.6 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 16.7  รอ้ยละ 21.0 และรอ้ยละ 28.7 ตามล าดบั ทัง้นี ้อตัราก าไรสทุธิในปี 2562 
เพิ่มขึน้จากปี 2561 จากการขยายกองเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU และกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งในประเทศ 
ในขณะที่อตัราก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ในปี 2563 เป็นผลมาจากความส าเร็จในการเจรจาเพื่อขอปรบัอตัราค่าบริการของเรือใน
กลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

2. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

2.1 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563  

2.1.1 รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยส าหรบัปีบญัชี 2561 2562 
และ 2563 รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษัทฯ เท่ากับ 4,479.7 ลา้นบาท 5,346.7 ลา้นบาท และ 5,925.8 ตามล าดบั 
ทัง้นี ้รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งฯ และรายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งและ
จดัเก็บ FSU เป็นหลกั 

รายได้จากการให้บริการสามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ  
2) รายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU 3) รายไดจ้ากธุรกิจเรือ Offshore และ 4) รายไดจ้ากธุรกิจบริหารเรือ โดย
สามารถแสดงรายละเอียดไดต้ามตารางดงัต่อไปนี ้
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รายได้จากการให้บริการ  ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

(ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งฯ 2,254.0 50.3 2,587.9 48.4 2,203.3 37.2 

รายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งและจดัเกบ็ FSU 1,395.7 31.2 1,940.9 36.3 3,248.6 54.8 

รายไดจ้ากธุรกิจเรือ Offshore 471.8 10.5 491.2 9.2 225.5 3.8 

รายไดจ้ากธุรกิจบริหารเรือ 358.2 8.0 326.6 6.1 248.4 4.2 

รายได้จากการให้บริการรวม 4,479.7 100.0 5,346.7 100.0 5,925.7 100.0 

1) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ 

รายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยส าหรบัปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 รายไดจ้ากธุรกิจเรือ
ขนส่งฯ เท่ากับ 2,254.0 ลา้นบาท 2,587.9 ลา้นบาท และ 2,203.3 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50.3  
รอ้ยละ 48.4 และรอ้ยละ 37.2 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการรวม ตามล าดบั ทั้งนี ้รายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งฯ จะแปรผนั
ตามปรมิาณการขนส่ง ดงันี ้

ธุรกิจเรือขนส่งฯ ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

ปริมาณสินคา้ที่เรือขนส่งใหบ้ริการ (ลา้นลิตร) 6,471.5 9,282.3 9,880.3 

- ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกับปีบญัชี 2561 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งฯ เพิ่มขึน้ 333.9 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.8 เป็นผลมาจาก (1) ปรมิาณการขนส่งเพิ่มมากขึน้ (2) มีเรือเพิ่มขึน้ จ านวน 6 ล า โดยแบ่งเป็นเรือขนาด 
3,000 DWT จ านวน 5 ล า และเรือขนาด 5,300 DWT จ านวน 1 ล า และ (3) การ รบัรูร้ายไดจ้าก บรษิัท บิก๊ซี จ ากดั เต็มปี  

- ส าหรบัปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบญัชี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งฯ ลดลง 384.6 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 14.9 เป็นผลมาจาก (1) ปริมาณการขนส่งน า้มันอากาศยานลดลงอย่างรุนแรงจากผลกระทบของการ  
แพรร่ะบาดของ COVID-19 และ (2) ธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศมีการขายเรือออกไปจ านวน 1 ล า เนื่องจากดงักล่าวมี
อายมุาก และถึงก าหนดการเขา้อู่ (Drydocking) 

2) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU 

ส าหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เท่ากับ 1,395.7 ล้านบาท 
1,940.9 ลา้นบาท และ 3,248.6 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 31.2 รอ้ยละ 36.3 และรอ้ยละ 54.8 ของ
รายได้จากการให้บริการรวม ตามล าดับ ทั้งนี ้ รายได้จากธุรกิจเรื อขนส่งและจัดเก็บ FSU มีการเปล่ียนแปลงอัตรา 
การใหบ้รกิารเฉล่ีย (Utilization Rate) ดงันี ้

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

อตัราการใหบ้ริการเฉลี่ย (Utilization Rate) (รอ้ยละ) 86.25 94.30 99.90 

- ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกับปีบญัชี 2561 บริษัท มีรายไดจ้ากธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU เพิ่มขึน้ 545.2 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 39.1 สาเหตุหลักเนื่องจาก ความตอ้งการในการกักเก็บและผสมน า้มันเตามีมากขึน้ เพื่อ
รองรบัมาตรการ IMO2020 ที่จะสดัส่วนก ามะถนัในน า้มนัเตาลงเหลือ 0.5% โดยน า้หนกั จากเดิม 3.5% โดยน า้หนกั โดย
เริ่มบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ส่งผลใหบ้รษิัทฯ สามารถขยายฐานลกูคา้ใหม่ ที่มีวตัถปุระสงคใ์นการ
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กักเก็บและผสมน ามันเตาที่มีก ามะถันต ่ามาก (VLSFO) กับน า้มันเตาที่มีก ามะถันสูง (HSFO) เพื่อให้ไดน้ า้มันเตาที่มี
ก ามะถันต ่า (LSFO) ตามเกณฑ ์IMO2020 ตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาส 4/2561 ซึ่งจากอุปสงคท์ี่เพิ่มสงูขึน้ดงักล่าว บริษัทฯ 
จึงลงทุนขยายกองเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU เพิ่มขึน้จ านวน 3 ล าในปี 2562 เพื่อรองรบักลุ่มลกูคา้ซึ่งเป็นผูผ้ลิตและผูค้า้
น ามนัเตารายใหญ่ของยโุรปและเอเชีย ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

- ส าหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึน้ 
1,307.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 67.4 สาเหตุหลกัเนื่องจาก (1) เรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ที่จดัหาเพิ่มจ านวน 3 ล า
ในปี 2562 ให้บริการกับลูกคา้เต็มปี และ (2) บริษัทสามารถเจรจาปรบัอัตราค่าบริการเพิ่มขึน้ สอดคลอ้งกับปริมาณ 
ความตอ้งการใชเ้รือ FSU ในการจดัเก็บและผสมน า้มนัเตาก ามะถนัต ่าที่เพิ่มสงูขึน้ตามมาตรการ IMO2020 

3) รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore 

รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSO และรายได้จากการ
ให้บริการเรือที่พัก (Accomodation Work Barge: AWB) ส าหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 รายไดจ้ากธุรกิจการ
ใหบ้ริการเรือ Offshore เท่ากับ 471.8 ลา้นบาท 491.2 ลา้นบาท และ 225.5 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
10.5  รอ้ยละ 9.2 และรอ้ยละ 3.8 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการรวม ตามล าดบั ทัง้นี ้รายไดจ้ากธุรกิจเรือ Offshore มีการ
เปล่ียนแปลงตามจ านวนวนัใหบ้รกิาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ธุรกิจเรือ Offshore ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

จ านวนวนัที่เรือ Offshore ใหบ้ริการ (วนั) 936.1 1,006.0 468.0 

- ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกบัปีบญัชี 2561 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจเรือ Offshore เพิ่มขึน้ 19.4 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 4.1 สาเหตุหลักเนื่องจากความต้องการใช้เรือ AWB มีเพิ่มมากขึน้ ตามสถานการณ์ของตลาดและ 
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 

- ส าหรบัปีบญัชี 2563 เทียบกบัปีบญัชี 2562 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจเรือ Offshore ลดลง 265.7 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 54.1 เนื่องจากการขายเรือ FSO จ านวน 2 ล าออกไปในระหว่างปี 2563 เนื่องจากลกูคา้มีความจ าเป็นตอ้ง
หยุดด าเนินการผลิต สืบเนื่องมาจากปริมาณน า้มนัในหลมุผลิตลดลง ดงันัน้จึงท าให ้ณ สิน้ปี 2563 เรือในธุรกิจ Offshore 
ของบรษิัทฯ จึงมีเพียงเรือ AWB จ านวน 1 ล า 

4) รายได้จากธุรกิจการบริหารเรือ 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 รายไดจ้ากธุรกิจการบริหารเรือเท่ากับ 358.2 ลา้นบาท 326.6 ลา้นบาท และ 
248.4 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 8.0 รอ้ยละ 6.1 และรอ้ยละ 4.2 ของรายไดจ้ากการให้บริการรวม 
ตามล าดบั  

- ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกับปีบญัชี 2561 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจการบริหารเรือลดลง 31.6 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 8.8 สาเหตุหลักเนื่องจากจ านวนเรือในการให้บริหารจัดการเรือลดลง โดยในข่วงตน้ปี 2561 บริษัทฯ 
ใหบ้รกิารจดัการเรือแก่ลกูคา้ภายนอก รวมทัง้สิน้ 6 ล า โดยแบ่งออกเป็นเรือ FSU จ านวน 3 ล า เรือ Aframax จ านวน 1 ล า 
และเรือ Container จ านวน 2 ล า ในขณะที่ปี 2562 บริษัทฯ ให้บริการจัดการเรือแก่ลูกคา้ภายนอก รวมทั้งสิน้ 3 ล า 
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เนื่องจากลูกคา้ที่เป็นเจ้าของเรือ FSU ได้ขายเรือ FSU เป็นเศษซาก (Scrap) ออกไป 1 ล า และบริษัทฯ ยกเลิกการ
ใหบ้รกิารกบัเรือ Container จ านวน 2 ล า  

- ส าหรบัปีบญัชี 2563 เทียบกับปีบญัชี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจการบริหารเรือลดลง 78.2 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 23.9 สาเหตหุลกัเนื่องจากจ านวนเรือในการใหบ้ริหารจดัการเรือลดลง โดยในช่วงตน้ปี 2563 เรือ Aframax 
ที่บริษัทฯ ไดใ้ห้บริการบริหารจัดการเรือไดถู้กน าไปขายเป็นเศษซาก (Scrap) จึงท าให้จ านวนเรือนอกกลุ่มที่บริษัทฯ
ใหบ้รกิารบรหิารจดัการเรือมีเพียง 2 ล าในปี 2563 

2.1.2 ต้นทุนการให้บริการ  

ส าหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 3,368.6 ล้านบาท 3,651.2  
ล้านบาท และ 3,467.4 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 282.6 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 8.4 ในปี 2562 และลดลง 183.8  
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.0 ในปี 2563 โดยมีตน้ทนุการใหบ้รกิารของบรษิัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจ เป็นดงันี ้

ต้นทุนการให้บริการ ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

(ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ตน้ทนุการใหบ้ริการเรือขนส่งฯ 1,847.8 54.9 2,047.4 56.1 1,776.0 51.2 

ตน้ทนุการใหบ้ริการเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU 925.8 27.5 1,063.5 29.1 1,356.8 39.1 

ตน้ทนุการใหบ้ริการเรือ Offshore 360.8 10.7 352.9 9.7 201.2 5.8 

ตน้ทนุการใหบ้ริการบริหารเรือ 234.2 6.9 187.4 5.1 133.4 3.8 

ต้นทุนการให้บริการรวม 3,368.6 100.0 3,651.2 100.0 3,467.4 100.0 

สดัส่วนของตน้ทุนการใหบ้ริการของบริษัทฯ แยกตามประเภทค่าใชจ้่าย ในปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 สรุปได้
ดงันี ้

ต้นทุนการให้บริการ ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

(ล้านบาท) ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

น า้มนัเชือ้เพลิงส าหรบัเดินเรือ 22.2 22.9 22.9 

ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย 14.0 17.1 20.2 

ค่าจา้งเรือขนส่งแบบระยะเวลา 8.1 9.4 2.8 

ค่าบริหารจดัการเรือ1 12.1 6.2 7.9 

ตน้ทนุธุรกิจขนส่ง2 43.4 44.3 46.1 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 0.2 0.1 0.1 

ต้นทุนการให้บริการรวม 100.0 100.0 100.0 

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

ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งประกอบด้วยต้นทุนหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง ค่าเส่ือมราคาและ  
ค่าตดัจ าหน่าย ค่าจา้งเรือขนส่งแบบระยะเวลา และค่าบรหิารจดัการเรือ โดยส าหรบัปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 ตน้ทนุ
การใหบ้ริการเรือขนส่งเท่ากับ 1,847.8 ลา้นบาท 2,047.4 ลา้นบาท และ 1,776.0  ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 54.9 รอ้ยละ 56.1 และ รอ้ยละ 51.2 ของตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม ตามล าดบั  

- ส าหรบัปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีตน้ทุนการใหบ้ริการเรือขนส่ง 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 

- ส าหรบัปีบญัชี 2563 เทียบกบัปีบญัชี 2562 บรษิัทฯ มีตน้ทนุการใหบ้รกิารเรือขนส่ง ลดลง 271.4 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 13.3 เนื่องจากราคาน า้มนัเชือ้เพลิงส าหรบัเดินเรือในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 สอดคลอ้งกบัราคาน า้มนัดบิ
ที่ปรบัตวัลดลง 

2) ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 ตน้ทุนการใหบ้ริการธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU เท่ากับ 925.8 ลา้นบาท 
1,063.9 ลา้นบาท และ 1,356.8 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 27.5 รอ้ยละ 29.1 และ 39.1 ของตน้ทุนการ
ใหบ้รกิารรวม ตามล าดบั  

- ส าหรบัปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีตน้ทุนการใหบ้ริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึน้ 
138.1 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.9 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 

- ส าหรบัปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนการใหบ้ริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึน้ 
293.3 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ตน้ทุนในการใหบ้ริการที่เพิ่มขึน้ของเรือล าใหม่ 
จ านวน 3 ล า ไดแ้ก่ เรือ Aquarius Star เรือ Crystal Star และ เรือ Darin Star ที่ใหบ้ริการเต็มปี ในปี 2563 และ (2) การ
เพิ่มขึน้ของค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของเรือใหม่ทัง้ 3 ล าดงักล่าว ที่มีการตดัค่าเส่ือมราคาเต็มปี ในขณะท่ีปี 2562 
จะตดัค่าเส่ือมราคาภายหลงัจากการเขา้ใหบ้รกิารของเรือแต่ละล า 

3) ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore 

ส าหรบัปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ตน้ทุนการใหบ้ริการเรือ Offshore เท่ากับ 360.8 ลา้นบาท 352.9 ลา้นบาท 
และ 201.2 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.7  รอ้ยละ 9.7 และ รอ้ยละ 5.8 ของตน้ทุนการใหบ้ริการรวม 
ตามล าดบั  

- ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore ในปี 2562 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2561 เนื่องจากบริษัท สามารถควบคุม
ค่าใชจ้่ายซ่อมบ ารุง และค่าใชจ้่ายของเรือ AWB ระหว่างช่วง Off-Hired ไดด้ีขึน้ 

- ส าหรบัปีบญัชี 2563 เทียบกับปีบญัชี 2562 ตน้ทุนการใหบ้ริการเรือ Offshore ลดลง เนื่องจากจ านวนเรือ FSO 
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ที่ใหบ้รกิารลดลงจ านวน 2 ล าจากการปิดหลมุผลิตน า้มนัของลกูคา้ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

