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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินโดยสรุป
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)

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

งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตราก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562

1,798.27
430.28
921.86
610.28
0.24

ปี 2563

1,854.42
437.17
1,475.91
1,122.50
0.45

งบการเงินรวม

ปี 2564

1,336.15
220.65
1,519.95
1,164.00
0.47

ปี 2562

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562

8,892.26
2,731.58
6,160.68
2,500.00
2,500.00

ปี 2563

9,175.89
2,440.57
6,735.32
2,500.00
2,500.00

0.79
23.93
33.94
7.75
10.00

ปี 2563

1.72
23.57
60.53
12.43
17.41

ปี 2564

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

5,879.98
1,813.42
2,862.03
1,526.54
0.56

งบการเงินรวม

ปี 2564

ปี 2562

11,276.88
4,015.67
7,261.21
2,500.00
2,500.00

13,063.00 13,642.88 17,348.97
5,783.16 5,319.01 8,238.95
7,279.84 8,323.87 9,110.02
2,500.00 2,500.00 2,500.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2563

ปี 2564

งบการเงินรวม

ปี 2564

0.84
16.51
87.12
11.38
16.63

ปี 2562

0.92
31.71
20.99
9.40
15.15

ปี 2563

1.32
41.49
28.72
12.74
20.76

ปี 2564

1.39
30.84
25.96
9.85
16.86

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์

15.15

16.86

9.40

9.85

20.76

12.74
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

3

ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำ�หรับปี 2564

325.28

307.27

รายได้ จ ากธุ ร กิ จ บริ ห ารจั ด การเรื อ

รายได้ จ ากธุ ร กิ จ เรื อ Offshore

2,888.42

รายได้
จากการให้บริการ
จากธุรกิจ
แต่ละประเภท

2,359.02

รายได้ จ ากธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง ฯ

รายได้ จ ากธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง
และจั ด เก็ บ FSU

91.61

117.61

กำ � ไรขั ้ น ต้ น จากธุ ร กิ จ บริ ห ารเรื อ

กำ � ไรขั ้ น ต้ น
จากธุ ร กิ จ เรือ Offshore

490.80

กำ � ไรขั ้ น ต้ น จากธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง ฯ

กำ�ไรขั้นต้น
จากธุรกิจ
แต่ละประเภท

1,113.41
กำ � ไรขั ้ น ต้ น จากธุ ร กิ จ
เรื อ ขนส่ ง และจั ด เก็ บ FSU
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รายได้จากการให้บริการของกลุ่มธุรกิจย้อนหลัง 3 ปี
(หน่วย: ล้านบาท)
7,000.00

6,000.00

2,203.26

5,000.00

2,888.42
4,000.00

2,587.92
3,000.00

2,000.00

3,248.64

2,359.02

225.47
248.38

307.27
325.28

1,940.94
1,000.00

491.24
326.57

0.00

2562

2563

2564

รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ

รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU

รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore

รายได้จากธุรกิจบริหารจัดการเรือ

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการ

นายบวร วงศ์สินอุดม
ประธานกรรมการ
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
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ปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งการ “ปรับฐานธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่าง
มีเสถียรภาพ” ของบริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) จากการ
วิเคราะห์ถึงแนวโน้มราคาน�้ำมันในตลาดโลกและผลจากการผันผวน
ของราคาน�้ำมันที่อาจเกิดต่อธุรกิจด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ และโอกาส
ทางธุ ร กิ จ ที่ จ ะท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ เติ บ โตอย่ า งมั่ น คงต่ อ เนื่ อ งภายใต้
ภาวะการณ์ทตี่ ลาดมีความเปลีย่ นแปลงรวดเร็วมากในปัจจุบนั บริษทั ฯ
พบว่าการลงทุนขยายงานให้ทกุ กลุม่ ธุรกิจของบริษทั ฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว
เพื่อเสริมศักยภาพในการสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์
จากการสานประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มธุรกิจ “Synergy” ทั้งทางด้าน
การขยายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการจะสามารถลด
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด จากการผั น ผวนของธุ ร กิ จ ใดธุ ร กิ จ หนึ่ ง และ
สร้างให้เกิดเสถียรภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนรวมของ
กลุ่มบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

ประเทศขนาด VLCC จ�ำนวน 3 ล�ำแก่บริษทั ไทยออยล์ฯ โดยท�ำสัญญา
ระยะยาว ซึ่ ง ได้ เริ่ ม เข้ า บริ ก ารล� ำ แรกในเดื อ นพฤษภาคม 2564
ส่วนล�ำที่ 2 และล�ำที่ 3 ให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
ของปี 2565 ตามล�ำดับ

ผลจากการเข้าซื้อกิจการบริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด ได้อย่างรวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์ทอี่ ตุ สาหกรรมการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
อยู่ในช่วงขยายตัว การปรับลดขนาดกองเรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมัน
(Floating Storage Unit “FSU”) ในช่วงที่ความต้องการของตลาด
ลดลงเนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึน้ เป็นประวัตกิ ารณ์
ท�ำให้ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจเรือสนับสนุน
การส� ำ รวจและผลิ ต น�้ ำ มั น กลางทะเล ธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิโตรเลียมเหลว ธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันระหว่างประเทศ และจากการ
ขายเรือ FSU ที่มีอายุมากบางล�ำ เพียงพอที่จะทดแทนรายได้ที่ลดลง
ดังนั้น ในเดือนเมษายน 2564 บริษัทฯ จึงได้เข้าซื้อกิจการบริษัท ทรูธ จากการชะลอตัวของธุรกิจ FSU ได้ทั้งหมด
มารีไทม์ จ�ำกัด (เดิมคือบริษัท ไทยออยล์ มารีน จ�ำกัด) ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือของบริษทั ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ท�ำธุรกิจให้บริการขนส่ง ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่ 2 และ 3 ใน
ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมและบุคลากรทางทะเลให้กบั กลุม่ บริษทั ไทยออยล์ ระหว่างปี 2564 จะยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันส�ำเร็จรูป
และกลุ่มบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) การซื้อกิจการบริษัท ทรูธ ในประเทศ เนื่องจากปริมาณการบริโภคน�้ำมันส�ำเร็จรูปและน�้ำมัน
มารีไทม์ จ�ำกัด ไม่เพียงท�ำให้บริษัทฯ สามารถขยายกองเรือขนส่ง อากาศยานลดลง และแม้ว่าการรับรู้รายจากธุรกิจที่ขยายเพิ่มขึ้น
ปิโตรเคมี จ�ำนวน 5 ล�ำ และกองเรือขนส่งบุคลากร เพือ่ การส�ำรวจและ จากการเข้าซื้อกิจการบริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด จะไม่เต็มทั้งปี (เพียง
ผลิตน�้ำมันกลางทะเล (Crew Boat) จ�ำนวน 13 ล�ำ แต่บริษัทฯ 7 เดื อ น) แต่ บ ริ ษั ท ฯ ก็ มี ผ ลประกอบการโดยรวมในปี 2564
ยังสามารถบรรลุข้อตกลงในการให้บริการเรือขนส่งน�้ำมันดิบระหว่าง ที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยสรุปได้ดังนี้
ธุรกิจเรือ Offshore

5%

ธุรกิจบริหารจัดการเรือ

ธุรกิจขนส่ง และจัดเก็บ (FSU)

4%

ปี 2564

ธุรกิจขนส่งฯ ในประเทศ
ธุรกิจขนส่งฯ ต่างประเทศ

6%

40%

รายได้รวม
จากการให้บริการ
5,880.0 ล้านบาท

4%

ปี 2563

41%

รายได้รวม
จากการให้บริการ
5,925.8 ล้านบาท
55%

8%

บริษัทฯ ยังคงบริหารงานโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) มีธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่
กับการปรับโครงสร้างการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น พร้อมกับก�ำกับดูแลให้
บริษทั ย่อยทุกบริษทั ร่วมกันพัฒนาให้เกิดความยัง่ ยืนด้วยการด�ำเนินธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงการสนับสนุนต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงได้รับคะแนน
การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”
(Excellent CG) และได้รับการรับรองให้เป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition
Against Corruption หรือ CAC) ด้านการจัดการบุคลากร ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 บริษทั ฯ ดูแลรับผิดชอบพนักงานกลุ่มบริษัทฯ
โดยมีมาตรการให้พนักงานประจ�ำส�ำนักงาน Work from Home และ
การสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online เพื่อเป็นการ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ

34%
3%

(ล้านบาท)
2564 2563 ผลต่าง
รายได้รวม
5,880 5,926 -0.80%
ก�ำไรสุทธิ
1,527 1,702 -10.30%
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
0.56
0.61
ทรัพย์สินรวม 17,349 13,643

การปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดเวลา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดูแลการจัดหาวัคซีนส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานประจ�ำ
เรือทั้งหมด และเน้นย�้ำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่กระจายโรคอย่างเคร่งครัดอีกด้วย
บริษทั ฯ เชือ่ มั่นว่าโครงสร้างธุรกิจทีเ่ ข้มแข็ง มีความสมดุลมากขึน้ และ
มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องประกอบการบริหารงาน
ที่ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนอย่างจริงจังจะเป็น
กลไกส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว
และในโอกาสนี้ ในนามคณะกรรมการบริ ษั ท ผมขอขอบคุ ณ
คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยความ
มุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ท�ำให้บริษัทฯ ก้าวข้าม
ผ่านช่วงเวลาทีท่ า้ ทายทีผ่ า่ นมาได้อย่างดี และขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้
และผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มอบความไว้วางใจ
ความเชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 8 ท่าน ดังนี้

นายบวร วงศ์สินอุดม

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

นายสุรพล มีเสถียร

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

นายสุรศักดิ์ ใจเย็น

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทน กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน กำ�กับดูแล
กิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการ / กรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทน กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร

กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มีจ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพาณิชย์และการลงทุน

นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์
ผู้อำ�นวยการสายงานการตลาด

นายปกาศิต คำ�แสง

ผู้อำ�นวยการสายงานเทคนิค

นายอนันตชัย อุตตะมะ

ผูอ้ �ำ นวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

ผู้อำ�นวยการสายงานการเงินและ
การบัญชี

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1.1 ความเป็นมาและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
ในปี 2530 บริษัท นทลิน จ�ำกัด (“นทลิน”) ถูกก่อตั้งขึ้นด้วย
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยเริ่มประกอบธุรกิจเรือ
ขนส่งน�ำ้ มันด้วยเรือขนส่งจ�ำนวน 2 ล�ำ ขนาดประมาณ 1,000
DWT เพือ่ ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปให้แก่
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ บริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมัน
และปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”) ในเวลาต่อมา

(2) ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจเรือ Offshore”)
โดยเริ่ ม ให้ บ ริ ก ารเรื อ ขนส่ ง และจั ด เก็ บ น�้ ำ มั น ดิ บ ส� ำ หรั บ
แท่ น ขุ ด เจาะน�้ ำ มั น ด้ ว ยเรื อ (Floating Storage and
Offloading Unit (“FSO”)) (“เรือ FSO”) โดยในปี 2554
ได้เริ่มให้บริการเรือ FSO ขนาดประมาณ 48,000 DWT
ในอ่าวไทย รวมถึงเรือขนส่งและที่พักอาศัยส�ำหรับพนักงาน
ประจ�ำแท่นขุดเจาะน�้ำมัน(Accommodation Work Barge
(“เรือ AWB”)) ซึ่งมีขนาด และในปี 2555 ได้เริ่มให้บริการ
เรือสนับสนุนลาก-จูง การจัดการสมอ (Anchor Handling
Tugs) (“เรือ AHTs”)

(3) ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (Ship Management
ภายหลังจากการก่อตั้งบริษัท นทลินได้มีการขยายกองเรือ Service) (“ธุรกิจบริหารเรือ”) โดยมุ่งเน้นในการบริหารเรือ
และเส้นทางการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการเข้าลงทุน เพื่อให้ขนส่งสินค้าได้ตามก�ำหนด มีความปลอดภัย และเป็น
และให้บริการเรือขนส่งทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงลงทุน ไปตามกฎระเบียบ และมาตรฐานสากล
ในเรือขนส่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยให้บริการขนส่งสินค้าแก่
บริษัทค้าน�้ำมันรายใหญ่ชั้นน�ำ อาทิ บริษัท ปตท. จ�ำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 บริษัท นทลิน ออฟชอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จ�ำกัด บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด และได้ปรับ
เชฟรอน (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม โครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มนทลิน เพื่อให้บริษัท
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด พริมา มารีน จ�ำกัด เป็นบริษัทหลัก (Flagship Company)
(“CEC”) เป็นต้น ซึ่งนทลินให้บริการขนส่งด้วยเรือขนาด โดยรวมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการขนส่งและจัดเก็บ
ประมาณ 1,000 – 100,000 DWT
สินค้าทางเรือ การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
กลางทะเล และการบริ ห ารจั ด การเรื อ มาอยู ่ ภ ายใต้
จากนั้นนทลินได้ขยายกองเรือ รวมถึงเพิ่มขนาดเรือและ บริ ษั ท พริ ม า มารี น จ� ำ กั ด และได้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น
ปริมาณการขนส่งต่อเที่ยวเรือ โดยได้ขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ เป็น 2,000,000,000 บาท
ไปยังธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทปิโตรเคมีเหลว ซึ่งเป็นสินค้า
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสินค้าประเภทน�ำ้ มัน เช่น พาราไซลีน มิกซ์ไซลีน หลังจากประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาธุรกิจเดินเรือ ซึ่ง
เป็นต้น โดยเริ่มให้บริการขนส่งสินค้าด้วยเรือขนาดประมาณ เป็นบริษัทของคนไทยที่สามารถขนส่งและจัดเก็บสินค้าที่ได้
7,000 DWT ขนส่งในเส้นทางระหว่างประเทศจากประเทศไทย มาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจาก
ไปยังประเทศจีน
กลุม่ ลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทงั้ ในและ
ต่างประเทศ ท�ำให้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 บริษัท พริมา
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 นทลินได้จัดตั้งบริษัท มารีน จ�ำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด
นทลิน ออฟชอร์ จ�ำกัด ขึน้ ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อ
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ เตรียมตัวเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
อุตสาหกรรมน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลว ได้แก่
แห่งประเทศไทย โดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ�ำนวน
(1) ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมัน (“ธุรกิจเรือ 500,000,000 บาท เพือ่ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป ทัง้ นี้
ขนส่งและจัดเก็บ FSU”) โดยในปี 2553 ได้เริ่มให้บริการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ รวมถึงสร้างความหลากหลาย
เรื อ FSU ขนาดประมาณ 260,000 DWT ในน่ า นน�้ ำ ในการด�ำเนินงาน และความสามารถในการแข่งขัน
ประเทศมาเลเซีย
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ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�ำ้ มันดิบ ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันส�ำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรือ ให้กบั ลูกค้า
ตามความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งทีใ่ ห้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
และการบริหารจัดการเรือ ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมน�้ำมันและปิโตรเคมี โดยธุรกิจหลักของ
กลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่

1

ธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลว
(“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว (“ผลิตภัณฑ์”) แก่
ลูกค้าที่ท�ำธุรกิจโรงกลั่นน�้ำมัน และผู้ค้าน�้ำมันรายใหญ่เพื่อขนส่งสินค้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ลูกค้า
ก�ำหนด โดยให้ความส�ำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ฯ ตามที่ลูกค้าก�ำหนดโดยไม่ให้มีการปนเปื้อน และไม่ให้คุณสมบัติทางเคมีของ
ผลิตภัณฑ์ฯ ที่ขนส่งเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการขนส่งที่ตรงต่อเวลาอีกด้วย โดยธุรกิจ
เรือขนส่งฯ แบ่งเป็นธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศ และธุรกิจเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมัน

(“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”)
กลุม่ บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�ำ้ มันดิบและน�ำ้ มันเตาแบบลอยน�ำ้ (Floating Storage Unit, FSU)
โดยใช้เรือที่มีถังจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่เป็นสถานที่จัดเก็บ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเก็บรักษา
สินค้าของลูกค้าให้ยังคงคุณภาพ คุณสมบัติ และปริมาณตามที่ลูกค้าก�ำหนดในระยะเวลาที่ตกลง
กันไว้ และยังให้บริการผสมน�้ำมันบนเรือตามชนิดน�้ำมันที่ลูกค้าต้องการเพื่อกระจายสินค้าต่อ
ให้แก่ลูกค้ารายอื่นในภูมิภาค โดยเป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมาย

3

2

ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจเรือ Offshore”)
กลุม่ บริษทั ฯ ให้บริการเรือสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทางกลางทะเล แก่ลกู ค้า ซึง่ โดยส่วนใหญ่
จะเป็นบริษทั ส�ำรวจและผลิตน�ำ้ มันกลางทะเล โดยเรือขนส่งทีใ่ ห้บริการ ได้แก่ เรือขนส่งและทีพ่ กั อาศัย
ส�ำหรับพนักงานประจ�ำแท่นขุดเจาะน�้ำมัน (Accomodation Work Barge, AWB) และเรือขนส่ง
ผู้โดยสารและสัมภาระ (Crew boat) เป็นต้น

ธุรกิจบริหารจัดการเรือ

(“ธุรกิจบริหารเรือ”)

4

การบริหารจัดการเรือ เป็นส่วนส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีขอบเขตงานหลัก
ประกอบด้วย การบังคับและการควบคุมการเดินเรือ การจัดหาคนประจ�ำเรือ การจัดการฝึกอบรมให้
เป็นไปตามข้อบังคับและกฎระเบียบสากล และดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของคนประจ�ำเรือ
การบ�ำรุงรักษาตัวเรือ เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ การด�ำเนินการด้านใบอนุญาตและ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น
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1.1.2 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ
วิสัยทัศน์
กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองค์กรชั้นน�ำด้านธุรกิจการขนส่งทางทะเลและสนับสนุนกิจการส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมในทะเลอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีความเป็นเลิศด้าน
การปฏิบัติงานและให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้ากลางทะเลอย่างเป็นที่ไว้วางใจ
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า

พันธกิจ

•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
•
		

กลุม่ บริษทั ฯ จะเป็นองค์กรชัน้ น�ำในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านการขนส่งทางทะเล โลจิสติกส์ และการบริหารจัดการเรือ
ตลอดจนการสนับสนุนงานกิจการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ จะขยายตลาดให้ ค รอบคลุ ม ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ค ในการขนส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ คมี ปิ โ ตรเลี ย ม
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และโลจิสติกส์ ตลอดจนสนับสนุนงานกิจการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลให้ครบวงจร
กลุม่ บริษทั ฯ จะขยายการลงทุนในรูปแบบการร่วมทุนกับกลุม่ ธุรกิจผูม้ คี วามช�ำนาญในแต่ละสาขา เพือ่ การเติบโต
อย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม ด้วยบรรยากาศ
การท�ำงานที่เป็นสุข บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกัน
กลุม่ บริษทั ฯ จะเป็นองค์กรทีส่ ร้างผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม ตอบสนองกับแผนการลงทุนทีว่ างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการท�ำธุรกิจใหม่ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมขององค์กร
เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
ด้วยความมุง่ มัน่ ในการประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรืออย่างครบวงจรของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ สร้างผลก�ำไรอย่างยัง่ ยืนทัง้
ทีเ่ ป็นรูปธรรมและนามธรรมให้เกิดแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกราย และมีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าทีจ่ ะเป็น “ผูน้ ำ� การขนส่งพลังงาน
ไทย สู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน” กลุ่มบริษัทฯ จึงตั้งมั่นและทุ่มเทใจในการเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อร่วมช่วย
ผลักดันให้ส่วนรวม ชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติเจริญก้าวหน้า อันเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมต่อไป
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แบบ 56-1 One Report