4) ต้นทุนการให้บริการบริหารเรือ 

- ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกับปีบญัชี 2561 บริษัทฯ มีตน้ทุนการใหบ้รกิารบริหารเรือ ลดลง 46.8 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 20.0 เนื่องจากบรษิัทฯ ยกเลิกการใหบ้รกิารเรือ FSU จ านวน 1 ล าตัง้แต่ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2561 เนื่องจาก
ลูกคา้ไดน้ าเรือไปขายเป็นเศษซาก (Scrap) และยกเลิกการใหบ้ริการเรือ Container จ านวน 2 ล า รวมเป็นการยกเลิก 
การใหบ้รกิารเรือทัง้หมด 3 ล า ประกอบกบับรษิัทฯ สามารถควบคมุบรหิารตน้ทนุในการบ ารุงรกัษาเรือไดด้ีขึน้ 

- ส าหรบัปีบญัชี 2563 เทียบกับปีบญัชี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนการใหบ้ริการบริหารเรือ ลดลง 54.0 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 28.8 เนื่องจากบริษัทฯ ยกเลิกการใหบ้ริการเรือขนาด Aframax ในธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศ ตัง้แต่ช่วง
ตน้ปี 2563 เนื่องจากลกูคา้ไดน้ าเรือไปขายเป็นเศษซาก (Scrap) 

2.1.3 ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 ก าไรขัน้ตน้รวมเท่ากบั 1,111.2 ลา้นบาท 1,695.5 ลา้นบาท และ 1,695.5 
ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับรอ้ยละ 24.8 รอ้ยละ 31.7 และ รอ้ยละ 41.5 ตามล าดับ ทั้งนี ้  
ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้แยกตามธุรกิจเป็นดงันี ้

ก าไรข้ันต้น ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

(ล้านบาท) มูลค่า  อัตราก าไร
ข้ันต้น 

มูลค่า  อัตราก าไร
ข้ันต้น 

มูลค่า 
 

อัตราก าไร
ข้ันต้น 

ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ 406.2 18.2 540.6 20.9 427.3 19.4 

ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือขนส่งและ
จดัเก็บ FSU  

469.9 33.7 877.4 45.2 1,891.9 58.2 

ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือ Offshore 111.0 23.5 138.3 28.2 24.2 10.8 

ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจบริหารเรือ 124.1 34.6 139.2 42.6 115.0 46.3 

ก าไรข้ันต้นรวม 1,111.2 24.8 1,695.5 31.7 2,458.4 41.5 

(1) ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ รวมเท่ากับ 406.2 ลา้นบาท 540.6 ลา้นบาท 
และ 427.3 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 18.2 รอ้ยละ 20.9 และ รอ้ยละ 19.4  ตามล าดบั 
โดยก าไรขั้นตน้ของธุรกิจเรือขนส่งฯ ในปี 2562 ปรับตัวสูงขึน้จากปี 2561 เนื่องจากเนื่องจาก (1) การรับรูร้ายไดแ้ละ 
ก าไรขัน้ตน้ของ บรษิัท บิก๊ซี จ ากดั (บิก๊ซี) เต็มปี 2562 (2) บรษิัท รบัเรือต่อใหม่จ านวน 6 ล า เพื่อใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ซึ่งเป็น
ผูค้า้น า้มนัรายใหญ่ของประเทศ จึงท าใหร้ายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ของบริษัท ปรบัตวัดีขึน้ และ (3) ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 
2562 เรือในธุรกิจฯ ขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทฯ จ านวน 1 ล า ที่ไดใ้หบ้ริการแบบรายเที่ยว (SPOT) ไดร้บัประโยชน์
จากอตัราค่าขนส่งของเรือขนาด Aframax ในตลาดโลกที่ปรบัตวัดีขึน้ 

  ในขณะท่ีก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจเรือขนส่งฯ ในปี 2563 ปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2562 เนื่องจาก (1) ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้การขนส่งน า้มันอากาศยาน (Jet A-1) ลดลงอย่างมาก บริษัทฯ จึงท าการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งให้สอดคลอ้งกับสถานการณต์ลาด โดยเปล่ียนจากการขนส่งน า้มันอากาศยานลงไปยัง
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ภาคใต ้เป็นการขนส่งน า้มนัประเภทเบนซิน และดีเซลเขา้ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพื่อรกัษาระดบัการใชง้านของ
เรือ (Utilization Rate) ใหค้งอยู่ในระดบัสงู แต่การขนส่งน า้มนัในเสน้ทางภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จะมีอตัราก าไร
ขั้นตน้ที่ต  ่ากว่าการขนน า้มันอากาศยานลงไปยังภาคใต ้และ (2) ในช่วงไตรมาส 4/2563  เรือในธุรกิจฯ ขนส่งระหว่าง
ประเทศของบริษัทฯ จ านวน 1 ล า ไดเ้ขา้ซ่อมบ ารุง (Drydocking) ตามแผนงาน จึงท าใหช้่วงเวลาดังกล่าวไม่มีรายได ้ 
แต่ยงัคงรบัรูต้น้ทนุคงที่ ดงันัน้ ก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจเรือขนส่งฯ ในปี 2563 จึงปรบัตวัลดลงจากปี 2562 

(2) ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU เท่ากบั 469.9 ลา้นบาท 877.4 
ลา้นบาท และ 1,891.9 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 33.7 รอ้ยละ 45.2 และ รอ้ยละ 58.2 
ตามล าดบั โดยในปี 2562 บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU เพิ่มขึน้จากปี 2561 เนื่องจากตัง้แต่ช่วง
ปลายปี 2561 บริษัทฯ เล็งเห็นว่าความตอ้งการกักเก็บน า้มันเตาเพื่อรองรบัมาตรการ IMO2020 ที่จะลดเพดานสดัส่วน
ก ามะถันในน า้มันเตาลงเหลือ 0.5% โดยน า้หนัก จากเดิม 3.5% โดยน า้หนัก ซึ่งจะเริ่มบังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 
2563 เป็นตน้ไปมีมากขึน้ บริษัทฯ จึงท าการขยายกองเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU จ านวน 3 ล า เพื่อขยาย
ฐานลกูคา้ใหม่ ที่มีวตัถุประสงคใ์นการผสมน ามนัเตาที่มีก ามะถันต ่ามาก (VLSFO) กับน า้มนัเตาที่มีก ามะถันสงู (HSFO) 
เพื่อใหไ้ดน้ า้มนัเตาที่มีก ามะถนัต ่า (LSFO) ตามเกณฑ ์IMO2020 โดยบริษัทฯ ไดเ้ริ่มใหบ้ริการเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU 
เพิ่มเติมจ านวน 2 ล าในไตรมาส 2/2562 และอีก 1 ล า ในไตรมาส 3/2562  

ส าหรบัปีบญัชี 2563 เทียบกบัปีบญัชี 2562 บรษิัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU เพิ่มขึน้จากปี 2562 
จ านวน 1,014.5 ล้านบาท  หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ ้นร้อยละ 115.6 สาเหตุหลักเนื่องจากในช่วงไตรมาส 2/2563  
บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการเจรจาขอปรบัอตัราค่าบริการของลูกคา้ในธุรกิจ FSU ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการ 
ใชเ้รือ FSU ที่เพิ่มมากขึน้เพื่อกักเก็บน า้มนัเตาก ามะถันต ่า เพื่อรองรบัมาตรการ IMO2020 รวมถึงปริมาณ Demand การ
ใช้เรือ FSU ในการเก็บน ้ามันดิบที่มีเพิ่มขึน้มากในช่วงกลางปี 2563 จากการที่ปริมาณการใช้น ้ามันของโลกลดลง 
อย่างรุนแรงจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 

(3) ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเรือ Offshore 

ส าหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ก าไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือ Offshore รวมเท่ากับ 111.0 ล้านบาท 138.3  
ลา้นบาท และ 24.2 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นตน้เท่ากับรอ้ยละ 23.5 รอ้ยละ 28.2 และ รอ้ยละ 10.8 
ตามล าดบั  

โดยในปี 2562 ก าไรขั้นต้นของธุรกิจเรือ Offshore ปรับตัวดีขึน้จากปี 2561 เนื่องจาก (1) ระยะเวลาเข้างาน  
(On-Hired) ของเรือ AWB ยาวนานขึน้ สอดคลอ้งกบัสถานการณข์องตลาดและทิศทางการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของ
ประเทศไทยที่มีความชดัเจนมากขึน้ โดยในปี 2562 เรือ AWB ใหบ้รกิารรวม 276 วนั ในขณะท่ีปี 2561 ใหบ้รกิารเพียง 208 
วนั  

ในขณะที่ก าไรขั้นตน้ของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากการขายเรือ FSO จ านวน 2 ล าออกไปในระหว่างปี 
2563 เนื่องจากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งหยุดด าเนินการผลิต สืบเนื่องมาจากปริมาณน า้มันในหลุมผลิตลดลง ดังนั้น  
จึงท าให ้ณ สิน้ปี 2563 เรือในธุรกิจ Offshore ของบรษิัท จึงมีเพียงเรือ AWB จ านวน 1 ล า 
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(4) ก าไรขัน้ตน้จากจากธุรกิจบรหิารจดัการเรือ 

ส าหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ก าไรขั้นตน้จากธุรกิจบริหารจัดการเรือรวมเท่ากับ 124.1 ลา้นบาท 139.2  
ลา้นบาท และ 115.0 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นตน้เท่ากับรอ้ยละ 34.6 รอ้ยละ 42.6 และรอ้ยละ 46.3 
ตามล าดับ โดยสาเหตุที่บริษัทสามารถท าก าไรขั้นตน้จากธุรกิจบริหารจัดการเรือเพิ่มขึน้ในปี 2562 เป็นผลมาจาก
ความสามารถในการบริหารจัดการค่าใชจ้่ายดา้นพนักงานดีขึน้ ค่าใชจ้่ายดา้นการซ่อมบ ารุงเรือลดลง จึงท าใหต้น้ทุน  
การด าเนินงานลดลง  

ในขณะที่ก าไรขั้นตน้ของธุรกิจบริหารจัดการเรือในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากปริมาณเรือนอกกลุ่มที่ 
กลุ่มบริษัทฯ บริการจัดการเรือลดลงจ านวน 1 ล า จากการที่เจา้ของเรือไดน้ าเรือดังกล่าวไปขายเป็นเศษซาก (Scrap) 
ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

2.1.4 รายได้อื่น 

รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย เงินปันผลรับ ดอกเบีย้รับ และรายไดอ้ื่น  ๆ โดยส าหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 
รายไดอ้ื่นของบริษัทฯ เท่ากับ 92.5 ลา้นบาท 58.1 ลา้นบาท และ 54.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้รายละเอียดของรายได้
อื่น เป็นดงันี ้

รายได้อ่ืน (ล้านบาท) ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

ดอกเบีย้รบั 20.5 11.5 4.4 

ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณแ์ละเรือเดินทะเล 44.4 2.4 0.3 

ค่าชดเชยความลา่ชา้ของเรือ (Demurrage) 5.5 9.1 5.5 

อ่ืน ๆ1 22.4 35.1 44.1 

รายได้อ่ืนรวม 92.5 58.1 54.3 

หมายเหต:ุ 1รายไดอ่ื้น ๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินชดเชยประกนัภยั บริการอื่น ๆ และรายไดใ้หเ้ช่าอปุกรณเ์รือ 

ส าหรบัปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 มีรายไดอ้ื่นลดลง 34.2 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 37.2 เนื่องจาก
ดอกเบีย้รบั ค่าชดเชยความล่าชา้ของเรือลดลง และก าไรจากการจ าหน่ายเรือเดินทะเลลดลง อนึ่ง ในปี 2561 บรษิัทมีก าไร
จากการจ าหน่ายอุปกรณแ์ละเรือเดินทะเล ซึ่งเป็นเรือในกลุ่มธุรกิจในธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU ที่มีอายุมาก จ านวน 
44.4 ลา้นบาท 

ส าหรบัปีบญัชี 2563 เทียบกับปีบญัชี 2562 บริษัทฯ มีรายไดอ้ื่นลดลง 3.8 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 6.5 สาเหตุ
หลักเนื่องจากดอกเบีย้รับจากเงินฝากลดลงสอดคลอ้งกับการปรับลดลงของอัตราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินเดือนและผลตอบแทนของผูบ้ริหารและพนกังาน  
ค่ารับรอง ค่าเดินทาง และค่าที่ปรึกษาและค่าบริหารจัดการ ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง  และค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าตัดจ าหน่าย โดยส าหรบัปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทฯ เท่ากับ 389.7 ลา้นบาท 
435.4  
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ลา้นบาท และ 485.5 ลา้นบาท ตามล าดับ ทั้งนี ้ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทฯ จ าแนกตามประเภทของรายการ 
เป็นดงันี ้

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

(ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ* มูลค่า ร้อยละ* มูลค่า ร้อยละ* 

เงินเดือนและผลตอบแทนของผูบ้ริหาร
และพนกังาน 

216.4 4.8 281.6 5.3 315.8 5.3 

ค่ารบัรอง ค่าเดินทาง และค่าทีป่รกึษา
และคา่บริหารจดัการ 

64.0 2.3 58.8 1.1 42.4 0.7 

ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง 39.2 0.9 17.1 0.3 12.6 0.2 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย 27.6 0.6 34.2 0.6 35.4 0.6 

การดอ้ยค่าจากเงินลงทนุ (24.1) (0.5) 23.1 0.4 - - 

ขาดทนุจากการขายสินทรพัย ์ - - 3.9 0.1 45.4 0.8 

อ่ืน ๆ 66.6 0.7 16.6 0.3 33.9 0.6 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 389.7 8.8 435.4 8.1 485.5 8.2 

*รอ้ยละของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกบัปีบญัชี 2561 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารคิดเป็นรอ้ยละ 8.1 และรอ้ยละ 8.8 ของ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ตามล าดบั ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายในการบริหารที่ลดลงเมื่อเทียบกับรายไดจ้ากการใหบ้ริการ มีสาเหตุ
หลกัเนื่องจากความส าเร็จในการขยายตวัของธุรกิจ จึงท าใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษัทฯ เติบโตสงูกว่าค่าใชจ้่าย
ในการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2562 จึงลดลงจากปี 2561 อนึ่ง ในปี 2562 บริษัทมีการบันทึก 
ผลค่าใชจ้่ายจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจ านวน 23.1 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการแปลงค่าเงินลงทุนจากสกุลเงินเหรีญญ
สหรฐัเป็นสกุลเงินบาท จากการคืนเงินลงทุนภายหลงัจากการปิดบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามรายการดงักล่าว เป็น
รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว (Non-Recurring Item) และไม่กระทบต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของบรษิัทฯ 

ส าหรบัปีบญัชี 2563 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารคิดเป็นรอ้ยละ 8.2 ซึ่งใกลเ้คียงกับปี 2562 ที่ค่าใชจ้่ายในการ
บริหารคิดเป็นรอ้ยละ 8.1 ของรายไดจ้ากการให้บริการ ซึ่งสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อย 
เนื่องจากผลขาดทนุของการขายสินทรพัย ์ซึ่งเป็นเรือ FSO จ านวน 1 ล า ในช่วงกลางปี 2563 ซึ่งในขณะท่ีขายเรือดงักล่าว 
ราคาเหล็กลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถ
ควบคมุค่าใชจ้่ายในส่วนของ ค่ารบัรอง ค่าเดินทาง ค่าเช่าและค่าบรกิารส่วนกลาง ไดด้ีขึน้ จึงท าใหค้่าใชจ้า่ยในการบรหิาร
โดยรวมเพิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ย 

2.1.6 ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีรายไดส่้วนหนึ่งซึ่งไดร้บัเป็นเงินสกลุดอลลารส์หรฐั โดยเฉพาะในธุรกิจเรือขนส่งฯ และจดัเก็บ FSU และ
ธุรกิจเรือ Offshore เพื่อป้องกันความเส่ียงดา้นกระแสเงินสด (Cashflow hedge) บริษัทฯ จึงเลือกที่จะจดัหาเงินทุนดว้ย
การกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นเงินสกุลดอลลารส์หรฐัเช่นกัน อย่างไรก็ดี มาตรฐานการบัญชีก าหนดให้
บริษัทฯ ตอ้งบนัทึกรบัรู ้1) ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนที่เกิดขึน้จริงซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียน ณ 
วันที่ท  ารายการและวันที่ช  าระเงิน และ 2) ก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จากผลต่างระหว่างอัตรา
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แลกเปล่ียน ณ วันที่ท  ารายการกับ ณ วันสิน้งวดของงบการเงิน  ก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่มีความผันผวน  
ส่วนใหญ่เกิดจากการบนัทึกบญัชี ดงักล่าวในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูร้ะยะยาวในเงินสกลุดอลลารส์หรฐั รายละเอียดก าไร
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2561 2562 และ 2563 มีดงันี ้

 ส าหรับปีบัญชี  2561 บริษัทฯ มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 8.2 ล้านบาท เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า  
เมื่อเทียบกบัเงินสกลุดอลลารส์หรฐั 

 ส าหรับปีบัญชี  2562 บริษัทฯ มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 47.7 ล้านบาท เนื่ องจากเงินบาท 
แข็งค่า เมื่อเทียบกบัเงินสกลุดอลลารส์หรฐั 

 ส าหรับปีบัญชี  2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 11.2 ล้านบาท เนื่องจากเงินบาท 
อ่อนค่าลงเล็กนอ้ย เมื่อเทียบกบัเงินสกลุดอลลารส์หรฐัและเมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

2.1.7 ต้นทุนทางการเงนิ 

ส าหรับ ปีบัญชี  2561 2562 และ  2563 ต้นทุนทางการเ งินของบริษัทฯ  เท่ ากับ  167.8 ล้านบาท 211.0 
ลา้นบาท และ 214.1 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกับปีบญัชี 2561 บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 43.2 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
25.7 เนื่องจากบรษิัทฯ มีการกูย้ืมเงินเพิ่มขึน้ ส าหรบัการขยายกองเรือตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

ส าหรบัปีบญัชี 2563 เทียบกับปีบญัชี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 3.1 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
1.5 ซึ่งไม่ไดม้ีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากปีก่อน 

2.1.8 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ส าหรบัปี 2561 2562 และ 2563 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ของบริษัทฯ  
เท่ากับ 150.4 ลา้นบาท 92.0 ลา้นบาท และ 90.1 ลา้นบาท ตามล าดบั บริษัทฯ ลงทุนในหุน้สามญัของบริษัทร่วม ไดแ้ก่ 
TIM และลงทุนในหุ้นสามัญของกิจการร่วมคา้ ไดแ้ก่  TNTL TST TNS STC และ BMS โดยส าหรับปี 2561 ต่อมาในปี 
2562 บริษัทฯ เขา้ซือ้หุน้สามญัใน บริษัท บทด จ ากัด (TMN) เพิ่มเติม จ านวน 4,102,824 หุน้ ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้
ใน บทด ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 18.2 เป็นรอ้ยละ 24.9 จึงท าใหส้ถานะของ TMN เปล่ียนประเภทจากเงินลงทุน
ทั่วไปเป็นบริษัทร่วม ดงันัน้ ในปี 2562 บริษัทร่วมของบริษัทฯ จึงประกอบไปดว้ย TMN และ TIM ในขณะที่กิจการรว่มคา้
ของบริษัท ไดแ้ก่  TNTL TST TNS STC และ BMS ต่อมาระหว่างปี STC ไดเ้สร็จสิน้การช าระบัญชี จึงท าใหใ้นปี 2563 
บริษัทร่วมของบริษัทฯ จึงประกอบไปดว้ย TMN และ TIM ในขณะที่กิจการร่วมคา้ของบริษัท ไดแ้ก่  TNTL TST TNS และ 
BMS 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรว่มและกิจการรว่มคา้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 (17.1) ลา้นบาท 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรว่มและกิจการรว่มคา้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 TMN จ านวน 1.7 ลา้นบาท 
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ในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรว่มและกิจการรว่มคา้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
TNS จ านวน (3.8) ลา้นบาท TST จ านวน 2.4 ลา้นบาท TNTL จ านวน 3.4 ลา้นบาท BMS จ านวน 70.0 ลา้นบาท TIM 
จ านวน 3.2 ลา้นบาท และ TMN จ านวน 14.9 ลา้นบาท 

2.1.9 ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากบั 746.4 ลา้นบาท 1,122.5 ลา้นบาท และ 1,701.6 
ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 376.10 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 50.4 ในปี 2562 และเพิ่มขึน้ 579.10 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 51.6 ในปี 
2563 ทัง้นี ้คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 16.7 รอ้ยละ 21.0 และ รอ้ยละ 28.7 ตามล าดบั  

ในปีบญัชี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเพิ่มสงูขึน้จากปีบญัชี 2561 ถึงรอ้ยละ 50.4 สาเหตหุลกัเนื่องจากความส าเรจ็
ในการขยายธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU และการขยายกองเรือขนส่งฯ ในประเทศ ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้  

ในขณะที่ปีบญัชี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเพิ่มสงูขึน้จากปีบญัชี 2562 ถึงรอ้ยละ 51.6 สาเหตุหลกัเนื่องจากการ
เจรจาปรบัอตัราค่าบรกิารในธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้  

2.1.10 การแบ่งปันก าไรสุทธิ 

การแบ่งปันก าไรสทุธิ ส าหรบัปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

การแบ่งปันก าไรสุทธิ ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

(ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ 711.8 95.4 1,023.4 91.1 1,533.0 90.1 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 34.6 4.6 99.1 8.9 168.6 9.9 

ก าไรสุทธิ 746.4 100.0 1,122.5 100.0 1,701.6 100.0 

ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส าหรับปีบัญชี 2562 เท่ากับ 1,023.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีบัญชี 2561 
จ านวน 311.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 43.8 เนื่องจากผลประกอบการของรบัรูก้  าไรของบรษิัท บิก๊ซี จ ากดั เต็มปี ประกอบ
กับธุรกิจขนส่งฯ ภายในประเทศและธุรกิจเรือขนส่งและกกัเก็บ FSU มีจ านวนเรือเพิ่มขึน้ เพื่อรองรบัต่อความตอ้งการของ
ลกูคา้  ส าหรบัปีบญัชี 2563 เท่ากับ 1,533.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีบญัชี 2562 จ านวน 509.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
49.8 เนื่องจากผลประกอบการของรบัรูก้  าไรจากผลประกอบการกบัธุรกิจเรือ FSU มีจ านวนเรือเพิ่มขึน้ต่อเนื่องจากปีก่อน 

ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม ซึ่งเป็นก าไรที่เป็นของส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยใน SHT, 
NSSG , Big Sea ,OCN และ AAM ตามสดัส่วนการถือหุน้ในขณะนัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

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 

AAM -  -  - 16 กนัยายน – 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 6.1 



                                      ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 14 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 22 

บริษัท ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

Big 
Sea 

2 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 30.0 - 1 มกราคม - 12 สิงหาคม : รอ้ยละ 30.0 
- 13 สิงหาคม - 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 20.0 

- 1 มกราคม - 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 20.0 

OCN - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : รอ้ยละ 6.1 - “เลิกกิจการ” “เลิกกิจการ” 

โดยปัจจยัที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ ในปีบญัชี  2562  
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง (1) การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในระหว่างปี และ  
(2) ก าไรสทุธิของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะก าไรสทุธิใน NSSG  ซึ่งประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ซึ่งมีผล
ประกอบการที่ดีขึน้จากการเพิ่มจ านวนเรือที่ใหบ้ริการ ในขณะที่ปีบญัชี  2563  ปัจจยัที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง คือก าไร
สุทธิของบริษัทย่อยที่ เพิ่มขึน้  โดยเฉพาะก าไรสุทธิใน NSSG  ซึ่งประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ซึ่งมีผล
ประกอบการท่ีดีขึน้จากการเพิ่มจ านวนเรือท่ีใหบ้รกิารเต็มปี และความส าเรจ็ในการเจรจาปรบัอตัราค่าบรกิารกบัลกูคา้ 

3. การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

ภาพรวมของสินทรัพย ์

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 10,814.8 ล้านบาท 13,063.0  
ลา้นบาท และ 13,642.8 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีสินทรพัยห์ลกั ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารคา้
และลกูหนีอ้ื่น ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเล ค่าความนิยม และเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เทียบกบัปีบญัชี 2561 สินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 2,248.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 20.8 เนื่องจาก
การเพิ่มขึน้ของเรือเดินทะเลเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจจ านวน 2,594.3 ลา้นบาท ในขณะเดียวกันเงินสดของบริษัทฯ 
ลดลง 344.5 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากการจ่ายซือ้เรือเดินทะเลในส่วนของทุน และจ่ายช าระคืนเงินกู้ ดังนั้น
สินทรพัยร์วมสทุธิจึงเพิ่มขึน้จ านวน 2,248.2 ลา้นบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับปีบญัชี 2562 สินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 579.8 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.5 สาเหตหุลกั
เนื่องจากการเพิ่มขึน้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 1,277.0 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จาก
ผลประกอบการที่ดีขึน้ การรบัคืนเงินใหกู้ย้ืม และเพิ่มขึน้จากการรบัรูต้ามสัดส่วนของการด าเนินร่วมกันในนาม กิจการ 
ร่วมคา้ ซีเอ็นเอ็นซี สทุธิดว้ยการลดลงของเงินสดที่เกิดจากการจ่ายซือ้เรือเดินทะเลในส่วนของทุน จ่ายช าระคืนเงินกูแ้ละ
ดอกเบีย้ จ่ายเงินปันผล ในขณะท่ีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นลดลง 144.5 ลา้นบาท และการลดลงของเรือเดินทะเลเพื่อใช้
ในการประกอบธุรกิจ 538.0 ลา้นบาท ดงันัน้สินทรพัยร์วมสทุธิจึงเพิ่มขึน้จ านวน 579.8 ลา้นบาท 

สินทรัพยห์มนุเวียน 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 ลูกหนี ้การค้าและลูกหนี ้อื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยลูกหนี ้การค้าที่ เ ก่ียวข้องกับการให้บริการ 
เรือขนส่งฯ และเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ของบริษัทฯ และค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเบีย้ประกันภัยจ่าย
ล่วงหนา้ โดยส าหรบัปีบญัชี 2561 และ 2562 และ 2563 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นของบริษัทฯ เท่ากับ 426.4  ลา้นบาท 
508.9  ลา้นบาท และ 364.4 ลา้นบาท  ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ลูกหนีก้ารค้า (ล้านบาท) ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

ลูกหนีก้ารค้า    

ลกูหนีก้ารคา้ – กิจการอ่ืน 251.1 253.7 178.4 

ลกูหนีก้ารคา้ – กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 46.1 38.9 17.3 

ลกูหนีก้ารคา้ที่ยงัไม่ออกใบแจง้หนี ้ 82.6 104.8 82.4 

รวมลูกหนีก้ารค้า 379.8 397.4 278.1 

ลูกหนีอ่ื้น    

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 0.4 17.0 36.5 

ค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 27.0 32.2 31.3 

เงินทนุรอรบัคืนจากการปิดกิจการรว่มคา้ - 51.0 - 

ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 10.2 - 3.9 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลรอเรียกคืน 8.0 - - 

เงินทดรองจ่ายและอ่ืน ๆ 1.0 11.3 14.6 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 426.4 508.9 364.4 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปีบัญชี 2561 ส่วนใหญ่มีสาเหต ุ
มาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ในธุรกิจเรือจดัเก็บและขนส่ง FSU ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ของธุรกิจ ในขณะท่ี
ลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จาก (1) เงินทุนรอรบัคืนจากการปิดกิจการร่วมคา้ และ (2) เงินทดรองจ่ายแทนลกูคา้ไปก่อนทัง้ในส่วน
ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอื่น ทัง้นี ้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียส าหรบั ปี 2562 เท่ากบั 27 วนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นของบรษิัทฯ ลดลงจากปีบญัชี 2562 ส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจาก
การลดลงของลกูหนีก้ารคา้ในธุรกิจเรือขนส่งและเรือ Offshore ซึ่งสอดคลอ้งกับรายไดท้ี่ลดลงของธุรกิจ ในขณะที่ลกูหนี ้
อื่นเพิ่มขึน้จากเงินปันผลคา้งรบัจากกิจการร่วมคา้ และลดลงจากเงินทุนรอรบัคืนจากการปิดกิจการร่วมคา้แห่งหนึ่ง ทัง้นี ้
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียส าหรบั ปี 2563 เท่ากบั 21 วนั  

 ลกูหนีก้ารคา้ของบรษิัทฯ สามารถจ าแนกตามระยะเวลาอายหุนีค้า้งช าระไดด้งันี ้

ลูกหนีก้ารค้า (ล้านบาท) ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

ที่ยงัไม่ครบก าหนดช าระหรือคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 379.8 397.4 278.1 

คา้งช าระระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน - - - 

คา้งช าระระหว่าง 6 ถึง 12 เดือน - - - 

ลูกหนีก้ารค้ารวม 379.8 397.4 278.1 

ทัง้นี ้ระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิัทฯ มีระยะเวลาตัง้แต่ 30 วนั ถึง 60 วนั 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

ส าหรบังวดปีบญัชี 2561 บริษัทฯ ใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกับ บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากัด จ านวน 
35.0 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยไดม้ีการช าระเงินกูย้ืมทัง้จ านวนในระหว่างปี 
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ส าหรบังวดปีบญัชี 2562 บรษิัทฯ ไม่มีรายการดงักล่าวในระหว่างปี 

ส าหรบังวดปีบญัชี 2563 บรษิัทฯ ไม่มีรายการดงักล่าวในระหว่างปี 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือประกอบดว้ย (1) น า้มนัคงเรือ ซึ่งหมายถึงน า้มนัเชือ้เพลิงคงเหลือในเรือที่บริษัทฯ ใชส้ าหรบัใหบ้รกิาร
แก่ลูกคา้และ (2) วัสดุใชสิ้น้เปลือง โดยส าหรบัปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 สินคา้คงเหลือของบริษัทฯ เท่ากับ 120.5  
ลา้นบาท 146.9 ลา้นบาท และ 163.1 ลา้นบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดดงันี ้

สินค้าคงเหลือ (ล้านบาท) ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

น า้มนัคงเรือ 119.3 145.4 161.5 

วสัดใุชส้ิน้เปลือง 1.2 1.5 1.6 

สินค้าคงเหลือ 120.5 146.9 163.1 

ในขณะที่ปี 2562 สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ 26.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 21.9 จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยาย
ธุรกิจเพิ่มเติม รวมถึงมีจ านวนเรือเพิ่มขึน้จึงท าใหต้อ้งมีการจดัเก็บน า้มนัคงเรือในปรมิาณที่มากขึน้  

ในขณะที่ปี 2563 สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ 16.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.0 จากปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีการสั่งซือ้
น า้มนัคงเรือในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี 2563 เพื่อรองรบัการใชใ้นปี 2564 จึงท าใหม้ีปริมาณคงเหลือของน า้มนัคงเรือท่ี
มากขึน้จากปีก่อน 