กลยุทธ์ ในการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
เพื่อการด�ำเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอันจะสร้างผลสัมฤทธิ์ที่คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนดทิศทางและนโยบายการด�ำเนินงานเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นส�ำคัญ อันได้แก่ กลยุทธ์ด้าน
การให้บริการ และกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กลยุทธ์ด้านการให้บริการ
กลุม่ บริษทั ฯ มีการวางแผนการให้บริการแก่ลกู ค้าในแต่ละประเภทธุรกิจ เพือ่ ครอบคลุมความต้องการและความพึงพอใจของ
ลูกค้า ทั้งทางด้านคุณภาพด้านการปฏิบัติงานและด้านการให้บริการ โดยมีองค์ประกอบของกลยุทธ์ดังนี้
(1) กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ เน้นการให้บริการแบบครบวงจร (One-stop Service) โดยมีองค์ประกอบการให้บริการ ดังนี้
		 มุ่งเน้นการให้บริการด้วยกองเรือที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
		 มุ่งเน้นการบริหารเรือด้วยความเชี่ยวชาญบนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อก�ำหนด และกฎข้อบังคับต่าง ๆ
		 มุง่ เน้นการควบคุมคุณภาพของการให้บริการอย่างเคร่งครัด เพือ่ ความปลอดภัยของการปฏิบตั งิ านบนเรือ
			 และสินค้า และส่งสินค้าตรงตามก�ำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ
(2) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างบุคลากรประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะบุคลากรสนับสนุนการด�ำเนินงาน
		
และคนประจ�ำเรือ ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในธุรกิจ กฎหมาย
		
กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(3) กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ เน้นการรักษาความเป็นผูน้ ำ� ทางด้านการขนส่งในประเทศด้วยการรักษาการเติบโตของรายได้
		
และปริมาณการขนส่งอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการและธุรกิจ คัดสรรพนักงานที่มีศักยภาพและ
		
ประสบการณ์เพือ่ รองรับการเติบโต รักษาพนักงานทีม่ ผี ลงานการท�ำงานทีด่ ี และหาโอกาสในการเพิม่ สัดส่วน
		
การขนส่งกับบริษัทผู้ค้าน�้ำมันในประเทศ
(4) กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ เน้นการขยายธุรกิจและเพิม่ ศักยภาพในธุรกิจตลาดต่างประเทศด้วยมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
		
ที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศ
(5) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลลูกค้าในแบบคู่ค้าธุรกิจระยะยาว (Long-Term Partnership) ด้วยการเตรียม
		
ความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคลและเงินทุนที่จะสามารถเพิ่มความสามารถในการให้บริการและเพิ่ม
		
เส้นทางการเดินเรือในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนดูแลและใส่ใจลูกค้า
		
อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการให้บริการ
(6) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนในการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนจัดซื้อวัสดุ
		
อุปกรณ์ และการซ่อมบ�ำรุง รวมถึงมีการประเมินราคาและคุณภาพในการตัดสินใจเลือกคู่ค้าโดยพิจารณา
		
เปรียบเทียบคู่ค้ามากกว่า 2 รายขึ้นไป เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองราคา

•
•
•

2. กลยุทธ์ด้านการตลาด
กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดในการรักษาและขยายฐานลูกค้า เพื่อสร้างคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
และลดความเสี่ยงจากการแข่งขันตัดราคา ดังนี้
(1) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นรักษาเครือข่ายนายหน้า (Broker) ที่มีศักยภาพในการท�ำหน้าที่จัดหาเรือหรือสินค้าทั้งใน
		
และต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพ
		
ในการหาเรือ และหางานใหม่ในตลาดจัดหาเรือขนส่ง เรือ FSU และเรือ Offshore
(2) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการในด้านการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เรือและศักยภาพในการ
		
แข่งขัน
(3) กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ เน้นการส�ำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลกู ค้าเพือ่ ปรับปรุงการบริการทัง้ ก่อน ระหว่าง
		
และหลังการขนส่งสินค้า
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1.1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ปี						

เหตุการณ์

2562

• กลุ่มบริษัทฯ ได้รับมอบเรือต่อใหม่ ขนาด 3,000 DWT จ�ำนวน 5 ล�ำ (ศรีสุราษฎร์ ศรีไชยา ศรีท่าเพชร
ศรีพุนพิน และศรีพุมเรียง ตามล�ำดับ) และขนาด 5,300 DWT จ�ำนวน 1 ล�ำ (BS106) ซึ่งเป็นเรือในธุรกิจ
เรือขนส่งฯ เพือ่ รองรับการขนส่งสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามความต้องการของบริษทั ค้าน�ำ้ มันรายใหญ่ในประเทศ
ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2562
• กลุ่มบริษัทฯ ซื้อเรือขนาด VLCC ในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จ�ำนวน 3 ล�ำ (Aquarius Star,
Crystal Star และ Darin Star ตามล�ำดับ) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการกักเก็บน�้ำมันดิบ
ก�ำมะถันต�่ำที่เพิ่มขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562
• บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (จากเดิม 953,000,000 บาท
เป็น 1,053,000,000 บาท) เพื่อลงทุนในเรือต่อใหม่ ตามแผนการลงทุนประจ�ำปี 2562
• บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน 340,000,000 บาท (จากเดิม 622,000,000 บาท
เป็น 962,000,000 บาท) เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บทด จ�ำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 4,406,738 หุ้น หรือ
ร้อยละ 6.62 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายได้ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 43,359,552 บาท
• เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 กลุม่ บริษทั ฯ ลงนามเข้าท�ำรายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ โดยการเข้าซือ้ หุน้ สามัญ
ในบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด ในช่วงที่ 2 เพิ่มเติมจ�ำนวนทั้งสิ้น 36,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่
ออกจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ เข้าถือหุ้นสามัญในบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด
รวม 288,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุน้ ทีอ่ อกจ�ำหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั บิก๊ ซี จ�ำกัด รวมมูลค่า
1,687,953,608 บาท
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว
จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ประจ�ำปี 2562 (หรือ CGR 2019) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (“โครงการ CAC”) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
• บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด�ำเนินการช�ำระบัญชีเพื่อปิดกิจการแล้วเสร็จ เนื่องจาก
ไม่มีการประกอบธุรกิจภายใน
• บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ�ำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า ด�ำเนินการช�ำระบัญชีเพื่อปิดกิจการแล้วเสร็จ
เนื่องจากหมดระยะสัญญาโครงการ

2563

• บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ�ำนวน 147,000,000 บาท (จากเดิม
1,053,000,000 เป็น 1,200,000,000 บาท) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
• บริษทั สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกจ�ำนวน 238,000,000 บาท (จากเดิม 962,000,000 บาท
เป็น 1,200,000,000 บาท) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
• เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 Nathalin Shipping Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้ง
บริษัทย่อยในสาธารณรัฐปานามา ชื่อว่า “Amity Asset Management Inc.” ประกอบธุรกิจให้บริการ
เรือขนส่งน�้ำมันทางเรือ ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
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ปี						

เหตุการณ์

2563

• กลุ่มบริษัทฯ รับมอบเรือต่อใหม่ ขนาด 3,000 DWT จ�ำนวน 1 ล�ำ ชื่อ “ศรีล�ำพู” ซึ่งเป็นเรือในธุรกิจเรือ
ขนส่งฯ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของบริษัทค้าน�้ำมันรายใหญ่ในประเทศ
• บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย ชื่อว่า “บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด” ประกอบธุรกิจให้บริการ
เรือขนส่งน�้ำมันทางเรือ ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 10,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว
เป็นปีที่สองต่อเนื่องกัน (2562 – 2563) จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ประจ�ำปี 2563 (CGR 2020) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญา
ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด จาก บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 97,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2564

• เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด ในช่วงที่ 2
เพิ่มเติมอีกจ�ำนวนรวม 55,368 หุ้น รวมมูลค่า 200 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทฯ มีส่วนได้เสียในบริษัท
บิ๊กซี จ�ำกัด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.38
• เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใน British Virgin Islands ชื่อว่า “Protea
Investments Group Limited” ประกอบธุรกิจให้บริการเรือขนส่งน�้ำมันทางเรือ ด้วยทุนจดทะเบียน
10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
• เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด ในช่วงที่ 2
เพิ่มเติมอีกจ�ำนวนรวม 16,632 หุ้น รวมมูลค่า 60 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทฯ มีส่วนได้เสียในบริษัท
บิ๊กซี จ�ำกัด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.99
• เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการ
บริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด (ปัจจุบันชื่อ “บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด”) (“TM”) และบริษัทย่อย
(“กลุ่ม TM”) เสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 860.49 ล้านบาท
• ในเดือนเมษายน 2564 บริษทั ฯ ขายเรือ “Darin Star” ซึง่ เป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ
FSU เพื่อปรับพอร์ตธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะความต้องการใช้เรือในตลาดที่ชะลอตัว
• ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทฯ ขายเรือ “Energy Star” ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจขนส่งและ
จัดเก็บ FSU เพื่อปรับพอร์ตธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะความต้องการใช้เรือในตลาดที่ชะลอตัว
• ในเดือนกันยายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ ขายเรือ “Jubilee Star” ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจขนส่ง
และจัดเก็บ FSU เพื่อปรับพอร์ตธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะความต้องการใช้เรือในตลาดที่ชะลอตัว
• ในเดือนกันยายน 2564 บริษัทฯ ได้ซื้อเรือ “Phoenix Star” ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจขนส่งและ
จัดเก็บ FSU เพื่อทดแทนเรือล�ำเก่าที่มีอายุมากและขายออกไป
• เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ�ำนวน
350,000,000 บาท (จากเดิม 1,200,000,000 เป็น 1,550,000,000 บาท) เพื่อน�ำไปช�ำระเงินกู้ธนาคาร
และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
• กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ ซื้ อ หุ ้ น สามั ญ จากผู ้ ถื อ หุ ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ที . ไอ.เอ็ ม . ชิ พ แมนเนจเมนท์ จ� ำ กั ด
จ�ำนวนรวม 10,002 หุน้ รวมมูลค่า 6.81 ล้านบาท ท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ มีสว่ นได้เสียในบริษทั ที.ไอ.เอ็ม.
ชิพ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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1.1.4 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
			