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 

เงนิลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

ส าหรบัปีบัญชี  2561 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ของบริษัทฯ เท่ากับ 487.7  
ลา้นบาท 645.0  ลา้นบาท และ 672.9 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ของ  
บรษิัทฯ เป็นดงันี ้ 

ในปี 2561 บริษัทฯ รบัรูผ้ลก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้จ านวน 150.3 ลา้นบาท และการลด
ยอดเงินลงทนุฯ ดว้ยเงินปันผลรบัจ านวน 166.3 ลา้นบาท 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินลุงทนฯ เพิ่มขึน้จาก (1) รบัรูผ้ลก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้จ านวน 
92.0 ลา้นบาท (2) โอนเปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ จ านวน 121.0  
ลา้นบาท (3) ซือ้เงินลงทุนเพิ่ม 41.0 ลา้นบาท และลดยอดเงินลงทุน ฯ ดว้ย (1) เงินปันผลรับจ านวน 35.0 ลา้นบาท  
(2) ตดัจ าหน่ายเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ที่ช  าระบญัชีเสรจ็แลว้-สทุธิกบัค่าเผ่ือ ฯ 52.0 ลา้นบาท และ (3) รบัรูส่้วนขาดทุน
เบ็ดเสรจ็จากการแปลงค่างบการเงิน 9.8 ลา้นบาท 

ในปี 2563 บรษิัทฯ มเีงินลงุทนฯ เพิ่มขึน้จาก (1) รบัรูผ้ลก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและกิจการรว่มคา้จ านวน 
90.1 ลา้นบาท และลดยอดเงินลงทนุฯ ดว้ย (1) เงินปันผลรบัจ านวน 61.2 ลา้นบาท และ (2) รบัรูส่้วนขาดทนุเบ็ดเสรจ็จาก
การแปลงคา่งบการเงิน 0.9 ลา้นบาท 
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เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

ส าหรับปีบัญชี  2561 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันของบริษัทฯ เท่ากับ 94.7 ลา้นบาท และไม่มี
รายการดงักล่าวในปี 2562 สาเหตหุลกัเนื่องจาก บรษิัทฯ ไดม้ีการจดัประเภทเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวดงักล่าวไปเป็นส่วนของ
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี (สินทรพัยห์มนุเวียน) จ านวน 88.0 ลา้นบาท และ ลดลงเนื่องจาก
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้งวด โดยเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมที่ NSSG ให ้TNS กูย้ืมเงินเพื่อ
ลงทนุในสินทรพัยถ์าวร  ซึ่งเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวดงักล่าวไดม้ีการรบัช าระคืนทัง้จ านวนแลว้ในเดือน มกราคม 2563 

ทีด่นิ อาคาร และเรือเดินทะเล 

ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลของบริษัทฯ ส่วนใหญ่คือเรือเดินทะเล และเรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ ส าหรับ 
ปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลของบริษัทฯ เท่ากับ 6,943.4  ลา้นบาท 9,537.7 ลา้นบาท 
และ 8,999.8 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ทีด่ิน อาคาร และเรือเดินทะเล 
(ล้านบาท) 

ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

เรือเดินทะเล 6,394.7 92.1 9,032.7 94.7 8,661.1 96.2 

เรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ 319.0 4.6 230.1 2.4 11.1 0.1 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 61.9 0.9 51.1 0.5 63.8 0.7 

ค่าซ่อมเรือครัง้ใหญ่ 128.1 1.8 151.8 1.7 179.5 2.0 

อปุกรณใ์ชใ้นเรือ 14.8 0.2 41.0 0.4 49.1 0.6 

อ่ืนๆ 24.9 0.4 31.0 0.3 35.2 0.4 

ทีด่ิน อาคาร และเรือเดินทะเลรวม 6,943.4 100.0 9,537.7 100.0 8,999.8 100.0 

ส าหรบัปีบญัชี 2562 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลเพิ่มขึน้ 2,594.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 37.4 จากปีก่อนหนา้ โดย
สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2562 บริษัทฯ มีการเพิ่มขึน้จากการซือ้อุปกรณ์และเรือเดินทะเลเพิ่มเติมจ านวน 3 ,386.5  
ลา้นบาท สทุธิดว้ยการลดลงจากการตดัค่าเส่ือมราคาจ านวน 634.3 ลา้นบาท  จ าหน่ายเรือเดินทะเล 8.3 ลา้นบาท และมี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน จ านวน 149.6 ลา้นบาท   

ส าหรบัปีบญัชี 2563 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลลดลง 537.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.6 จากปีก่อนหนา้ โดยสาเหตุ
หลกัเกิดจากในปี 2563 บริษัทฯ มีการเพิ่มขึน้จากการซือ้อุปกรณแ์ละเรือเดินทะเลเพิ่มเติมจ านวน 400.7 ลา้นบาท สทุธิ
ดว้ยการลดลงจากการตดัค่าเส่ือมราคาจ านวน 730.6 ลา้นบาท  จ าหน่ายเรือเดินทะเล 204.7 ลา้นบาท และมีผลต่างจาก
การแปลงค่างบการเงิน จ านวน 3.3 ลา้นบาท  

การวิเคราะหแ์หล่งทีม่าของเงนิทนุ 

หนีส้นิ 

ส าหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 หนีสิ้นรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 3,844.4 ลา้นบาท 5,783.1 ลา้นบาท และ 
5,319.0 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกับปีบญัชี 2561 หนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้ 1,938.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 50.4 ซึ่งเป็นผลมาจาก
การรบัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิ่มเติมเพื่อใชเ้ป็นเงนิทนุในการขยายธุรกิจ สทุธิดว้ยการจ่ายช าระหนีเ้งนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน 

ส าหรบัปีบญัชี 2563 เทียบกับปีบญัชี 2562 หนีสิ้นรวมลดลง 464.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8.0 ซึ่งเป็นผลมาจากการ
จ่ายช าระหนีเ้งินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน 

เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั้น 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้ ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี และตั๋วสญัญาใชเ้งิน ส าหรบัปีบญัชี 2561 และ 
2562 และ 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 25.0 ล้านบาท 0.0  
ลา้นบาท และ 0.0 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ส าหรบัปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินลดลง 25.0 
ลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทฯ จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินระหว่างปี 

ส าหรบัปีบญัชี 2563 บรษิัทฯ มีการเบิกใชเ้งินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินระหว่างปี จ านวน 110.0 ลา้นบาท โดย
บรษิัทฯ ไดช้ าระคืนธนาคารทัง้หมดแลว้ระหว่างปี 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีก้ารคา้อื่นส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้น า้มันเชือ้เพลิงส าหรบัเดินเรือ ค่าจ้างเรือขนส่งแบบ
ระยะเวลา วสัดุและอุปกรณบ์นเรือ ค่าบริการซ่อมบ ารุงและตรวจสอบเรือคา้งจ่าย ค่าใชจ้่ายตวัแทนด าเนินการ (Agent) 
ค่าประกนัภยั และค่าต่อเรือใหม่ รวมถึงค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่น ๆ ส าหรบัปีบญัชี  2561 2562 และ 2563 เจา้หนีก้ารคา้และ
เจา้หนีอ้ื่นของบรษิัทฯ เท่ากบั 447.6 ลา้นบาท 517.3 ลา้นบาท และ 660.8 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้าอ่ืน (ล้านบาท) ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น-กิจการอ่ืน 183.6 258.9 422.2 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น-กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 48.4 60.9 46.9 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 65.0 94.0 118.5 

เจา้หนีค้่าซือ้สินทรพัย ์ 1.2 23.4 2.2 

รายไดร้บัล่วงหนา้ 9.4 17.1 8.0 

ประมาณการสิ่งตอบแทนที่โอนใหใ้นการซือ้ธุรกิจ 140.0 63.0 63.0 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 447.6 517.3 660.8 

ส าหรบัปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีก้ารคา้อื่นของบริษัทฯ มีจ านวนเพิ่มขึน้ 69.7 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15.6 โดยมีปัจจยัหลกั ๆ ดงันี ้(1) เจา้หนีก้ารคา้เพิ่มขึน้จากความตอ้งการใชน้ า้มนัคงเรือ ส าหรบัเรือ 
FSU เพิ่มขึน้ เนื่องจากกลุ่มบรษิัทฯ มีจ านวนเรือในกลุ่มธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU เพิ่มขึน้จ านวน 3 ล า และ (2) เพิ่มขึน้
จากเจา้หนีค้่าซือ้สินทรพัย ์เนื่องจากปลายปี 2562 มีเรือเขา้ซ่อมบ ารุง (Dry Docking) จ านวน 5 ล า จึงท าใหเ้จา้หนีค้่าซือ้
สินทรพัยเ์พิ่มขึน้จากงวดก่อน 
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ส าหรบัปีบญัชี 2563 เทียบกับปีบญัชี 2562 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีก้ารคา้อื่นของบริษัทฯ มีจ านวนเพิ่มขึน้ 143.5 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 27.7 โดยมีปัจจัยหลัก คือ จากการรบัรูร้ายการเจา้หนีอ้ื่น-กิจการอื่น ตามสัดส่วนของการด าเนิน
รว่มกนัในนาม “กิจการรว่มคา้ซีเอ็นเอ็นซี” ในงบการเงินรวม 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

ส าหรับปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 บริษัท มีเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท เท่ากับ 2,929.2 ล้านบาท 4,765.5  
ลา้นบาท และ 4,169.6 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดยอดเงินกูค้งเหลือ และเงื่อนไขส าคัญของเงินกูย้ืมของ
บรษิัท ส าหรบัปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 ดงันี ้

เงินกู้ยืมระยะยาว (ล้านบาท) ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (ส่วนที่
หมนุเวียน) 

968.9 1,139.1 1,171.9 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ส่วนที่ไม่หมนุเวียน) 1,960.3 3,626,4 2,997,7 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,929.2 4,765.5 4,169.6 

ส าหรบัปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 เงินกูย้ืมระยะยาวเพิ่มขึน้ 1,836.3 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 62.7 
เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีการเบิกเงินกูเ้พื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมจ านวน 3,097.1 ลา้นบาท สทุธิดว้ยการช าระเงินกูย้ืม
ระยะยาวจ านวน 1,116.4 ลา้นบาท และมีผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 144.4 ลา้นบาท 

โดยในปี 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินเก่ียวกับการด ารงอัตรา ส่วน
ความสามารถในการช าระหนีท้ี่ก  าหนดไวใ้นสญัญากูย้ืมเงินได ้อย่างไรก็ตาม บรษิัทย่อยดงักล่าวไดร้บัหนงัสือจากธนาคาร
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 

ส าหรบัปีบญัชี 2563 เทียบกบัปีบญัชี 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวลดลง 595.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12.5 โดยในปี 2563 
บริษัท มีการช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 1,198.4 ลา้นบาท มีการเบิกเงินกู้เพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมจ านวน 582.5  
ลา้นบาท และมีผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 20.0 ลา้นบาท 

โดยในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินเก่ียวกับการด ารงอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหนีท้ี่ก  าหนดไวใ้นสญัญากูย้ืมเงินไดท้ัง้หมด 
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หนีส้นิตามสัญญาเช่า 

ส าหรบัปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าของบริษัทฯ เท่ากับ 356.2 ลา้นบาท 288.8  ลา้นบาท 
และ 106.0 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้หนีสิ้นตามสญัญาเช่าส่วนใหญ่น าไปใชส้ าหรบัการซือ้เรือเดินทะเล 

ส าหรบัปีบัญชี 2562 เทียบกับปีบัญชี 2561 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจ านวน 67.4 ลา้นบาท เนื่องจาก 
การจ่ายช าระเงินตามสญัญาเช่าการเงินเป็นส่วนใหญ่  

ส าหรบัปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบญัชี 2562 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจ านวน 182.8 ลา้นบาท เนื่องจาก
การจ่ายช าระเงินตามสญัญาเช่าเป็นส่วนใหญ่  

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจา้ของประกอบดว้ย ทุนที่ออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั ก าไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วน
ของเจา้ของ และส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ  
เท่ากบั 6,970.4  ลา้นบาท 7,279.8  ลา้นบาท และ 8,323.8 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ส าหรบัปีบญัชี 2562 เทียบกบัปีบญัชี 2561 ส่วนของเจา้ของเพิ่มขึน้ 309.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.4  เนื่องจากลดลง
จากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษัทย่อย จ านวน 211.0 ล้านบาท (2) บริษัทฯ มีการจ่ายเงิน 
ปันผลรวมทัง้สิน้ 519.7 ลา้นบาท และ (3) มีก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวดจ านวน 1,040.0 ลา้นบาท 

ส าหรบัปีบญัชี 2563 เทียบกับปีบญัชี 2562 ส่วนของเจา้ของเพิ่มขึน้ 1,044.0 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.3  เนื่องจาก 
(1) ) มีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบังวดจ านวน 1,644.7 ลา้นบาท (2) ออกจ าหน่ายหุน้สามญัของบริษัทย่อยใหส่้วน
ไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม จ านวน 39.5 ลา้นบาท (3) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิน้ 625.9 ลา้นบาท และ  
(4) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ จ านวน 14.3 ลา้นบาท 

4. การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานของบรษิัทฯ เท่ากบั 1,107.5 ลา้นบาท มีสาเหตหุลกั
มาจากก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 804.7 ลา้นบาท และบวกกลับดว้ยค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่ายจ านวน 501.9  
ลา้นบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงานจ านวน (73.9) 
ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้(ลดลง)ของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น และเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 
จ านวน 29.1 ลา้นบาท และ (149.4) ลา้นบาท ตามล าดับ รวมทั้งมีการจ่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 55.0 ลา้นบาท ส่งผลให้
บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากบั 1,107.5 ลา้นบาท 

ส าหรบัปีบญัชี 2562 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานของบรษิัทฯ เท่ากบั 1,977.7 ลา้นบาท มีสาเหตหุลกั
มาจากก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 1,246.9 ลา้นบาท และบวกกลับดว้ยค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่ายจ านวน 639.9  
ลา้นบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงานจ านวน (60.5) 
ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้(ลดลง)ของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น และเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 
จ านวน (41.2) ลา้นบาท และ 134.0 ลา้นบาท ตามล าดับ รวมทั้งมีการจ่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 52.0 ลา้นบาท ส่งผลให้
บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากบั 1,977.7 ลา้นบาท 
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ส าหรับปีบัญชี  2563 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัท ฯ เท่ากับ 3,014.8 ล้านบาท  
มีสาเหตุหลักมาจากก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 1,893.1 ลา้นบาท และบวกกลับดว้ยค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่าย
จ านวน 734.9 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน
จ านวน 298.7 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้(ลดลง)ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น และเจา้หนีก้ารคา้และ
เจา้หนีอ้ื่น จ านวน 131.6 ลา้นบาท และ (7.4) ลา้นบาท ตามล าดับ รวมทั้งมีการจ่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 94.7 ลา้นบาท 
และรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้(ลดลง)ในเจา้หนีอ้ื่นตามสดัส่วนของการด าเนินรว่มกนัในนาม “กิจการรว่มคา้ซีเอ็นเอ็นซี” 
ในงบการเงินรวม จ านวน 193.9 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 
3,014.8 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

ส าหรบัปีบัญชี 2561 กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 1,128.3 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกั 
มาจาก (1) เงินสดจ่ายเพื่อการซือ้เรือเดินทะเลและอุปกรณ ์จ านวน 450.6 ลา้นบาท (2) เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซือ้ธุรกิจ 
จ านวน 1,392.0 ลา้นบาท (3) เงินสดรบัจากการขายอุปกรณแ์ละเรือเดินทะเล จ านวน 584.4 ลา้นบาท (4) เงินปันผลรบั
จากกิจการร่วมคา้ จ านวน 166.3 ลา้นบาท และ (5) บริษัทฯ มีเงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากัดในการเบิกใช้
เพิ่มขึน้จ านวน 56.8 ลา้นบาท  

ส าหรบัปีบัญชี 2562 กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 3,245.8 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกั 
มาจาก (1) เงินสดจ่ายเพื่อการซือ้เรือเดินทะเลและอุปกรณ์  จ านวน 3,356.0 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายซือ้ลงทุนใน 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอื่น จ านวน 120.4 ล้านบาท (3) เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และ 
เรือเดินทะเล จ านวน 6.2 ลา้นบาท (4) เงินปันผลรบัจากกิจการรว่มคา้ จ านวน 37.5 ลา้นบาท และ (5) บรษิัทฯ มีเงินสดรบั
จากเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชล้ดลง 175.4 ลา้นบาท (6) เงินสดจากดอกเบีย้รบั จ านวน 11.5 ลา้นบาท  

ส าหรบัปีบัญชี 2563 กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 71.5 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมา
จาก (1) เงินสดจ่ายเพื่อการซือ้เรือเดินทะเลและอุปกรณ ์ จ านวน 387.2 ลา้นบาท (2) เงินสดรบัคืนทุนจากการร่วมคา้ 
จ านวน 51.0 ลา้นบาท (3) เงินสดรบัจากการขายอปุกรณแ์ละเรือเดินทะเล จ านวน 145.8 ลา้นบาท (4) เงินปันผลรบัจาก
กิจการร่วมคา้ จ านวน 26.4 ลา้นบาท และ (5) เงินสดรบัช าระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 88.0 
ลา้นบาท (6) เงินสดจากดอกเบีย้รบั จ านวน 4.5 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 1,669.9 ลา้นบาท มีสาเหตุ
หลกัมาจาก (1) เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวสถาบนัการเงินสทุธิจ านวน 219.8 ลา้นบาท เพื่อการลงทุนขยายกองเรือ 
(2) มีการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 1,471.9 
ลา้นบาท (3) เงินปันผลจ่ายจ านวน 250.0 ลา้นบาท (4) ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 167.8 ลา้นบาท  

ส าหรบัปีบญัชี 2562 กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงนิของบรษิัทฯ เท่ากบั 943.6 ลา้นบาท มีสาเหตหุลกั
มาจาก (1) เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวสถาบันการเงินสุทธิจ านวน 3,097.1 ลา้นบาท เพื่อการลงทุนขยายกองเรือ  
(2) มีการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 1,217.2 
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ลา้นบาท (3) เงินปันผลจ่ายจ านวน 519.7 ลา้นบาท (4) ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 205.6 ลา้นบาท (5) เงินสดจ่ายเพื่อการ
เปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบรษิัทย่อย จ านวน 211.0 ลา้นบาท  

ส าหรบัปีบญัชี 2563 กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงนิของบรษิทัฯ เท่ากบั 1,639.8 ลา้นบาท มีสาเหตหุลกั
มาจาก (1) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินสุทธิจ านวน 582.5 ลา้นบาท เพื่อการลงทุนขยายกองเรือ  
(2) มีการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินจ านวน 1,424.9 ลา้นบาท  
(3) เงินปันผลจ่ายจ านวน 625.9 ลา้นบาท (4) ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 211.1 ลา้นบาท (5) เงินสดรบัจากการออกจ าหน่ายหุน้
สามญัของบรษิัทย่อยใหส่้วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ จ านวน 39.6 ลา้นบาท  

5. อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง  

ส าหรบัปีบัญชี 2561 2562 และ2563 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ เท่ากับ 1.19 เท่า 0.92 เท่า และ 1.32 เท่า 
ตามล าดับ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ เท่ากับ 1.11 เท่า 0.84 เท่า และ 1.24 เท่า ตามล าดับ  
บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วและต ่ากว่า 1.0 เนื่องจาก 1) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด 
(Cash Cycle) ติดลบ 4 – 8 วัน โดยมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉล่ีย 21 - 26 วัน มีระยะเวลาขายเฉล่ีย 12 – 16 วัน และมี
ระยะเวลาช าระหนี ้เฉล่ีย 40 – 47 วัน และ 2) บริษัทฯ ขยายกองเรือเพิ่มขึน้อย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยใช ้
แหล่งเงินทุนจากการกูย้ืมสถาบนัการเงินเป็นหลกั ท าใหม้ีเงินกูย้ืมระยะยาวส่วนที่ ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี ซึ่งถูกจดัอยู่ใน
ประเภทบญัชีหนีสิ้นหมนุเวียน  

ในขณะที่ปี 2562 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ ลดลงจาก 
ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ ซือ้กิจการของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด เพิ่มเติมอีกรอ้ยละ 10 ประกอบกับบริษัทฯ ไดม้ีการน าเงิน
สดจ่ายลงทนุในการขยายกองเรือเพิ่มขึน้จ านวน 6 ล า ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ และช าระหนีเ้งินกูต้ามงวดการช าระ จึงท าให้
เงินสดลดลงจากปี 2561  

ในขณะที่ปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 
ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ ไดม้ีการน าเงินสดจ่ายลงทุนในการขยายกองเรือเพียง 1 ล าและผลการด าเนินงานที่ปรบัตวั 
ดีขึน้มากของธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSI จึงท าใหเ้งินสดเพิ่มขึน้จากปี 2562  

อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร 

ส าหรบัปีบญัชี 2562 อตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ เท่ากับรอ้ยละ 31.7 เพิ่มขึน้จากอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2561 โดย
สาเหตุหลักมาจากอัตราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึน้จากการที่เรือให้บริการเต็มประสิทธิภาพ 
รวมถึงอตัราก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจเรือ Offshore ที่ดีขึน้จากการที่ระยะเวลาเขา้งาน (On-Hired) ของเรือ AWB ยาวนานขึน้
จากปี 2561 

ส าหรบัปีบญัชี 2563 อตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ เท่ากับรอ้ยละ 41.5 เพิ่มขึน้จากอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2562 โดย
สาเหตุหลกัมาจากอตัราก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU เพิ่มขึน้จากการที่เรือใหบ้ริการเต็มประสิทธิภาพ และ
บรษิัทฯ ประสบความส าเรจ็ในการเจรจาขอปรบัอตัราค่าบรกิารกบัลกูคา้ 
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ส าหรับปีบัญชี 2562 อัตราก าไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับรอ้ยละ 21.0 เพิ่มขึน้จากจากอัตราก าไรสุทธิในปี 2561  
อย่างมีนยัส าคญั โดยสาเหตหุลกัมาจากความส าเร็จในการขยายกองเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU จ านวน 3 ล า และการรบั
เรือต่อใหม่ของธุรกิจเรือขนส่งในประเทศ จ านวน 6 ล า ตามที่กล่าวขา้งตน้  

ส าหรับปีบัญชี 2563 อัตราก าไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับรอ้ยละ 28.7 เพิ่มขึน้จากจากอัตราก าไรสุทธิในปี 2562  
อย่างมีนยัส าคญั โดยสาเหตุหลกัมาจากความส าเร็จในการขยายกองเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU และความส าเร็จในการ
เจรจาขอปรบัอตัราค่าบรกิารกบัลกูคา้ ตามที่กล่าวขา้งตน้  

ส าหรบัปีบัญชี 2561 2562 และ 2563 อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เท่ากับ รอ้ยละ 11.20  รอ้ยละ 15.15 
และรอ้ยละ 20.8 ตามล าดับ ส าหรับ ปี 2562 อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก  
(1) บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ตามที่กล่าวขา้งตน้ (2) บรษิัทฯ มีผลต่างจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบรษิัทใหญ่ใน
บรษิัทย่อยจากการเขา้ซือ้หุน้บรษิัท บิก๊ซี จ ากดั เพิ่มอีกรอ้ยละ 10 จ านวน 210.9 ลา้นบาท  และ (3) การจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ จ านวน 519.7 ลา้นบาท ส าหรบั ปี 2563 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 
(1) บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ตามที่กล่าวขา้งตน้  และ (2) การจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ จ านวน 625.9 ลา้นบาท 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยเ์ท่ากับ รอ้ยละ 6.95 รอ้ยละ 9.40 และรอ้ยละ 
12.74 ตามล าดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร เท่ากับ รอ้ยละ  18.64 รอ้ยละ 21.10 และรอ้ยละ 25.99 
ตามล าดบั  

ส าหรบัปี 2562 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรเพิ่มขึน้จากปี 2561 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากอตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ตามที่กล่าวขา้งตน้ 

ส าหรบัปี 2563 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรเพิ่มขึน้จากปี 2562 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากอตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ตามที่กล่าวขา้งตน้ 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 2562 และ 2563 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.58  เท่า 0.84 เท่า และ 0.68 เทา่ 
ตามล าดบั และอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ( Interest Bearing Debts to Equity Ratio) เท่ากบั 
0.47 เท่า 0.69 เท่า และ 0.51 เท่า ตามล าดบั 

ส าหรบัปี 2562 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ เป็น 0.84 เท่า และอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debts to Equity Ratio) เพิ่มขึน้เป็น 0.69 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนีสิ้นรวมที่
เพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทฯ ไดม้ีการเบิกเงินกูย้ืมจากธนาคารเพื่อสนบัสนุนการลงทุนในธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU และ
ธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศ ตามที่กล่าวขา้งตน้  

ส าหรบัปี 2563 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง เป็น 0.68 เท่า และอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debts to Equity Ratio) ลดลงเป็น 0.51 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนีสิ้นรวมที่
ลดลง เนื่องจากการจ่ายช าระเงินกูย้ืม และบริษัทฯ ยังไม่ไดม้ีการเบิกเงินกูย้ืมเพิ่มเติมเพื่อลงทุนในธุรกิจ ตามที่กล่าว
ขา้งตน้  



                                      ส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 14 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 32 

ส าหรบัปีบัญชี 2561 2562 และ 2563  บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพันเท่ากับ 0.30 เท่า 0.35 
เท่า และ 1.07 เท่า ตามล าดับ ทั้งนี ้บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพันที่ต  ่ากว่า 1.0 เท่า เนื่องจาก  
บริษัทฯ อยู่ในช่วงการลงทุนขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในกองเรือเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการใชบ้ริการเรือขนส่งและจดัเก็บซึ่งสูงขึน้มาก นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังลงทุนเพื่อซือ้ส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อย และ 
เงินลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ เพิ่มเติม โดยบรษิัทฯ มีภาระเก่ียวกบัการลงทนุดงักล่าวจ านวน 1,842.60 ลา้นบาท 
3,476.4 ลา้นบาท และ 387.2 ลา้นบาท ในปี 2561 2562 และปี 2563 ตามล าดับ (หากไม่รวมภาระเก่ียวกับการลงทุน
ดงักล่าว อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั ส าหรบัปี 2561 2562 และปี 2563 จะเท่ากบั 0.60 เท่า 0.93 เท่า และ 
1.25 เท่า ตามล าดบั)  



                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแล 
การท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 1 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ควบคุมดแูลการท าบัญชีและเลขานุการบริษัท มีดังนี ้

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

1. นายบวร วงศสิ์นอุดม 
• ประธานกรรมการ 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

66 คณุวฒิุทางการศกึษา 
• ปริญญาโท สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร ์แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมเคมี) 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์(วิศวกรรมเคมี) 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (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 

0.060 ไม่มี 
 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการ

อิสระ 
บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ดบับลวิพี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั 
(มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน  

2563 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการ สถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์

เคมิคลัส ์จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาเชียนโปแตชชยัภมิู จ ากดั 

(มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั 

 
 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 2 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่ม
เอกชน (ปรอ.) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที่ 
17/2547 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  
2561 – 2563 รองประธาน – งานสถาบนั

พลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2561 – 2563 ประธานคณะกรรมการ สถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม 
2561 – 2563 รองประธานกรรมการ ประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2562 ประธานกรรมการ และกรรมการ
อิสระ 

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2562 กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

สถาบนัพลาสติก กระทรวงอตุสาหกรรม 

2560 – 2561 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2557 – 2561 กรรมการ การประปานครหลวง 
2559 – 2560 กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
บริษัท สธุากญัจน ์จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2559 ประธานคณะกรรมการ สถาบนัน า้เพื่อความยั่งยืน  
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2557 – 2559 ประธาน คลสัเตอรปิ์โตรเคมี สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

   



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 3 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

2. พลเรือเอก นิพนธ ์จักษุดุลย ์
• รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้
มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท) 

• ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการทีด่ี  

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 
22 มกราคม 2559 
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• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร ์(ทร.) โรงเรียน 
นายเรือ 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Corporate Governance for Executive 

(CGE) รุน่ที่ 12/2561 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 104/2551 

การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• หลกัสตูรวิทยาลยัการทพัเรือ สถาบนัวชิาการ
ทหารเรือชัน้สงู 

• หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนั
วิชาการป้องกนัประเทศ 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท. 3) สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ 

0.020 ไม่มี 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการทีด่ ี

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

-ไม่มี-   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน  

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท บทด จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2556 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท นทลิน เวลสตาร ์เอ็นเนอจิ จ ากัด 
   



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 4 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

70 คณุวฒิุทางการศกึษา 
• ปริญญาโทการบริหาร สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี สาขาบญัชี California College of 
Commerce ประเทศสหรฐัอเมริกา 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (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 / สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
- ไม่มี - 

0.060 ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ 

บริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทรพัยท์ิพย ์จ ากดั 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทีอารเ์อ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ต ์
จ ากดั 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 5 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
อนกุรรมการปรบัปรุงโครงสรา้ง
ธุรกิจ 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2560 – 2562 กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ทรพัยากรบคุคลและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บริษัท ดีมีเตอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 – 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา 

บริษัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2561 กรรมการในคณะกรรมการ
อ านวยการ เงินทนุหมนุเวียน 

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

2554 – 2561 กรรมการ สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน (องคก์าร
มหาชน) กระทรวงพลงังาน 

2552 – 2561 กรรมการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 6 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

2553 – 2559 กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงาน
รฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 

   
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

70 คณุวฒิุทางการศกึษา 
• รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร ์

• เนติบณัฑิตไทย รุน่ที่ 27 ส านกัอบรมศกึษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

• นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง รุน่ที่ 1 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (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 
 

0.032 ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการทีด่ ี

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บริษัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บริษัท เอเช่ียนซี คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

บริษัท ดบับลวิพี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน  

2563 – ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา บริษัท พรีไซซ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท คิงสฟ์อรด์ โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 7 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาด
ทนุ (วตท.) รุน่ที่ 9 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู ดา้นวิทยาการพลงังาน 
(วพน.) รุน่ที่ 2 

• หลกัสตูรอยัการจงัหวดั รุน่ที่ 9/2530 

2560 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒิุใน

คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบตัิกลาง
ประจ า (พศป.) 