			
			

ชื่อย่อหลักทรัพย์
PRM

หมวดอุตสาหกรรม
บริการ

หมวดธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์

ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป และ
ปิโตรเคมีเหลว ทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้
บริการ เรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และ
การบริหารจัดการเรือ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้

			 1. ธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลว (ธุรกิจเรือขนส่งฯ)
			 2. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมัน (ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU)
			 3. ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
				 (ธุรกิจเรือ Offshore)
			 4. ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (ธุรกิจบริหารเรือ)
เลขทะเบียนบริษัท

:

0107560000141

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
			 กรุงเทพมหานคร 10260
ทุนจดทะเบียน
: 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,500,000,000 หุ้น
			 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ทุนช�ำระแล้ว
: 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,500,000,000 หุ้น
			 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

:

1 บาท

โทรศัพท์		

:

(66) 2016 0190-4

โทรสาร		

:

(66) 2016 0199

เว็บไซต์บริษัทฯ

:

www.primamarine.co.th
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้
ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลักในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ส�ำหรับปีสิ้นสุดบัญชีวันที่
31 ธันวาคม 2562
รายได้
(ล้านบาท) ร้อยละ

กลุ่มธุรกิจ

1. ธุรกิจเรือขนส่งฯ
2. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
3. ธุรกิจเรือ Offshore
4. ธุรกิจบริหารเรือ
รวม

2,587.9
1,940.9
491.3
326.6
5,346.7

31 ธันวาคม 2563
รายได้
(ล้านบาท) ร้อยละ

31 ธันวาคม 2564
รายได้
(ล้านบาท) ร้อยละ

2,203.2
3,248.6
225.5
248.4
5,925.7

2,888.4
2,359.0
307.3
325.3
5,880.0

48.4
36.3
9.2
6.1
100

37.2
54.8
3.8
4.2
100

49.1
40.1
5.2
5.6
100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกองเรือส�ำหรับด�ำเนินธุรกิจ โดยแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
ในกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

ประเภทเรือ

1. เรือขนส่ง
1.1 เรือขนส่ง
เรือขนส่งขนาดเล็ก
(0 - 20,000 DWT)
เรือขนส่งขนาด Aframax
รวมเรือขนส่งน�้ำมัน
1.2 เรือ FSU
เรือ FSU ขนาด VLCC
รวมเรือ FSU
รวมเรือขนส่งและเรือ FSU
2. เรือ Offshore Support
เรือ AWB
เรือ Crew Boat
รวม Offshore Support

บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ
จ�ำนวน
เรือ

34

DWT

กิจการร่วมค้า
เป็นเจ้าของ
จ�ำนวน
เรือ

DWT

กลุ่มบริษัทฯ จ้างมา*
จ�ำนวน
เรือ

DWT

รวม
จ�ำนวน
เรือ

- 34

DWT

121,707.28 -

- -

1 105,996.00 35 227,703.28 -

- 1
- 1

313,987.00 2 419,983.00
313,987.00 36 541,690.28

5 1,515,023.00 1
5 1,515,023.00 1
40 1,742,726.28 1

299,930.00 299,930.00 299,930.00 1

- 6 1,814,953.00
- 6 1,814,953.00
313,987.00 42 2,356,643.28

1 13,207.00 13 1,561.74 14 14,768.74 -

- - - -

- 1
- 13
- 14

121,707.28

13,207.00
1,561.74
14,768.74

หมายเหตุ: *เรือทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ จ้างมาเพือ่ ให้บริการขนส่งเอง หมายถึง เรือทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ จ้างมาบริหารจัดการเอง และน�ำมา
ให้บริการแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีลักษณะการท�ำสัญญาในรูปแบบสัญญาเช่าเหมาล�ำ Bareboat และ TC
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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1.2.2		 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรม
(1.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว แก่ลูกค้าที่ท�ำธุรกิจโรงกลั่นน�้ำมัน และ
ผู้ค้าน�้ำมันรายใหญ่ เพื่อขนส่งสินค้าทางเรือจากสถานที่ต่าง ๆ ไปสู่จุดหมายปลายทางอีกที่หนึ่ง โดย
กลุ่มบริษัทฯ ต้องจัดหาเรือขนส่งที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และคนประจ�ำเรือที่มีความช�ำนาญ
ความรู้ความสามารถ เพื่อท�ำการขนส่งได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนปฏิบัติงานตาม
เงือ่ นไขทีต่ กลงกันระหว่างกลุม่ บริษทั ฯ กับลูกค้า โดยแบ่งเส้นทางการเดินเรือหลักเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นทางการขนส่ง
ในประเทศ และ 2) เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เส้นทางการขนส่งในประเทศ
เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินค้าจากโรงกลั่นน�้ำมัน คลังน�้ำมัน หรือท่าเรือต้นทางไปส่งสินค้าที่คลังน�้ำมัน หรือท่าเรือ
ปลายทาง โดยใช้เรือขนส่งขนาดระวางบรรทุกไม่เกิน 10,000 DWT แบ่งการขนส่งออกเป็น 2 เส้นทางตามประเภทของเรือ
ที่ได้รับการจดทะเบียนเรือไทย ได้แก่ 1) เส้นทางส�ำหรับเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต (Local Trade Vessel) และ 2) เส้นทาง
ส�ำหรับเรือกลเดินทะเลใกล้ชายฝั่ง (Vessel Engaged on Near-Coastal Voyages)
1) เส้นทางส�ำหรับเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต (Local Trade Vessel)
เรือบรรทุกน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลวของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินค้าจากโรงกลั่นน�้ำมัน คลังน�้ำมัน หรือท่าเรือต้นทาง
ในประเทศไทย เช่น ศรีราชา ระยอง และกรุงเทพฯ (บางจาก) และไปส่งสินค้าทีค่ ลังน�ำ้ มัน หรือท่าเรือปลายทางในประเทศไทย
เช่นเดียวกัน เช่น สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร ภูเก็ต สงขลา และกรุงเทพฯ
2) เส้นทางส�ำหรับเรือกลเดินทะเลใกล้ชายฝั่ง (Vessel Engaged on Near-Coastal Voyages)
เรือบรรทุกน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลวของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินค้าจากโรงกลั่นน�้ำมัน คลังน�้ำมัน หรือท่าเรือต้นทาง
ในประเทศไทยหรือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา
ประเทศมาเลเซีย และประเทศเมียนมาร์ เป็นต้น และไปส่งสินค้าทีค่ ลังน�ำ้ มัน หรือท่าเรือปลายทางในประเทศไทยหรือระหว่าง
ประเทศซึ่งเป็นประเทศใกล้เคียงเช่นเดียวกัน
- เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ
เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ มีด้วยกัน 2 ขนาดคือ เรือขนาด Aframax ซึ่งมีระวางบรรทุก 80,000 - 120,000 DWT
จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศสิงคโปร์ และไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเรือขนาด VLCC ซึ่งมีระวางบรรทุก 160,000 - 320,000 DWT จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง และไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศไทย
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ผลิตภัณฑ์ฯ ที่กลุ่มบริษัทฯ ขนส่ง
น�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว เช่น น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันดีเซล น�้ำมันอากาศยานเจท เอ-1 แนฟทา
ไซโคลเฮกเซน เอทานอล พาราไซลีน มิกไซลีน และโทลูอีน เป็นต้น
รูปแบบสัญญาการให้บริการขนส่ง
กลุ่มบริษัทฯ มีข้อตกลงทางธุรกิจในการบริการขนส่งทั้งหมด 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)

การขนส่งสินค้าเฉพาะเที่ยว (Voyage Charter) (“การขนส่งแบบ VOYAGE”)

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเรือขนส่งแก่ลูกค้าเพื่อขนส่งสินค้าโดยก�ำหนดการเดินทางเป็นเที่ยวเรือ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนิน
การขนส่งสินค้าและรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีส่ ำ� คัญในการขนส่งสินค้า ได้แก่ 1) ค่าบริหารจัดการเรือ 2) เงินเดือนและค่าตอบแทน
คนประจ�ำเรือ 3) ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับการเดินเรือขนส่ง 4) ค่าใช้จ่ายภาระการใช้ท่าเรือ (Port Due and Port Charge)
ในการเข้าและออกท่าเรือ 5) ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาเรือ 6) ค่าน�้ำมันหล่อลื่น และ 7) ค่าประกันภัย
การขนส่งแบบ VOYAGE สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- การขนส่งสินค้าแบบรายเที่ยว (Spot Charter) (“การขนส่งแบบ SPOT”)
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งแบบ SPOT ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าจะก�ำหนดลักษณะเรือขนส่ง ประเภทและ
ปริมาณสินค้าที่จะขนส่ง ตารางเวลาขนส่ง และสถานที่รับส่งสินค้าให้แก่บริษัทฯ เพื่อตกลงอัตราค่าบริการขนส่งรายเที่ยว
และจัดท�ำใบจัดจ้าง เพื่อเสนอให้กับลูกค้าเป็นรายเที่ยว
- การขนส่ ง สิ น ค้ า แบบท� ำ สั ญ ญาตามระยะเวลาที่ ก� ำ หนดเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ ง (Contract of
Affreightment) (“การขนส่งแบบ COA”)
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งแบบ COA ส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้ามีสินค้าในปริมาณ
มาก โดยจะก�ำหนดเงื่อนไขที่ส�ำคัญ เช่น จ�ำนวนเที่ยวขั้นต�่ำต่อเดือน รายชื่อเรือขนส่ง อัตราค่าขนส่ง เส้นทางการขนส่งที่
แน่นอน ประเภทและปริมาณสินค้า และระยะเวลาที่ต้องแจ้งความต้องการใช้ล่วงหน้า เป็นต้น
(2)