มหาเถรสมาคม 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2561 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 – 2561 กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 – 2561 ประธานกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
2558 – 2561 กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โรงพยาบาลธนบรุี เฮลทแ์คร ์
จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2561 ที่ปรกึษา บริษัท เคที ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2561 กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 – 2559 กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนจิเนียริ่ง 
จ ากดั (มหาชน) 

   
   



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 8 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

5. นายสุรพล มีเสถียร 
• กรรมการ (กรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนับริษัท) 

• ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

67 คณุวฒิุทางการศกึษา 
• ปริญญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร ์

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร ์โรงเรียนนายเรือ 
• ประกาศนียบตัร วิทยาลยัการทพัเรือ 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 155/2555 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที่ 92/2554 

การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• หลกัสตูร การบริหารความเสี่ยงองคก์ร รุน่ที่ 10 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

0.028 ไม่มี 2563 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการ 

บริษัท ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน  

2563 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ สมาคมเจา้ของเรือไทย 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บิก๊ซี จ ากดั 
2550 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บริษัท นทลิน จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นทลิน จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2560 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการแรงงานทางทะเล 
กระทรวงแรงงาน 

2552 – 2563 รองประธานกรรมการ สมาคมเจา้ของเรือไทย 
2557 – 2561 กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd. 
2554 – 2560 กรรมการ บริษัท คณุนที จ ากดั 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 9 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

2557 – 2559 กรรมการ บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั 
2554 – 2559 กรรมการ บริษัท บทด จ ากดั 
   

6. นายพร้อมพงษ ์ชัยศรีสวัสดิสุ์ข(2) 
• กรรมการ (กรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนับริษัท) 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
• ประธานคณะกรรมการบริหาร 
• ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 
22 มกราคม 2559 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหาร  
1 มกราคม 2563 
 

54 คณุวฒิุทางการศกึษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 97/2555 

การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
-ไม่มี- 

0.000 ไม่มี 2563 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน  

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  

2548 – 2563 กรรมการบริหาร บริษัท ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2562  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายลงทนุ บริษัท นทลิน จ ากดั 
2555 – 2559 กรรมการ TOP-NTL Pte. Ltd. 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 10 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

7. นายสุรศักดิ ์ใจเย็น 
• กรรมการ (กรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนับริษัท) 

• กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

• กรรมการบริหาร 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

50 คณุวฒิุทางการศกึษา 
• ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรงัสิต 
• รฐัศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Corporate Governance for Executive 

(CGE) รุน่ที่ 12/2561 
• 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 / สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• Assessment Center Certificate/ 7 Habits/ 

Global Organization Leadership 
Development (GOLD) 

0.016 ไม่มี 2562 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

-ไม่มี-   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน  

2563 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการบรษิัท บริษัท สะหวนัพฒันาพลงังาน จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการ บริษัท เมืองโขง คลีน เอ็นเนอรจ์ี จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายบริหารและพฒันาองคก์ร 
บริษัท นทลิน จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลินพลสั รีเทลลิ่ง เซอรว์ิส จ ากดั 
บริษัท เอ็น ดบัเบิล้ย ูรีซอรส์เซส โฮลดิง้ 
จ ากดั 
บริษัท ริช รีเทลลิ่ง จ ากดั 
บริษัท เอ็น.เอ.ที.มารท์ จ ากดั 
บริษัท ซบัพุด เอ็นเนอรย์ี่ วนั จ ากดั  
บริษัท ซบัพุด เอ็นเนอรย์ี่ ท ูจ ากดั 
บริษัท แบล็ค ดอลฟิน จ ากัด 
บริษัท โกลด ์ดอลฟิน จ ากัด 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 11 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

  บริษัท ดอลฟิน กรุ๊ป จ ากดั 
บริษัท ไบโอ เทค กรีน เอ็นเนอรจ์ี จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

- ไม่มี -   
   

8.  นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 
• กรรมการ (กรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนับริษัท) 

 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 
1 กมุภาพนัธ ์2563 
 

39 คณุวฒิุทางการศกึษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ RMIT University, 

Melbourne, Australia 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Risk Management program for 

Corporate Leader (RCL) รุน่ที่ 4/2016 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 92/2554 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 170/2556 

การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

0.23 ไม่มี 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ ่

บริษัท ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน  

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ Amity Asset Management Inc. 
2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท โอไรออน ทเวนตี ้จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เวกา้ ทเวนตี ้จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไททนั ทเวนตี ้จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ Energon Pte. Ltd. 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 12 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

• หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ดา้นการพฒันาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.รุน่ที่ 2/2558) 

• หลกัสตูร Masterclass in Private Equity จาก
มหาวิทยาลยั London Business School ปี 2557 
ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

• หลกัสตูรการจดัการดา้นการตลาดสมยัใหม่ 
Modern Marketing Management (MMM) รุน่ที่ 
40 ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• หลกัสตูร Fundamentals of petroleum 
economics จากสถาบนัปิโตรเลียมแหง่ประเทศ
ไทย 

• หลกัสตูร Anti-corruption: The practical guide 
• หลกัสตูร IT Security Awareness และ 

Enhancing Office 365 
• หลกัสตูร มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผล
บงัคบัใชใ้นปี 2563 

 
 
 

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  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอรจ์ี จ ากดั และ 
บริษัทย่อย* 

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 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 13 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

9. นางสาวสุธาสินี หม่ืนละม้าย(2) 
• รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
สายงานพาณิชยแ์ละการลงทนุ 

• กรรมการบริหาร 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหาร 
1 มกราคม 2564 

37 คณุวฒิุทางการศกึษา 
• ปริญญาโท สาขา Business Management 

(Merit), Oxford Brookes University, Oxford, 
UK 

• ปริญญาตรี สาขาพฒันาผลิตภณัฑ ์ภาควิชา
อตุสาหกรรมเกษตร (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
-ไม่มี- 

การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• Fundamentals of Petroleum Economics 
สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

• Financial Management and Tax Planning 
คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

• LNG/Gas Contracts - Negotiation, Drafting 
and Administration by IBC Asia Singapore 

• LNG Cargo Operations, Transportation and 
claims by IBC Asia Singapore 

ไม่มี ไม่มี 2564 – ปัจจบุนั รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสาย
งานพาณิชยแ์ละการลงทนุ 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
 

2564 – ปัจจบุนั รกัษาการผูอ้  านวยการสายงาน
การลงทนุโครงการและประกนั
คณุภาพ 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ Protea Investments Group Limited 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ภรูิช มารีน จ ากดั 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ Amity Asset Management Inc. 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั 

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 
 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 14 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

• Tanker Chartering, Laytime and Demurrage 
by IBC Asia Singapore 

• Fundamental of Technical and Commercial of 
Tankers by NYK Line, Japan 

• Fundamental of Laytime and Demurrage by 
IBC Asia Singapore 

• กลยทุธท์างธุรกิจ กฎหมาย และภาษีในการควบ
รวมและซือ้กิจการ 

ประสบการณท์ างานทีผ่่านมา 

2556 – 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด TOP-NTL Pte. Ltd. 

   

10. นางสาวนิภัทร เอ่ียมศิริวัฒน์(2) 
• ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 1 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหาร  
1 กนัยายน 2558 

44 คณุวฒิุทางการศกึษา 
• ปริญญาโท สาขาการจดัการดา้นโลจิสติกสแ์ละ
ห่วงโซ่อปุทาน มหาวิทยาลยับรูพา 

• ปริญญาตรี สาขาการจดัการ (ทรพัยากรมนษุย)์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
-ไม่มี- 

การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• Marketing Knowledge for Ship Business Unit 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 1 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน  

2564 – ปัจจบุนั  กรรมการ Protea Investments Group Limited  
2564 – ปัจจบุนั  รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท บิก๊ซี จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ภรูิช มารีน จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บิก๊ซี จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จดัหางาน บีเอสซี แมเนจเมน้ท ์

จ ากดั 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 15 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

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  

- ไม่มี -   
   

11. นายอนันตชัย อุตตะมะ (2) 
• ผูอ้  านวยการสายงานธุรกิจบริหาร
จดัการเรือ 

 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหาร 
3 สิงหาคม 2563 

53 คณุวฒิุทางการศกึษา 
• NIDA Executive Mini MBA – สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร ์

• ปริญญาตรี สาขา Marine Mechanical 
Engineering ศนูยฝึ์กพาณิชยน์าวี 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
-ไม่มี- 
การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• Enterprise Risk Management บริษัท พริมา  
มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ไม่มี ไม่มี 2563 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการสายงานธุรกิจ
บริหารจดัการเรือ 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน  

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จดัหางาน บีเอสซี แมเนจเมน้ท ์
จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์
จ ากดั 

ประสบการณท์ างานทีผ่่านมา 
2562 – 2563 Technical advisor Double A & NPS Group - บริษัท  

เอ็นพีเอส โอเช่ียนสตาร ์จ ากดั 



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 16 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

• Safety Officer at Management Level สมาคม
ส่งเสริมความปลอดภยัและอนามนัในการท างาน 
(ประเทศไทย)  

• Human Resource Management and Industrial 
Relations จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (Certificate) 

• IMO Level 2 Oil Spill Response Training 
Course (OICMF) at Pattaya, Thailand 

• Tanker Operations by IBC Maritime Training 
Academy at Singapore 

• New Construction Project Management Corse 
by Lloyd’s Register at Shanghai, China 

• Marine New Construction Course by Lloyd’s 
Register at Shanghai, China 

• Material & Non-Destructive Examination 
course by Lloyd’s Register at Shanghai, 
China 

• ISM & ISPS Code International Training 
Course by American Bureau of Shipping, 
Bangkok  

• ILO (MLC 2006) Inspector Course by Lloyd’s 
Register at Singapore 

2559 – 2562 Fleet Director Double A & NPS Group - บริษัท  
เอ็นพีเอส โอเช่ียนสตาร ์จ ากดั 

   



                                                    เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 17 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

• FQMP and Eliminating Substandard Shipping 
course by Lloyd’s Register at Singapore 

• Vessel Resource Management Course by ST 
Education & Training Pte Ltd, Singapore 

12. นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์(2) 
• ผูอ้  านวยการสายงานการเงินและ
บญัชี (ผูร้บัผิดชอบสงูสดุใน 
สายงานบญัชีและการเงิน) 

• กรรมการบริหาร 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหาร 
1 มกราคม 2560 

59 คณุวฒิุทางการศกึษา 
• ปริญญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
-ไม่มี- 

การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• Strategic CFO In Capital Markets Program  
รุน่ที่ 5/2560 

• Orientation Course CFO (Focus on Financial 
Reporting) 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการสายงานการเงินและ
การบญัชี และกรรมการบริหาร 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไม่มี-   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน  

2564 – ปัจจบุนั  กรรมการ Protea Investments Group Limited  

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ภรูิช มารีน จ ากดั 

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 างานทีผ่่านมา  

2560 – 2562 กรรมการ บริษัท ออรช์ารด์ นาวี จ ากดั 

2535 – 2559 ผูอ้  านวยการสายงานการเงิน บริษัท นทลิน จ ากดั 
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

13. นางสาวกุสุมา หมู่วรรณ ์
• ผูจ้ดัการแผนกบญัชี (ผูค้วบคมุ 
ดแูลการท าบญัชี) 

 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูค้วบคมุ 
ดแูลการท าบญัชี  
1 กมุภาพนัธ ์2559 

39 คณุวฒิุทางการศกึษา 
• ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

• ปริญญาตรี สาขาการบญัชี วิทยาลยัเซา้ธอี์สท์
บางกอก 

• ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาการบญัชี 
โรงเรียนอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
-ไม่มี- 

การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
• Tax Planning 
• Update กฎหมายภาษีอากร พรอ้มประเด็นการ
ตรวจสอบภาษียอ้นหลงั 

• การเปลี่ยนแปลงภาษีอากร และกรอกแบบ ภ.ง.ด. 
50 จดุที่ตอ้งระมดัระวงั 

• เจาะลกึภาษีอากรทีผู่จ้ดัการฝ่ายบญัช ีสมหุบ์ญัชี 
หวัหนา้ฝ่ายบญัชีตอ้งทราบ 

• การสมัมนาการรายงานทางการเงินประจ าปี 

ไม่มี ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน  

- ไม่มี -   

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

- ไม่มี -   
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

• งบการเงินรวม PACK5 และปัญหาในการจดัท างบ
การเงินรวม 

• Update TFRS 15 และ TFRS 16 พรอ้มผลกระทบ
ในการจดัท าภาษีและการค านวณก าไรสทุธิ 

• การยื่นงบการเงินของผูท้  าบญัชีดว้ยระบบการ
ใหบ้ริการรบังบการเงินผา่นทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Filing) 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบับริษัทที่
เตรียมตวัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

• Dealing with disruption and adapting to 
survive and thrive 

• เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย (TFRSs / TFRS for NPAEs) 

• การเงินที่ส  าคญัส าหรบัผูบ้ริหาร 
• TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน (หลกัการน าไปใช ้
และตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ) 

• การจดัท า Cash Budgeting เพ่ือผูบ้ริหารระดบัสงู
ในการวางแผนและตดัสินใจส าหรบัผูบ้ริหาร 

• Tax Planning ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล VS 
ภาษีมลูค่าเพ่ิม เพื่อช่วยลดภาระภาษีของกิจการ 
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

14. นางสาวอุดรรัตน ์สิทธิกร 
• เลขานกุารบริษัท 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น 
เลขานกุารบริษัท  
2 กรกฎาคม 2561 

45 คณุวฒิุทางการศกึษา 
• ปริญญาโท  Master of Business Systems, 

Monash University 
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (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 / สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

• หลกัสตูรผูป้ฏบิตัิงานเลขานกุารบริษัท Advances 
for Corporate Secretaries รุน่ที่ 1/2560 ชมรม
เลขานกุารบริษัทไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย 

ไม่มี ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน  

- ไม่มี -   

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  

2560 – 2561 ผูจ้ดัการอาวโุสนกัลงทนุสมัพนัธ์
และเลขานกุารบริษัท 

บริษัท ออริจิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 
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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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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 

 
 
 
 



                                         เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคุม  
ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 23 

2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วม 

 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัท
ใหญ่ PRM 

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

NAT AAM BIGS BMS BSC NMC NSSG NTL PIG PM SHT TIM TMN TMT TNS TNTL TST 
1. นายบวร วงศส์ินอดุม  C                 
2. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์  VC            C     
3. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ  /                 
4. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ  /                 
5. นายสรุพล มีเสถียร /, E /  /               
6. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ / /, E      /    /       
7. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น /, E /                 
8. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม / / /                
9. นางสาวสธุาสินี หม่ืนละมา้ย  E /  /   / / / / /   / /   
10. นางสาวนิภทัร เอ่ียมศิริวฒัน ์  E  /  / /  / / /    /    
11. นายอนนัตชยั อตุตะมะ  E    / /      /      
12. นายวิริทธิ์พล จไุรสินธุ ์  E     /  / / /    /    

C = ประธานกรรมการ     VC = รองประธานกรรมการ     / = กรรมการ     E = ผูบ้รหิาร 

รายชื่อบริษัท 
AAM Amity Asset Management Inc. NSSG Nathalin Shipping Pte. Ltd. TIM บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
BIGS บริษัท บิก๊ซี จ ากดั NTL บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั TMN บริษัท บทด จ ากดั 
BMS บริษัท บงกช มารีน เซอรว์ิส จ ากดั PIG Protea Investments Group Limited  TMT บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จ ากดั 
BSC บริษัท จดัหางาน บีเอสซี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั     PM บริษัท ภรูิช มารีน จ ากดั TNS บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร ์จ ากดั 
NAT บริษัท นทลิน จ ากดั PRM บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) TNTL TOP-NTL Pte. Ltd. 
NMC บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ากดั SHT บริษัท สิงหา แท็งเกอร ์จ ากดั TST TOP-NTL Shipping Trust 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564) 