การขนส่งสินค้าแบบก�ำหนดระยะเวลาหนึ่ง (Time Charter) (“การขนส่งแบบ TC”)

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งแบบ TC ส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง และต้องการมีเรือ
ขนส่งทีเ่ ฉพาะเจาะจงในการควบคุมและพร้อมใช้ตลอดเวลา ซึง่ จะส่งผลให้ลกู ค้าสามารถบริหารกระบวนการผลิตสินค้า และ
สินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากลูกค้าสามารถระบายสินค้าในคลังออกได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ
ซึง่ การขนส่งแบบ TC มีการก�ำหนดเงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ชือ่ เรือขนส่ง ประเภทและปริมาณสินค้าทีจ่ ะขนส่ง และอัตราค่าขนส่ง
ส�ำหรับการขนส่งแบบ TC เจ้าของเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1) ค่าบริหารจัดการเรือ 2) ค่าตอบแทนคนประจ�ำเรือ
3) ค่าบ�ำรุงรักษาเรือและเครื่องจักร 4) น�้ำมันหล่อลื่น และ 5) ค่าประกันภัย
ส่วนผู้จ้างเรือขนส่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายผันแปร ได้แก่ 1) ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินเรือ 2) ค่าใช้จ่ายภาระการใช้ท่าเรือ
(Port Due and Port Charge) ในการเข้าและออกท่าเรือ และ 3) ค่าใช้จ่ายผันแปรอื่น ๆ เป็นต้น
(3)

สัญญาจ้างเรือเปล่า (Bareboat) (“การขนส่งแบบ Bareboat”)

กลุ่มบริษัทฯ จัดหาเรือเปล่าและอุปกรณ์บนเรือให้แก่ลูกค้าที่ต้องการครอบครองและควบคุมเรือขนส่งเอง โดยกลุ่มบริษัทฯ
ส่งมอบเพียงตัวเรือและอุปกรณ์บนเรือเท่านัน้ และลูกค้ามีหน้าทีจ่ ดั หาคนประจ�ำเรือ ดูแลงานและช�ำระค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง เช่น ค่าบ�ำรุงรักษา ค่าอาหาร และค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
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เรือขนส่งที่ใช้ในการให้บริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งฯ จ�ำนวน 36 ล�ำ โดยแบ่งเป็นกลุม่ เรือขนส่งฯ
ในประเทศ ขนาดระวางบรรทุกน้อยกว่า 10,000 DWT จ�ำนวน 34 ล�ำ มีอายุกองเรือเฉลีย่ ประมาณ 14.24 ปี และกลุ่มเรือ
ขนส่งฯ ระหว่างประเทศ ขนาดน�้ำหนักบรรทุกมากกว่า 10,000 DWT ประเภท Aframax ขนาดน�้ำหนักบรรทุกระหว่าง
80,000 – 120,000 DWT จ�ำนวน 1 ล�ำ และประเภท VLCC ขนาดน�้ำหนักบรรทุกระหว่าง 160,000 – 320,000 DWT
จ�ำนวน 1 ล�ำ มีอายุกองเรือเฉลี่ยประมาณ 15.0 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรือขนส่งในประเทศ
ชื่อเรือ		
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด
1) เรือสิริธนา
2) เรือศรีนารา
3) เรือศรีภูเก็ต
4) เรือศรีบ้านดอน
5) เรือศรีท่าชนะ
6) เรือศรีตาปี
7) เรือศรีคีรีชาด
8) เรือศรีดอนสัก
9) เรือศรีกาญจนดิษฐ์
10) เรือสิริพิพัฒน์
11) เรือศรีสุราษฎร์
12) เรือศรีท่าเพชร
13) เรือศรีไชยา
14) เรือศรีพุมเรียง
15) เรือศรีพุนพิน
16) เรือศรีล�ำพู
บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด
1) เรือภูรีมาศ
บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด
1) เรือบิ๊กซี 9
2) เรือบิ๊กซี 10
3) เรือบิ๊กซี 14
4) เรือบิ๊กซี 17
5) เรือบิ๊กซี 20
6) เรือบิ๊กซี 21
7) เรือบิ๊กซี 101
8) เรือบิ๊กซี 102
9) เรือบิ๊กซี 103
10) เรือบิ๊กซี 104
11) เรือบิ๊กซี 105
12) เรือบิ๊กซี 106
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ประเทศที่จดทะเบียนเรือ

ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT)

อายุเรือ (ปี)

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

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

36
29
29
9
9
5
4
4
4
21
3
3
3
3
3
2

ไทย

7,099.00

12

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

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

33
33
30
27
27
26
11
7
7
9
4
3

ชื่อเรือ		
ประเทศที่จดทะเบียนเรือ
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด
1) เรือภูไบภัทรา 1
ไทย
2) เรือภูไบภัทรา 2
ไทย
3) เรือภูไบภัทรา 4
ไทย
4) เรือภูไบภัทรา 5
ไทย
5) เรือภูไบนัดดา 1
ไทย
รวมระวางบรรทุก		

ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT)

อายุเรือ (ปี)

7,177.00
7,156.00
2,584.00
3,526.32
2,677.00
121,707.28

14
12
26
23
13

เรือขนส่งระหว่างประเทศ
ชื่อเรือ		
ประเทศที่จดทะเบียนเรือ
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด
1) เรือเรเดียน สตาร์
ไทย
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด
1) เรือเท็นกิ
ปานามา
รวมระวางบรรทุก		

ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT)

อายุเรือ (ปี)

105,996.00

16

313,987.00
419,983.00

14

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมัน (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”)
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบและน�้ำมันเตาแบบลอยน�้ำ (Floating Storage Unit, FSU) โดยให้เช่า
ถังจัดเก็บ และขนส่งสินค้าในเรือ FSU ซึ่งปรับปรุงจากเรือขนาด Very Large Crude Carrier (VLCC) หรือมีขนาดระวาง
บรรทุก 160,000 – 320,000 DWT ให้มีถังจัดเก็บสินค้ารูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่จ�ำนวน 15 – 17 ถังต่อล�ำ เป็นสถานที่จัดเก็บ
และผสมน�้ำมันตามความต้องการของลูกค้า แบ่งออกเป็นการให้เช่าถังจัดเก็บแบบเหมาล�ำและการให้เช่าถังจัดเก็บแบบ
บางส่วน (บางถัง) ซึ่งมีบริการ 3 ประเภท ได้แก่ 1) บริการจัดเก็บอย่างเดียว 2) บริการผสมน�้ำมัน โดยวิธี Air Agitation และ
Internal Tank Transfer 3) ให้บริการอุ่นน�้ำมัน (Heating)
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถขนส่งและจัดเก็บสินค้าแบบ
ลอยน�ำ้ ได้ทงั้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2564
เรือ FSU ของกลุม่ บริษทั ฯ จอดอยูบ่ ริเวณ Tanjung Pelapas
ประเทศมาเลเซีย จ�ำนวน 4 ล�ำ ให้บริการจัดเก็บและผสม
น�้ำมันเตาก�ำมะถันต�่ำไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน�้ำหนัก หรือ
Low Sulphur Fuel Oil และจอดอยู่ที่บริเวณ Linggi
ประเทศมาเลเซีย จ�ำนวน 1 ล�ำ ให้บริการจัดเก็บและผสม
น�้ำมันดิบ นอกจากนี้ ยังมีเรือ FSU อีก 1 ล�ำ จอดอยู่บริเวณ
หลังเกาะสีชัง อ�ำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ให้บริการ
จัดเก็บและผสมน�้ำมันดิบอีกด้วย
บริเวณปฏิบัติงานของเรือ FSU ณ ประเทศมาเลเซีย

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ผลิตภัณฑ์ฯ ที่กลุ่มบริษัทฯ บริการขนส่งและจัดเก็บ
น�้ำมันดิบและน�้ำมันเตา
รูปแบบสัญญาการให้บริการจัดเก็บ
รูปแบบสัญญาการให้บริการขนส่งและจัดเก็บส่วนใหญ่เป็นลักษณะสัญญาแบบก�ำหนดระยะเวลา (Time Charter) มีระยะ
เวลา 1 – 2 ปี โดยในสัญญาจะก�ำหนดพืน้ ทีท่ จี่ ะท�ำการจอดเรือ ระยะเวลาการจัดเก็บและขนส่ง ค่าจัดเก็บและขนส่ง เป็นต้น
เรือที่ใช้ในการขนส่งและจัดเก็บ
กลุ่มบริษัทฯ จะจัดหาเรือ FSU ที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า โดยค�ำนึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าที่จัดเก็บ
ปริมาณสินค้าที่ลูกค้าต้องการจะจัดเก็บ และระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการจะจัดเก็บสินค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กลุ่มบริษัทฯ มีเรือ FSU ให้บริการทั้งหมด 6 ล�ำ และมีอายุเฉลี่ย 21.5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อเรือ		
ประเทศที่จดทะเบียนเรือ
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
1) เรือคริสตัล สตาร์
ไทย
2) เรืออะแควเรียส สตาร์
ไทย
3) เรือฟีนิกซ์ สตาร์
ไทย
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด
1) เรือเกรซ สตาร์
ไทย
บริษัท บงกช มารีน จ�ำกัด
1) เรือบงกช สตาร์
ไทย
Amity Asset Management Inc.
1) เรือฟอร์จูน สตาร์
ไทย
รวมระวางบรรทุก		

ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT)

อายุเรือ (ปี)

298,570.00
298,641.00
307,151.00

21
20
22

312,638.00

20

299,930.00

24

298,023.00
1,814,953.00

22

ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจเรือ Offshore”)
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลแก่กลุ่มลูกค้าบริษัทส�ำรวจและ
ขุดเจาะน�้ำมันกลางทะเล โดยมีเรือที่ให้บริการ ได้แก่ เรือขนส่งและที่พักอาศัยส�ำหรับพนักงานประจ�ำแท่นขุดเจาะน�้ำมัน
(Accomodation Work Barge, AWB) และเรือขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ (Crew boat) เป็นต้น
(1) เรือขนส่งและที่พักอาศัยส�ำหรับพนักงานประจ�ำแท่นขุดเจาะน�้ำมัน (Accomodation Work Barge, AWB)
กลุม่ บริษทั ฯ มีเรือขนส่งและทีพ่ กั อาศัยเพือ่ ให้พนักงานประจ�ำบนแท่นขุดเจาะของบริษทั ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมพักอาศัย
ระหว่างปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน�้ำมัน โดยเรือที่พักจะจอดเรืออยู่บริเวณใกล้แท่นขุดเจาะน�้ำมันของลูกค้า เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่พนักงานประจ�ำบนแท่นขุดเจาะน�้ำมัน ทั้งด้านที่พักอาศัย ด้านเสบียง และด้านการพยาบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเรือที่พักให้บริการจ�ำนวน 1 ล�ำ ที่สามารถรองรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจ�ำ
แท่นขุดเจาะน�ำ้ มันกลางทะเลได้จำ� นวน 300 คน โดยประกอบไปด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นในชีวติ ประจ�ำวัน
เช่น ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องสันทนาการ เป็นต้น

24

แบบ 56-1 One Report

ชื่อเรือ		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
เรือนวธานี

ประเทศที่จดทะเบียนเรือ

ขนาดบรรทุกสุงสุด (DWT)

อายุเรือ (ปี)

ไทย

13,207

11

โดยสัญญาในการให้บริการธุรกิจเรือที่พักจะเป็นสัญญาเช่าแบบ TC โดยปัจจุบันมีอายุสัญญา 17+6 เดือน เนื่องจากเรือ
ต้องประจ�ำที่บริเวณแท่นขุดเจาะน�้ำมันตลอดเวลาส�ำหรับเป็นที่พักอาศัยของพนักงานประจ�ำแท่นขุดเจาะน�้ำมัน
(2) เรือขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ (Crew boat)
กลุ่มบริษัทฯ มีเรือ Crew boat หรือเรือส�ำหรับใช้ขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า ให้บริการในการขนส่งคนหรือพนักงานประจ�ำ
แท่นขุดเจาะน�ำ้ มันหรือสินค้าจากชายฝัง่ ไปยังแท่นขุดเจาะกลางทะเล เพือ่ รองรับและสนับสนุนการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ทางทะเล โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกองเรือ Crew boat พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือ Crew boat ส�ำหรับให้บริการลูกค้าจ�ำนวน 13 ล�ำ มีขนาดระวาง
บรรทุกสูงสุดรวม 1,561.7 DWT อายุเฉลี่ยประมาณ 7.6 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อเรือ		
ประเทศที่จดทะเบียนเรือ
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
1) เรือทีเอ็มเอส 1
ไทย
2) เรือทีเอ็มเอส 2
ไทย
3) เรือทีเอ็มเอส 4
ไทย
4) เรือทีเอ็มเอส 5
ไทย
5) เรือทีเอ็มเอส 7
ไทย
6) เรือทีเอ็มเอส 8
ไทย
7) เรือทีเอ็มเอส 9
ไทย
8) เรือทีเอ็มเอส 10
ไทย
9) เรือทีเอ็มเอส 11
ไทย
10) เรือทีเอ็มเอส 12
ไทย
11) เรือทีเอ็มเอส 14
ไทย
12) เรือทีเอ็มเอส 111
ไทย
13) เรือทีเอ็มเอส อันดามัน
ไทย
รวมระวางบรรทุก		

ขนาดน�้ำหนักบรรทุก (DWT)

อายุเรือ (ปี)

120.00
120.00
120.00
120.00
120.40
121.00
120.35
120.35
120.35
120.56
118.76
119.97
120.00
1,561.74

10
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
7

สัญญาในการขนส่งพนักงานประจ�ำแท่นขุดเจาะน�ำ้ มันหรือสินค้าจากชายฝัง่ ไปยังแท่นขุดเจาะกลางทะเล จะเป็นสัญญาแบบ
TC โดยปัจจุบนั มีอายุสญ
ั ญาเฉลีย่ 6 เดือน ถึง 1 ปี เนือ่ งจากเรือต้องประจ�ำอยูท่ บี่ ริเวณแท่นขุดเจาะน�ำ้ มัน เพือ่ รับ-ส่งพนักงาน
ประจ�ำแท่นขุดเจาะและสินค้าจากชายฝั่งไปยังแท่นขุดเจาะกลางทะเล

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

25

ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (“ธุรกิจบริหารเรือ”)
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการเรือโดยมีขอบเขตงานหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการด้านเทคนิค (Technical
Management) การบริหารจัดการด้านคนประจ�ำเรือ (Crew Management) และการบริหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานแก่คนประจ�ำเรือ สินค้า และตัวเรือ โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
การให้บริการบริหารจัดการด้านเทคนิค (Technical Management)
กลุม่ บริษทั ฯ ในฐานะผูบ้ ริหารเรือจะก�ำกับและดูแลเรือให้มคี ณ
ุ สมบัตติ รงตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับพาณิชย์นาวี โดยด�ำเนินงานหลัก ๆ ดังนี้
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ จะก� ำ หนดให้ ค นประจ� ำ เรื อ แผนกห้ อ งเครื่ อ งหรื อ ช่ า งกล ด� ำ เนิ น การก� ำ กั บ และดู แ ลเกี่ ย วกั บ
การบ�ำรุงรักษา การซ่อมแซม สภาพทั่วไปของเรือและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรือ
ก�ำกับดูแลงานเข้าอู่ของเรือ
ก�ำกับดูแลงานด้านการปฏิบัติงานสินค้าอย่างปลอดภัย (Safe Cargo Operation)
ก�ำกับดูแลงานด้านการตรวจเรือ (Ship Inspections and Surveys) ให้พร้อมส�ำหรับการปฏิบัติงานในท่าเรือ
ของผู้ว่าจ้างเรือ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับเอกสารส�ำคัญต่าง ๆ ประจ�ำเรือของหน่วยงานที่ส�ำคัญ ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร
และส�ำนักงาน กสทช.
ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ เรื อ ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ต่ อ คนประจ� ำ เรื อ ตั ว เรื อ สิ น ทรั พ ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามระบบ (International Safety Management, ISM)
การบริหารจัดการด้านคนประจ�ำเรือ (Crew Management)
กลุม่ บริษทั ฯ บริหารจัดการดูแลคนประจ�ำเรือให้มคี ณ
ุ สมบัตติ รงตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมเจ้าท่า และ/หรือ อนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามส�ำหรับคนประจ�ำเรือ (Standard of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW/ Maritime Labour Law Convention, MLC) โดย
ด�ำเนินงานหลัก ๆ ดังนี้
คัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน ขนาดเรือ และเขตการเดินเรือ โดยให้มีเอกสารหนังสือ
รับรองของคนประจ�ำเรือตามที่กรมเจ้าท่าก�ำหนด
ก�ำกับดูแลให้คนประจ�ำเรือท�ำงานด้วยความปลอดภัย และปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและ
การดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด
บริหารจัดการเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น ๆ และสวัสดิการ ส�ำหรับคนประจ�ำเรือตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนด
และประสานงานการฝึกอบรมที่จ�ำเป็นให้แก่คนประจ�ำเรือ
พัฒนาคนประจ�ำเรือให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของคนประจ�ำเรือ
บริษัทในกลุ่มที่ด�ำเนินธุรกิจบริหารเรือ ได้แก่ 1) บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด (“NMC”) 2) Nathalin Shipping Pte
Ltd. (“NSSG”) และ 3) บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด (“TIM”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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บริษัท