                                         เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคุม  
ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 24 

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 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 2 หนา้ท่ี 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) และบริษัทร่วม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์
2564 

รายชื่อกรรมการ 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
AAM BIGS BMS BSC NMC NSSG NTL PIG PM SHT TIM TMN TMT TNS TNTL TST 

1. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์            C     
2. นายสรุพล มีเสถียร  /               
3. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ      /    /       
4. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม /                
5. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย /  /   / / / / /   / /   
6. นางสาวนิภทัร เอี่ยมศิรวิฒัน ์  /  / /  / / /    /    
7. นายอนนัตชยั อตุตะมะ    / /      /      
8. นายวิรทิธ์ิพล จไุรสินธุ ์     /  / / /    /    
9. นายสมพฒัน ์คงส าราญ   /  / /    /   / / /  
10. นางสาวณดี มีเสถียร   /         /     
11. นางสาวเรืองรตัน ์ทองดีนอก    /             
12. นายสิทธิชยั พระนอนเขตต ์     /            
13. นายบญุรกัษ์ ลีป้ระกอบบญุ       /          
14. Mr. Wang Wei      /    /       
15. Mok Soo Keow Irene /     /    /       
16. Mr. Mohamad Emdad Hossain /                
17. นายทินกร เทิดวกิรานต ์  /               
18. นายพชร เสนะวีณิน  /         /      
19. นายชมุพล พรหมประสิทธ์ิ  /             /  
20. นายบณัฑติ หรรษาไพบลูย ์   /              
21. นายปฏิวตัิ ทิวะศะศิธร ์   /              
22. นาวาเอก รกัชาติ สรุยิอมัพร           /   /   
23. นายวรชาติ เรืองตระกลู           /   / /  
24. นายธานินทร ์ผะเอม            /     
25. นายประทีป เตียวตรานนท ์            /     
26. นายภมูินทร ์หะรนิสตุ            /     
27. นายวรวิทย ์วิศษิฐ์กจิการ            /     
28. นายชยัยะ ไผ่สวุฒัน ์            /     



                                                           เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 2 หนา้ท่ี 2 

รายชื่อกรรมการ 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
AAM BIGS BMS BSC NMC NSSG NTL PIG PM SHT TIM TMN TMT TNS TNTL TST 

29. นายประพนัธ ์โลหะวิรยิศิร ิ            /     
30. นายจฬุา สขุมานพ            /     
31. นายกมัปนาท วินิจธรรมกลุ               /  
32. Mr. Li Ke               /  

C = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ  

รายชื่อบรษิัท 
AAM Amity Asset Management Inc. NTL บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั TMT บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร ์จ ากดั 
BIGS บริษัท บิก๊ซี จ ากดั PIG Protea Investments Group Limited  TNS บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร ์จ ากดั 
BMS บริษัท บงกช มารีน เซอรว์ิส จ ากดั PM บริษัท ภรูิช มารีน จ ากดั TNTL TOP-NTL Pte. Ltd. 
BSC บริษัท จดัหางาน บีเอสซี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั     SHT บริษัท สิงหา แท็งเกอร ์จ ากดั TST TOP-NTL Shipping Trust 
NMC บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ากดั TIM บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากดั   
NSSG Nathalin Shipping Pte. Ltd. TMN บริษัท บทด จ ากดั   

 



                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท



                                                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
                     และหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (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 
▪ การเพิม่ศกัยภาพผูต้รวจสอบภายในขององคก์รสมยัใหม่ 
▪ การประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ 
▪ Enhancing efficient internal audit procedure 

ประสบการณก์ารท างาน: 

▪ เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษี  กรมสรรพากร 
▪ เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน กรมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการอาวโุส  บรษิัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 
▪ ผูจ้ดัการ บรษิัท บางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการ  บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
▪ ผูจ้ดัการ บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

 



                                                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
                     และหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 2 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของหัวหน้างานการตรวจสอบภายในของบริษัท: 

1. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ  โดยมีสายบังคับบัญชาขึน้ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ 

2. ไม่มีส่วนไดเ้สียหรือส่วนรว่มในการปฏิบตัิงานขององคก์รในกิจกรรมที่ผูต้รวจสอบภายในตอ้งตรวจสอบหรือประเมินผล 

3. ประเมินความเส่ียง สอบทานระบบควบคมุภายในและการก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ ว่ามีความเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพท่ีจะท าใหบ้รษิัทปฏิบตัิงานไดบ้รรลตุามวตัถุประสงคข์ององคก์รที่ก าหนดไว ้

4. สอบทานความถูกตอ้งของขัน้ตอนการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามคู่มือการปฏิบตัิงาน นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
บรษิัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่ากระบวนการท างานมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

5. สอบทานความถกูตอ้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานและประเมินความเชื่อถือไดข้องขอ้มลู
ที่ไดจ้ากระบบสารสนเทศ รวมถึงระบบการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการรั่วไหลของขอ้มลูส าคญัของบรษิัทฯ ต่อบคุคลภายนอก 

6. สอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูลและตัวเลขต่าง ๆ  ของรายงานทางการเงินว่าแสดงรายการอย่างถูกตอ้ง  ครบถว้น 
เหมาะสมและเชื่อถือได้  ตลอดจนประเมินระบบควบคุมภายในของระบบงานบัญชีและการเงิน ว่าเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

7. ติดตามผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ เหมาะสมต่อการด าเนินงาน ลดหรือป้องกันความเส่ียงที่อาจะเกิดขึน้ โดยมีระบบควบคุมภายในที่
เพียงพอ 

8. ใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน เพื่อใหท้กุหน่วยงานมีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

9. สอบทานการท ารายการระหว่างกันเพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวไดด้  าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน   
รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

10. ด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยมีวาระการประชุมเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ   

11. ปฏิบตัิงานอื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากผูบ้รหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
                     และหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (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 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 4 

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 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 4 หนา้ท่ี 1 

- ไม่มี - 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 5 หนา้ท่ี 1 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 
 
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 ควูิจิตรสวุรรณ และนายบวร วงศสิ์นอดุม ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างอิสระตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทและมีอ านาจ
หนา้ที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และในปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 6  ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุครบทัง้ 3 
ท่านทุกครัง้ และมีการประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย จ านวน 1 วาระ  เพื่อใหม้ั่นใจว่า
ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานสอบบญัชีและไดร้บัความรว่มมือในการใหข้อ้มลูต่าง ๆ  ของบรษิัทฯ อย่างดี
จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งผลการด าเนินงานและการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถสรุปได ้ ดงันี ้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลู
ในงบการเงิน การปฏิบัติตามข้อสังเกตและความเห็นของผู้สอบบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชี นโยบายการบัญชี  
ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของ  
งบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี  2563 รวมถึงรายการระหว่างกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้กนัทางผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารที่เก่ียวข้องเพื่อซักถามและให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ  ในรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท างบการเงินของบริษัทฯ และ 
บรษิัทย่อยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบญัชีและการสอบบญัชี 

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอตามกรอบ 
การควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่ง
รวมถึงการจัดให้ผู้บริหารท าการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบการประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในดา้น 
การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล รวมถึงระบบการติดตามงาน เพื่อใหเ้กิด
ความเชื่อมั่นในระบบควบคมุภายในว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี รวมทั้ง การ 
ใหค้วามเห็นต่อรายงานการตรวจสอบภายใน ก ากบัดแูลใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบตัิงานตรวจสอบอย่างอิสระและเป็นไป



                                         เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 5 หนา้ท่ี 2 

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยใหค้วามส าคญัต่อการประเมินและปรบัปรุงระบบควบคมุภายในใหส้อดคลอ้งกับ
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน การแต่งตัง้ โยกยา้ย 
อตัราก าลงัของผูต้รวจสอบภายในของบรษิัทฯ 

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ   คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและก ากับ 
การปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  ประกาศ และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึง
กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่มีผลบงัคบัใชก้ับธุรกิจของบริษัทฯ พบว่า ในปี 2563 บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายดงักล่าว
ขา้งตน้อย่างครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 

4. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี  คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าหน้าที่พิจารณาคัดเลือก 
ผู้สอบบัญชีและความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยไดพ้ิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความรู้
ความสามารถ  ประสบการณใ์นการตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน ปรมิาณงาน คณุภาพและมาตรฐานการท างานของ
บริษัทสอบบัญชี  รวมถึงความเป็นอิสระตามหลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์  และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 
ที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าสอบบัญชีและแต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยมีนายธนิต 
โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5155 นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  5752 นางสาว
พรทิพย ์ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 เป็น 
ผูต้รวจสอบและรบัรองรายงานทางการเงินประจ าปี 2563 

5. การสอบทานรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ คณะกรรมการตรวจสอบได ้ 
สอบทานและใหค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ 
โดยยึดหลักการการเป็นรายการปกติทางธุรกิจ สามารถเปรียบเทียบราคาได ้มีความเป็นธรรม ให้ประโยชน์สูงสุดแก่  
บริษัทฯ และเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งพบว่า การท ารายการ 
ระหว่างกันที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นปี 2563 เป็นไปตามหลักการที่วางไวท้ั้งหมด โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูล 
อย่างครบถว้นและเพียงพอ 

6. การก ากับดูแลกิจการ  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิงานตามนโยบายการบรหิารจดัการ
เพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นไปตามหลัก  CG Code ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายต่อตา้นการคอรร์ัปชัน พบว่า กรรมการและพนักงานบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบาย 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัที่บริษัทฯ ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั ตามคู่มือการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ 

7. การบริหารความเสี่ยง  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะท างานบริหารความเส่ียง  
ท าหนา้ที่ก ากบัดแูลความเส่ียงโดยเฉพาะ ซึ่งมีขอบเขตการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน ทบทวน จดัการ และติดตาม
ความเส่ียงของโครงการลงทนุ รวมทัง้กระบวนการท างานของทกุหน่วยงานภายในบรษิัทฯ อย่างสม ่าเสมอ โดยคณะท างาน
ความเส่ียงไดจ้ดัท ารายงานความเส่ียงและแผนการบรหิารความเส่ียงน าเสนอขออนมุตัติ่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ มีกระบวนการบรหิารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ  เพียงพอ และควบคมุใหค้วามเส่ียงอยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้ 
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โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดท างบการเงินอย่างถูกตอ้ง  
เชื่อถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและการสอบบญัชี  มีระบบการควบคมุภายใน
และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครดั มีการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ มีการสอบทานการเขา้ท า
รายการระหว่างกันที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างสม ่าเสมอ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญัในการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นและการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา 

 

 
       (นายชายนอ้ย   เผื่อนโกสมุ) 

                            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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และก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                         เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 6 หนา้ท่ี 1 

รายงานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ าปี 2563 
 
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 หัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัทและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
สรรหาฯ โดยมีขอบเขตและหนา้ที่ความรบัผิดชอบภายใตก้รอบกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาฯ และตามที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดม้ีการประชุมทั้งสิน้จ านวน 6 ครัง้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความ
รบัผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งกรรมการสรรหาฯ ทกุท่านไดเ้ขา้รว่มประชุมทกุครัง้ สรุปไดด้งันี ้

ด้านการพิจารณาสรรหา 

• คัดเลือกและเห็นชอบเสนอชื่อ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ 
ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้แทน ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักุล ที่ลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ 

• เห็นชอบการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไดแ้ก่ นายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข นางสาวสุธาสินี หมื่นละมา้ย และ 
นายสมพฒัน ์คงส าราญ ไปเป็นกรรมการในบรษิัทย่อย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

• เห็นชอบเสนอชื่อกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายบวร วงศสิ์นอดุม นายชายนอ้ย 
เผ่ือนโกสมุ และนายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

• เห็นชอบเสนอชื่อกรรมการชุดย่อยที่พน้จากต าแหน่งตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1. นายบวร วงศสิ์นอดุม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสุม กลับเขา้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

4. นายณฏัฐ์กรณ ์ส าราญ นายวิรทิธ์ิพล จไุรสินธุ ์และนายหวงั เหว่ย กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร 
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• เห็นชอบเสนอชื่อนางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร แทน
นายสมพฒัน ์คงส าราญ ท่ีลาออกจากต าแหน่ง 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

• เห็นชอบการจ่ายโบนัสกรรมการประจ าปี 2562 จ านวน 7,475,000 บาท ซึ่งประกอบดว้ย ประธานกรรมการ
จ านวน 1,950,000 บาท รองประธานกรรมการจ านวน 1,625,000 บาท และกรรมการอิสระ 3 ท่าน จ านวน 3,900,000 บาท 
(ท่านละ 1,300,000 บาท) เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

• เห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 25  
ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมตัิ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงขนาด
ธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ จ านวนกรรมการ หนา้ที่ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน 
รวมถึงค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บับริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกลุ่ม
อตุสาหกรรมเดียวกนั 

• เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) ประจ าปี 2562 รวมทัง้ก าหนดอตัรา
การขึน้เงินเดือนและโบนสัประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

• เห็นชอบหลักเกณฑ์และตวัชีว้ัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO) ประจ าปี 
2563 เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

• เห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

ด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

• เห็นชอบการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ที่ออกโดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัยม์าปรับใช ้โดยเห็นว่าภาพรวมของบริษัทฯ มีนโยบายและ 
แนวปฏิบตัิที่สอดคลอ้งกับหลกัปฏิบตัิของ CG Code 2017 แลว้ นอกจากนี ้ยงัมีความเห็นใหม้ีการทบทวนนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ เพิ่มเติมดว้ย 

• ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาฯ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติม 

• เห็นชอบการก าหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล 2562 รวมถึงเป็นแนวปฏิบัติใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือปฏิบัติ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

• รบัทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2562 

ทัง้นี ้ดว้ยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคณะกรรมการสรรหาฯ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  
ท าใหใ้นปี 2563 บรษิัทฯ ไดร้บัคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว เป็นปีที่สองต่อเนื่องกนั (2562 – 2563) จากโครงการส ารวจ
การก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทจดทะเบียน ประจ าปี  2563 (CGR 2563) โดยสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย (IOD)  



                                         เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 6 หนา้ท่ี 3 

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดท้บทวนและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายของตนเองแลว้ เห็นว่า
โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาฯ สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้
อย่างครบถว้น และมีความต่อเนื่อง 

 
พลเรือเอก 

             (นิพนธ ์จกัษุดลุย)์ 
                                              ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน  
                                                                 และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 



                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 
รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                         เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 7 หนา้ท่ี 1 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2563 
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. นายสรุพล มีเสถียร (กรรมการ)   ประธานคณะกรรรมการบรหิารความเส่ียง  

2. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ (กรรมการ)  กรรมการบรหิารความเส่ียง  

3. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์(กรรมการ)  กรรมการบรหิารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ตระหนักและให้ความส าคัญของการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทฯ   
เป็นอย่างยิ่ง ภายใต้สถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงของปัจจัยมหภาคที่อาจส่งผลให้เกิดโอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ต่อธุรกิจ โดยก าหนดให้มีการติดตาม ทบทวน และปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้ทันต่อ
สถานการณ์ เน้นการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้รวดเร็ว (Resilience) สามารถปรับเปล่ียนธุรกิจให้เกิด 
ความคล่องตัว (Agility) ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยความรวดเร็ว (Economy of speed) โดยก าหนดดัชนีช้ีว้ ัด 
ความเส่ียง (Key Risk Indicator : KRI) ครอบคลมุการติดตามความเคลื่อนไหวของความเส่ียงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อท าให้
ธุรกิจสามารถด าเนินไปไดแ้ละเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมถึงยึดมั่นในการบริหารความเส่ียงภายใตห้ลัก 3 ประการคือ  
การก ากับและบริหารความเส่ียงตามหลกัธรรมาภิบาล การวางนโยบายการบริหารความเส่ียงทัง้องคก์ร และการด าเนินการ
บริหารความเส่ียงเพื่อสรา้งหลักประกันในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดก้ าหนด
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ งจัดรูปแบบของการบริหารความเส่ียงใน 4 ประการคือ การบริหาร 
ความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล (Governance Risk) ดา้นการกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk)  
ดา้นการด าเนินงานและระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (Operation & Infrastructure Risk) และดา้นรายงานทางการเงิน (Financial 
Reporting Risk) ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ COSO ERM 2017 
อย่างต่อเนื่อง  

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา แมว้่าจะเกิดสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า (COVID19) ทางคณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียงมีการประชมุอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรบัเปล่ียนรูปแบบใหม้ีความเหมาะสมกับสถานการณด์งักล่าว ทัง้การ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และทั้งที่เป็นทางการโดยค านึงการจัดการกับระยะห่างทางกายภาพกับบุคคลอื่น (Social 
Distancing) โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประจ าปี 2563 จ านวน 7 ครัง้ เพื่อให้การประชุมสามารถ
ด าเนินการพิจารณาไดอ้ย่างราบรื่นสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจขององคก์ร และก่อใหเ้กิดความรวดเรว็ของการประชมุทันต่อ
สถานการณต์่าง ๆ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเขา้ร่วมครบองคป์ระชุมทุกครัง้ รวมถึงสามารถสรุป
สาระส าคญัในการปฎิบตัิหนา้ที่ ไดด้งัต่อไปนี ้



                                         เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 7 หนา้ท่ี 2 

1. พิจารณาและอนุมัติความเส่ียงของโครงการ โดยค านึงถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ 
(Strategy & Planning Risk) ทัง้ในส่วนการลงทนุซือ้เรือมือสองที่อายนุอ้ยมาทดแทนเรือท่ีอายมุาก รวมถึงพิจารณาการบรหิาร
จัดการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) โดยการขยายการลงทุนด้วยวิธีการควบรวม ร่วมทุน (Mergers and 
Acquisitions : M&A) เพื่อขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ อาทิ การซือ้หุ้นในส่วนที่เหลือทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด  (Big Sea 
Company Limited) และการลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นในบริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากัด  (Thai oil Marine Company 
Limited) ซึ่งมุ่งเนน้การท าสัญญา รบัขนส่งสินคา้ รบัจัดเก็บสินคา้ ระยะยาว เพื่อการสรา้งความมั่นคงอย่างสม ่าเสมอของ
รายไดแ้ละก าไรแก่กลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้พิจารณาการลงทุนโครงการซึ่งเป็นการกระจายการเติบโตของธุรกิจ (Diversification) 
อาทิ โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 งานก่อสรา้งทางทะเล โดยพิจารณาถึงโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการ
ด าเนินการธุรกิจรว่มกบัพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีศกัยภาพ และค านึงถึงขอ้มูลอย่างรอบดา้นท่ีเพียงพอเพื่อพิจารณาความเส่ียงกล
ยุทธห์รือตดัสินใจต่อเหตกุารณใ์นปัจจบุนัของกลุ่มบริษัทฯ และค านึงถึงการไม่พึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจนมากเกินไป เพื่อการ
ด าเนินกลยทุธแ์ละแผนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ ไดอ้ย่างยั่งยืน 

2. พิจารณาและรับทราบผลการควบคุมติดตามการบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk 
Management - Treatment Plan) ปี 2563 อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นการบรหิารจดัการความเส่ียงขององคก์รในดา้นธรรมาภิบาล 
(Governance Risk) ดา้นการด าเนินงานและระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (Operation & Infrastructure Risk) และดา้นรายงาน
ทางการเงิน (Financial Reporting Risk) โดยท าการควบคุมติดตามวิธีจัดการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัไดห้รือลด
โอกาสที่จะเกิดขึน้ เป็นไปตามมาตรการป้องกัน มาตรการลดผลกระทบ และมาตรการแกไ้ขที่ไดก้ าหนดไว้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า
บริษัทฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพบรรลวุตัถุประสงคต์ามที่ไดต้ัง้ไว้  อาทิ การบริหาร
ความเส่ียงดา้นการปฏิบัติงานของคนประจ าเรือ ซึ่งอาจส่งผลต่อการท าให้เกิดอุบัติเหตุแก่กองเรือของกลุ่มบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงพิจารณาการจ าแนกระดบัความรุนแรงของการเกิดเหตกุารณอ์บุตัิเหต ุรบัทราบการรายงานผล
ทีมตอบโตส้ถานการณฉ์กุเฉิน (Emergency Response Team : ERT) การวิเคราะหส์าเหต ุการจดัการเหตกุารณแ์ละอุบตัิเหตุ
ต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใหข้อ้เสนอแนะการท างานร่วมกันของกองเรือและส านกังาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสญูเสีย เสียหาย และบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาในระยะยาว ก าหนดกลไกการควบคุม ติดตามที่ดี
และเหมาะสมแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

3. พิจารณาและรบัทราบการรบัมือสถานการณไ์วรสัโคโรน่า (COVID19) ของกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งมีการควบคมุ ติดตาม
สถานการณอ์ย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาความเส่ียงและผลกระทบ และแนวทางการจดัการ
อย่างรอบดา้น อาทิ การบริหารความเส่ียงดา้นการตลาดใหม้ีการติดตามการขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิงอากาศยาน (JET A-1) และ
น า้มันภาคพืน้ ตามผลการด าเนินการดา้นเศรษฐกิจ มาตรการต่าง  ๆ  ของประเทศไทย ความตอ้งการใชน้ า้มนัอย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้สถานการณข์องพนัธมิตรธุรกิจ ลกูคา้ คู่คา้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อการวางแผนและปรบัแผนการด าเนินการไดอ้ย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเส่ียงทางดา้นการเงินจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบีย้ และการ
บริหารจดัการสภาพคล่องกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ใหเ้พียงพอและสามารถส ารองในกรณีฉุกเฉิน ครอบคลมุถึงการลด
ความเส่ียงดา้นปฏิบัติงานและดา้นเทคนิค โดยมีการติดตามการจัดส่งชิน้ส่วนอะไหล่ใหค้รบถว้นเพียงพอสอดคลอ้งกับการ
บ ารุงรกัษาตามก าหนด (Preventive Maintenance System : PMS) การเขา้อู่แหง้ (Dry Dock) และความเพียงพอของอปุกรณ์
ป้องกันต่าง ๆ อาทิ อุปกรณป์้องกัน หนา้กากอนามยั แอลกอฮอลล์า้งมือ เครื่องมือวดัอุณหภูมิ เป็นตน้ รวมทัง้พิจารณาและ
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รบัทราบแผนการปฏิบตัิงานของคนประจ าเรือเพื่อเขา้ปฏิบตัิงานบนเรือ การลาพกั หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งที่จะตอ้งขึน้ปฏิบตัิงาน
บนเรือ โดยใหป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัตามมาตรการต่าง  ๆ  อย่างเครง่ครดั และพิจารณามาตรการ
ความปลอดภยัของพนกังานประจ าส านกังานใหส้ามารถปฏิบตัิงานจากที่พกั (Work From Home) ไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยใหม้ี
การเตรียมความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศรองรบัการปฏิบัติงานไดต้ลอดเวลา และแผนรองรบัการบริหารธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทฯ สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท่ีดี 

4. พิจารณาและรับทราบการจัดอบรมสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk 
Management) โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใหค้วามส าคญัการจดัจา้งวิทยากรภายนอก ที่มีความรู ้ความสามารถ 
และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจดัการความเส่ียง เพื่อใหพ้นกังาน ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัทฯ มีความรูพ้ืน้ฐานและ
เป็นการสรา้งความตระหนกัเรื่องการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นการด าเนินงานและระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (Operation & 
Infrastructure Risk) นัน้มีความส าคญัที่ตอ้งด าเนินการควบคู่รว่มกนักบัการบรหิารจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธแ์ละแผนการ
ด าเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ใหแ้ก่กลุ่มบริษัทฯ และค านึงถึงรูปแบบความปลอดภยัดา้นสขุภาพและการป้องกนั
การแพร่ระบาดไวรสัโคโรน่าของโรงแรมที่จดัอบรมสมัมนา ตลอดจนคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใหข้อ้เสนอแนะจดหมาย
ข่าวสารประจ าเดือน (Risk Management Newsletter) โดยให้ทีมบริหารความเส่ียงพิจารณากรณีศึกษาจากสถานการณ์ 
ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัสากล และมีการส่ือสารแก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
รบัทราบ และมีความรูพ้ืน้ฐานและเป็นการสรา้งวฒันธรรมความตระหนกัเรื่องการบริหารจดัการความเส่ียงใหแ้ก่กลุ่มบรษิัทฯ 
(Risk Awareness Culture) อย่างสม ่าเสมอ อาทิ กรณีศึกษาจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ( International Trade 
Policy) ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรือบรรทกุน า้มนัทั่วโลก และมุ่งเนน้ใหก้ารส่ือสารเกิดความเขา้ใจไดง้่ายและทนัตอ่สถานการณ ์
แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมติดตามที่ดีต่อกลุ่มบริษัทฯ อาทิ การใหป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนด
มาตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจและจัดท าเอกสารอย่างตามขอ้เท็จจริงใหม้ีความถูกตอ้งอย่างเคร่ งครดั รวมทั้งมีการเพิ่ม
ความเข้มงวดในการจัดท ากระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งของลูกคา้ (Know Your Customer : KYC) ก่อนที่จะเขา้ท า
สญัญากบัลกูคา้รายใด เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ลุ่มบรษิัทฯ ด าเนินการประการใดที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่มที่ถกูคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดความเสียหายหรือชื่อเสียงภาพลกัษณ ์

5. พิจารณาและรับทราบผลการติดตามการปรับเปล่ียนใช้น ้ามันที่มีค่าก ามะถันต ่า (Low Sulphur Fuel Oil : 
LSFO) ของกลุ่มบริษัทฯ ตามขอ้ก าหนดที่องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ ( International Maritime Organization : IMO) ที่
ประกาศใหว้นัท่ี 1 มกราคม 2563 (ปี ค.ศ. 2020) (“IMO2020”) เป็นวนัแรกที่เริ่มบงัคบัใชม้าตรการ ที่ก าหนดใหเ้รือเดินระหวา่ง
ประเทศทุกล าในโลกตอ้งเปล่ียนเชือ้เพลิงที่มีค่าก ามะถัน (Sulphur) ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 โดยน า้หนัก จากปัจจุบันที่มีค่าเฉล่ีย 
อยู่ที่รอ้ยละ 3.5 โดยน า้หนกัของก ามะถนัในเชือ้เพลิงเรือ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดมลพิษทางอากาศ  และลดอตัราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas : GHG) อันก่อให้เกิดภาวะโลกรอ้นได้ เพื่อให้มั่นใจไดว้่ากลุ่มบริษัทฯ มีการบริหาร
จดัการความเส่ียงดา้นการด าเนินงานและระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (Operation & Infrastructure Risk) ของกองเรือกลุ่มบรษิทัฯ 
อย่างเหมาะสม และติดตาม ควบคมุ ดแูล ประสิทธิภาพของเครื่องจกัรใหญ่ เครื่องไฟฟ้าในเรือที่มีการปรบัเปล่ียนการใชน้ า้มนั
ที่มีค่าก ามะถันต ่า (Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) ของกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าว ครอบคลุมการติดตามอย่างต่อเนื่องดา้นการ
ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัใชข้องหน่วยงานก ากบัทัง้ภายในและภายนอกที่ถกูตอ้ง อาทิ อนุสญัญาระหว่างประเทศ
ว่าดว้ยการควบคุมและการจดัการน า้อบัเฉาเรือและตะกอนที่ไดก้ าหนดใหเ้รือทัง้หลายติดตัง้ระบบบ าบดัน า้อบัเฉา (Ballast 
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Water Management System : BWMS) โดยน า้อับเฉาตอ้งไดร้ับการบ าบัดตามมาตรฐานเฉพาะก่อนที่จะระบายน า้ออกสู่
ทะเล รวมถึงแนวทางการจดัการความเส่ียงไซเบอรท์างทะเล (Guidelines on Maritime Cyber Risk Management ซึ่งใหก้อง
เรือของกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบญัญัติการแข่งขันทางการคา้ พ.ศ. 2560 และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่องสญัญาเช่า (Financial Lease) 

6. พิจารณาและรบัทราบแผนกลยุทธก์ารบริหารจดัการความเส่ียง ส าหรบัปี 2564 - 2566 ใหม้ีความสอดคลอ้งกับ
แผนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงดา้นกลยุทธแ์ละแผนการ
ด าเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ครอบคลมุถึงแนวทางการปฏิบตัิงานร่วมกันของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อการตดัสินใจดา้น
การปฏิบตัิงานบนพืน้ฐานของความเส่ียง (Risk-based Decision Making) ใหอ้งคก์รสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
การเติบโตที่ดี อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

7. รายงานผลการบริหารความเส่ียงที่ส  าคญัของกลุ่มบริษัทฯ ใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบและมีขอ้มลูส าหรบั
การตัดสินใจอย่างเพียงพอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงครอบคลมุในทุกดา้น ทั้งดา้นกลยุทธแ์ละ
แผนการด าเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ส าหรบัการลงทนุโครงการและการด าเนินการธุรกิจที่ปรบัตวัไดร้วดเรว็ และ
คล่องตัวทันต่อสถานการณ์การลงทุนโครงการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการบริหารความเส่ียงดา้นรายงานทางการเงิน 
(Financial Reporting Risk) เพื่อใหก้ารบริหารจดัการทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ มีความเพียงพอทัง้ในยามปกติ ครอบคลมุ
ถึงกรณีเกิดเหตุการณฉ์ุกเฉินต่อกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบัติงาน (Operational) ที่
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงใหค้วามส าคัญกับการท างานร่วมกันของกองเรือและส านักงานเพื่อการจัดการเหตุการณ์
อุบตัิเหตุอย่างต่ดเนื่อง ตลอดจนแผนรองรบัการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  และแผนการ
รับมือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID19) ของกลุ่มบริษัทฯ โดยแสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล 
(Governance Risk) ขององคก์รที่ดีและยั่งยืน 

จากการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ไดม้ีการบริหารจดัการ
ความเส่ียงที่ส  าคัญระดับองคก์รที่เหมาะสม และควบคุมใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้รวมถึงสอดคลอ้งกับหลักและแนวทาง
ปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อการบรหิารความเส่ียงอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
                (นายสรุพล มีเสถียร) 
               ประธานคณะกรรรมการบรหิารความเส่ียง 
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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  25 กุมภาพันธ์ 2564 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 __________________________ 

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10. เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
	11. เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการสรรหาฯ
	12. เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	10