การด�ำเนินธุรกิจ

บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด (“NMC”) ให้บริการบริหารเรือภายในประเทศ โดยครอบคลุมเรือขนาดเล็ก (ขนาด
ไม่เกิน 10,000 DWT) และเรือขนส่งและที่พักอาศัยส�ำหรับพนักงาน
ประจ�ำแท่นขุดเจาะน�้ำมัน (Accomodation Work Barge, AWB)
Nathalin Shipping Pte Ltd. (“NSSG”) จัดตัง้ ทีป่ ระเทศสิงคโปร์ เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจขนส่งฯ บริหารเรือ และบริการ
จัดเก็บน�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป แก่ลูกค้าต่างประเทศ
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด เป็นบริษทั ทีด่ ำ� เนินธุรกิจบริหารเรือ โดยครอบคลุมทัง้ เรือขนาดเล็ก และ
(“TIM”)
ขนาดใหญ่ รวมถึงเรือรับส่งพนักงาน (Crew Boat) ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
(1.2) การพัฒนานวัตกรรม
การวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพคนเรือ
กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าทรัพยากรด้านคนเรือเป็นสิ่งส�ำคัญเป็นอย่างมากในการประกอบธุรกิจการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลว เนือ่ งจากคนเรือไม่เพียงจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งของผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทีข่ นส่งเนือ่ งจาก
เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะตัว มีความไวไฟสูง และอาจจะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในวงกว้างในกรณีทเี่ กิดการรัว่ ไหล
ปนเปื้อน แต่ยังต้องมีความรู้ความช�ำนาญในการเดินเรือในน่านน�้ำต่าง ๆ รวมถึงต้องมีความรู้ความช�ำนาญในการน�ำเรือเข้า
ร่องน�้ำต่าง ๆ เพื่อน�ำส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวไปยังท่าปลายทางของลูกค้าได้อย่างถูกต้องถูกเวลา และ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
บริษัทฯ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนายประจ�ำเรือฝ่ายปากเรือ ในการน�ำเรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัย (Ship’s
handling with safety of navigation) ทั้งในทะเลเปิดและในร่องน�้ำแคบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบริเวณร่องน�้ำ
บ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เพราะเป็นร่องน�ำ้ ทีน่ ายเรือของบริษทั ฯ ต้องน�ำเรือเข้าไปเทียบท่าเรือเพือ่ ขนถ่ายน�ำ้ มันให้กบั ลูกค้า
ด้วยตนเองโดยไม่มีเจ้าพนักงานน�ำร่อง ท�ำให้อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ถ้านายเรือไม่มีประสบการณ์หรือความเข้าใจในการ
น�ำเรือในที่แคบโดยเฉพาะในร่องน�้ำบ้านดอน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนานวัตกรรมการน�ำเรือในสถานการณ์จ�ำลอง
(Full Mission Bridge Simulator) ในบริเวณร่องน�้ำบ้านดอน เพื่อมาใช้การฝึกนายยามบนสะพานเดินเรือของบริษัทฯ
โดยการพัฒนาระบบ Software เฉพาะของบริษัทฯ ขึ้นมา เพื่อใช้ในการฝึกการควบคุมเรือในสถานการณ์ต่าง ๆ ในร่องน�้ำ
บ้านดอน
การวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาการให้บริการกับลูกค้า
กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการไปยังการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจากการ
ขนส่งน�้ำมันดิบและน�้ำมันส�ำเร็จรูปที่กลุ่มบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษอยู่แล้ว โดยฝ่ายเทคนิคและฝ่ายการตลาด
ของกลุ่มบริษัทฯ มีการร่วมมือกันพัฒนาขีดความสามารถของกองเรือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาธุรกิจไปยังการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และมีการวิจัยและพัฒนาเรือ เพื่อให้สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน (Pyrolysis Gasoline) หรือ
ไพแก๊ส (Pygas) ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ทเี่ กิดขึน้ ในกระบวนการสทีมแครกกิง ซึง่ จะเกิดขึน้ เป็นปริมาณมากเมือ่ ใช้แนฟทา
หรือแก๊สออยล์เป็นวัตถุดิบ ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดที่มีจ�ำนวนคาร์บอน 5-9 อะตอม (C5 –C9) อยู่ในโมเลกุล
โดยมีแอโรแมทิกในปริมาณสูง จึงเหมาะสมใช้ผสมเป็นน�้ำมันเบนซิน และใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตแอโรแมทิก
ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมโรงกลั่นที่มุ่งเน้นไปยังธุรกิจเคมีภัณฑ์มากขึ้น

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาจ�ำนวน 2.189 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี

การด�ำเนินงาน

จ�ำนวนเงิน (บาท)

2562
2563
2564 1) ระบบการน�ำเรือในสถานการณ์ในร่องน�ำ้ บ้านดอน (Bridge Simulator for Bandon
Channel)
2) การพัฒนาเรือเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน (Pyrolysis Gasoline)

999,000
1,190,000

(1.3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัทฯ มีใบอนุญาตส�ำหรับประกอบธุรกิจภายในประเทศ และต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
ใบอนุญาตส�ำหรับประกอบธุรกิจภายในประเทศ
ใบอนุญาต
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 12
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 12
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 12
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 12
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 12
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 12
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 12
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ผู้ออกใบอนุญาต

วันที่ออก

กรมธุรกิจพลังงาน

4 ต.ค. 2560 บริษัทฯ

บริษัทที่ได้รับ

กรมทะเบียนการค้า 28 พ.ค. 2544 บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด
กรมทะเบียนการค้า 11 พ.ย. 2551 บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด
กรมธุรกิจพลังงาน

13 ธ.ค. 2556 บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ�ำกัด

กรมธุรกิจพลังงาน

8 มิ.ย. 2558 บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด

กรมธุรกิจพลังงาน

28 พ.ค. 2544 บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด

กรมทะเบียนการค้า 28 พ.ค. 2544 บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด

ใบอนุญาตส�ำหรับประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย
ใบอนุญาตที่เกี่วข้องกับการประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็น FSU ในประเทศมาเลเซียมี 2 ประเภท ได้แก่
1) ใบอนุญาต Domestic Shipping License (“DSL”)
ใบอนุญาต DSL เป็นใบอนุญาตส�ำหรับบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจขนส่งในประเทศมาเลเซีย โดยเรือทีไ่ ม่ใช่เรือธงมาเลเซียต้องยืน่
ขออนุญาตต่อสมาคมเจ้าของเรือแห่งประเทศมาเลเซีย (Malaysia Shipowners’ Association, “MASA”) และ Domestic
Shipping Licensing Board เพือ่ ได้รบั ใบอนุญาต DSL ซึง่ มีระยะเวลา 3 เดือนและสามารถต่ออายุโดยไม่มจี ำ� กัดจ�ำนวนครัง้
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีใบอนุญาต DSL ส�ำหรับด�ำเนินการเรือ FSU ทุกล�ำ
2) ใบอนุญาตการส่ง-รับสินค้ากลางทะเล (Ship to Ship Approval, “STS Approval”)
ใบอนุญาต STS Approval เป็นใบอนุญาตส�ำหรับการด�ำเนินการส่ง-รับสินค้ากลางทะเลในประเทศมาเลเซีย โดยใบอนุญาต
STS Approval ของกลุ่มบริษัทฯ มีก�ำหนดเวลาระหว่าง 6 เดือน ถึง 5 ปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การด�ำเนินการ
ส่ง-รับสินค้ากลางทะเลส�ำหรับเรือ FSU ทุกล�ำของกลุ่มบริษัทฯ มีใบอนุญาต STS Approval
(1.4) สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน 3 ประเภทกิจการ ได้แก่ (1) ประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่
(2) กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (3) กิจการขนส่งทางเรือ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of
Investment of Thailand “BOI”) โดยได้รับสิทธิประโยชน์หลักที่ส�ำคัญคือ
ตามมาตรา 25

ตามมาตรา 26

ตามมาตรา 28

ได้รับสิทธิในการน�ำคนต่างด้าว
ซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ
คู ่ ส มรส และบุ ค คลที่ อ ยู ่ ใ น
อุปการะของบุคคลดังกล่าวเข้ามา
ในราชอาณาจักรตามจ�ำนวนและ
ก� ำ หนดระยะเวลาให้ อ ยู ่ ใ นราช
อาณาจั ก รเท่ า ที่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร

ให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือ
ผูช้ ำ� นาญการทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรตามมาตรา 25
ได้รบั อนุญาตท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้า ที่การงานที่ค ณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลา
เท่ า ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู ่ ใ น
ราชอาณาจักร

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับ
เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ

ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง

ตามมาตรา 34

ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิ
ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวม
ค่ า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นมี ก� ำ หนดเวลา 8 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำเงินปันผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั
การส่ ง เสริ ม ซึ่ ง ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ตามมาตรา 31 ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลาทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ได้รบั การยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล

ทัง้ นีร้ ายละเอียดข้อมูลของบัตรส่งเสริมการลงทุนทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ได้รบั ปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบ
ธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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(2) การตลาดและการแข่งขัน
(1.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ คือกลุม่ บริษทั น�ำ้ มันขนาดใหญ่ โรงกลัน่ น�ำ้ มัน และผูค้ า้ น�ำ้ มันรายใหญ่ทงั้ ในและต่างประเทศ
เช่น บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) Mercuria
Energy Group Limited, SK Energy Company Limited, Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. และ China
International United Petroleum & Chemicals Co., Ltd. (UNIPEC) เป็นต้น
นโยบายราคา
กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดค่าบริการขนส่งโดยพิจารณาจากประเภทของสัญญาให้บริการ ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่น�ำมาพิจารณาในการ
คิดค่าบริการขนส่ง เช่น ลักษณะการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง ประเภทสินค้า เป็นต้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ชนิดของสัญญาการให้บริการขนส่ง
การขนส่งแบบ SPOT
การขนส่งแบบ COA

การคิดค่าบริการขนส่ง
บริษัทฯ จะคิดอัตราค่าบริการขนส่งตามประเภทสินค้าที่ขนส่ง ราคาน�้ำมัน
เชื้อเพลิง และระยะทางที่ขนส่งต่อเที่ยว โดยส่วนใหญ่ราคาค่าขนส่งจะ
แปรผันกับราคาน�้ำมันดีเซลขายปลีกตามที่ตกลงกับบริษัทน�้ำมันขนาดใหญ่
บริษัทฯ จะคิดอัตราค่าบริการขนส่งตามประเภทสินค้าที่ขนส่ง ราคาน�้ำมัน
เชือ้ เพลิง และระยะทางทีข่ นส่งต่อเทีย่ ว โดยก�ำหนดจ�ำนวนเทีย่ วหรือจ�ำนวน
สินค้า และก�ำหนดระยะเวลาการขนส่งแบบเทีย่ วเดียวต่อเนือ่ ง โดยส่วนใหญ่
ราคาค่าขนส่งจะแปรผันกับราคาน�้ำมันดีเซลขายปลีกตามที่ตกลงกับบริษัท
น�้ำมันขนาดใหญ่

การขนส่งแบบ TC

บริษัทฯ จะคิดค่าบริการขนส่งแบบเหมาล�ำ โดยค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะ
เวลา ขนาดของเรือที่ให้บริการขนส่ง และค่าจ้างส�ำหรับผู้บริหารจัดการเรือ

การขนส่งแบบ Bareboat

บริษัทฯ จะคิดค่าบริการขนส่งแบบเหมาล�ำ โดยค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลา และขนาดของเรือที่ให้บริการขนส่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดอัตราการให้บริการขนส่ง ดังนี้
1. นโยบายการก�ำหนดราคาด้วยต้นทุนบวกก�ำไร (Cost Plus Method) โดยเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ขนส่งบวกด้วยก�ำไรตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด ทั้งนี้ การก�ำหนดราคาดังกล่าวจะค�ำนึงถึงภาวะของอุปสงค์และอุปทาน
ในตลาดด้วย
2. นโยบายการก�ำหนดราคาโดยเปรียบเทียบกับคูแ่ ข่ง โดยค�ำนึงถึงต้นทุนทีแ่ ท้จริงและโอกาสทางธุรกิจทีจ่ ะได้ฐานลูกค้า
ใหม่ ๆ เป็นปัจจัยหลัก
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แบบ 56-1 One Report

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ในอุตสาหกรรมเรือขนส่งฯ ในประเทศ มีผู้ประกอบการอยู่จ�ำนวนน้อยราย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่จ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนทีส่ งู
มากส�ำหรับการลงทุนในเรือและอุปกรณ์ทางเรือ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานที่สูงมาก เช่น ค่าใช้จ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร และค่าใช้จา่ ยประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
ในด้านการปฏิบัติการขนส่งน�้ำมันทางเรือที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานก�ำกับในประเทศ
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศค่อนข้างมีความผันผวน แม้ว่ามีผู้ประกอบการอยู่จ�ำนวนมาก แต่การเข้ามา
เป็นผู้แข่งขันในตลาดต้องอาศัยเงินลงทุนที่สูง รวมถึงต้องอาศัยประสบการณ์ในการมองทิศทางตลาดเรือขนส่งฯ ระหว่าง
ประเทศ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นโอกาสการเติบโต
ในอุตสาหกรรมเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ เนื่องจากความต้องการในการบริโภคน�้ำมันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมัน (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มโรงกลั่นและบริษัทค้าน�้ำมันทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายราคา
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดอั ต ราค่ า บริ ก ารขนส่ ง และจั ด เก็ บ (Storage Fee) ที่ เ หมาะสมกั บ ลู ก ค้ า โดยพิ จ ารณาจาก
รูปแบบและเงื่อนไขของการให้บริการขนส่งและจัดเก็บ ทั้งนี้ ปัจจัยส�ำคัญที่น�ำมาพิจารณาการคิดค่าบริการขนส่งและ
จัดเก็บ ได้แก่ ประเภทสินค้า ปริมาณการจัดเก็บ ขนาดของเรือ เส้นทางการขนส่งและจัดเก็บ และระยะเวลาให้บริการโดย
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการก�ำหนดราคา ดังนี้
ก�ำหนดตามราคาต้นทุนบวกอัตราก�ำไรขัน้ ต้นทีเ่ หมาะสม (Cost Plus Method) และเป็นไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาด โดยจะก�ำหนดให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถแข่งขันได้
ก�ำหนดราคาเทียบกับคูแ่ ข่งและราคาตลาด โดยจะค�ำนึงถึงต้นทุนทีแ่ ท้จริง ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ จะพิจารณาการก�ำหนด
ราคาจากความต้องการของลูกค้า และภาวะการแข่งขันของตลาดควบคู่กันไป
การแข่งขันในอุตสาหกรรม
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทน�้ำมันต่างประเทศซึ่งมีการ
ด� ำ เนิ น งานอยู ่ ใ นประเทศสิ ง คโปร์ และมาเลเซี ย เพราะเป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า น�้ ำ มั น ของภู มิ ภ าค โดยบริ ษั ท น�้ ำ มั น
ต่างประเทศเหล่านั้นจะกระจายสินค้าต่อไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก
การเข้าแข่งขันในอุตสาหกรรมนีจ้ ำ� เป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการต้องมีความช�ำนาญและประสบการณ์ในการ
ผสมและจัดเก็บน�้ำมันตามที่ลูกค้าต้องการโดยสินค้าไม่สูญหาย นอกจากนี้ ต�ำแหน่งที่ตั้งในการจอดเรือยังเป็นปัจจัยส�ำคัญ
อีกประการหนึ่งในการเข้าสู่ตลาด โดยผู้ประกอบการจะต้องได้รับใบอนุญาตในการจอดเรือ (Anchorage License) จาก
รัฐบาล และต้องด�ำเนินการต่อใบอนุญาตในทุกปีอีกด้วย
จ�ำนวนเรือ FSU ที่จอดที่ท่า Tunjung Pelapas ในประเทศมาเลเซีย จ�ำนวนทั้งหมด 11 ล�ำ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีเรือ FSU
ที่ประจ�ำที่ท่าดังกล่าวจ�ำนวน 4 ล�ำ และมีบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจเรือ FSU ในพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ บริษัท Southern Ace และ
บริษัท Equatorial Marine เป็นต้น
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ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจเรือ Offshore”)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจเรือ Offshore คือ กลุม่ บริษทั ส�ำรวจและผลิตน�ำ้ มันดิบในทะเล ซึง่ มีการปฏิบตั งิ าน
การส�ำรวจและผลิตน�้ำมันดิบกลางทะเลภายในประเทศไทย
นโยบายก�ำหนดราคา
กลุม่ บริษทั ฯ ก�ำหนดอัตราค่าบริการทีเ่ หมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเงือ่ นไขของบริการ ทัง้ นี้
ปัจจัยส�ำคัญที่น�ำมาพิจารณาการคิดค่าบริการได้แก่ ประเภทสินค้า ขนาดของเรือ ประเภทของเรือ เส้นทางการขนส่งและ
จัดเก็บ และระยะเวลาการให้บริการ
กลุ่มบริษัทฯ จะคิดค่าบริการแบ่งตามการประเภทการให้บริการ ดังนี้
ประเภทการให้บริการ
การให้บริการเรือ Offshore

การคิดค่าบริการ
คิดค่าบริการแบบเหมาล�ำ ตามระยะเวลา (Time Charter)

บริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดราคา ดังนี้
ก�ำหนดตามราคาต้นทุนบวกอัตราก�ำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost Plus Method) และเป็นไปตามภาวะอุปสงค์และ
อุปทานของตลาด โดยจะก�ำหนดให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้
ก�ำหนดราคาเทียบกับคู่แข่งและราคาตลาด โดยจะค�ำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการก�ำหนดราคาจากความต้องการของลูกค้า และภาวะการแข่งขันของตลาดควบคู่กันไป
การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ในอุตสาหกรรมเรือ Offshore มีผู้ประกอบการอยู่จ�ำนวนน้อยรายเนื่องจากเป็นธุรกิจที่จ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมากใน
การด�ำเนินการ ได้แก่ การลงทุนในตัวเรือและอุปกรณ์ทางเรือ ค่าใช้จ่ายประกันภัย เป็นต้น และต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญให้การบริหารจัดการเรืออีกด้วย
ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (“ธุรกิจบริหารเรือ”)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจเรือขนส่งสินค้า และน�้ำมัน ธุรกิจเรือ FSU และธุรกิจเรือ Offshore
นโยบายราคา
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดราคาตามราคาต้นทุนบริการบวกอัตราก�ำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost Plus Method) โดย
พิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเงือ่ นไขของบริการ ทัง้ นี้ ปัจจัยส�ำคัญทีน่ ำ� มาพิจารณาในการก�ำหนดค่าบริการในการ
บริหารเรือ เช่น ประเภทและขนาดเรือ ประเภทบริการ ขอบเขตการให้บริการ เส้นทางการเดินเรือ และประเทศที่เรือ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยประเภทการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมถึง การบริหารจัดการเรือ และการบริหารจัดการ
คนประจ�ำเรือ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการแต่ละประเภทเป็นรายเดือน
การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ธุรกิจการบริหารจัดการเรือในประเทศมีลักษณะเฉพาะ และมีต้นทุนสูงในการบ่มเพาะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบตั งิ าน จึงท�ำให้ไม่มคี แู่ ข่งในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการเรือมากนัก ทัง้ นี้ ในปี 2564 กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ เน้นในการด�ำเนิน
ธุรกิจบริหารเรือให้แก่เรือของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับขยายกองเรือที่เพิ่มขึ้นตามแผนการลงทุนประจ�ำปี
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(3) ภาวะอุตสาหกรรมน�้ำมัน และการขนส่งและจัดเก็บน�้ำมัน
ภาพรวมการใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปในประเทศไทย
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ปริมาณการใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปในประเทศลดลงทุกชนิด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่จ�ำนวนการได้รับวัคซีนยังอยู่ในระดับต�่ำ ประกอบกับมาตรการควบคุมของภาครัฐ การปรับ
เปลี่ยนรูปแบบการเรียนและท�ำงานแบบ Work from home จึงส่งผลต่อความต้องการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงชะลอตัว ในขณะ
ที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการเดินทางโดยเครื่องบินทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ สอดคล้องกับการใช้น�้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A-1) ที่ปรับตัวลดลง
ในขณะที่ช่วงครึ่งหลังของปี 2564 การบริโภคน�้ำมันทุกชนิดลดลงอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่
ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการ Lockdown และขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายน ปริมาณการใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปในประเทศทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
ผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์และสถานการณ์ โควิด-19 ที่ดีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ตาม ปริมาณ
การใช้น�้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A-1) ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากการจ�ำกัดการบินเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของ โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
ปริมาณการใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปในประเทศ ตั้งแต่ ม.ค. - พ.ย. 2564
หน่วย: ล้านลิตร/วัน
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ราคาน�้ำมันดิบ
ราคาน�้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา และปรับลดลงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน หลังตลาดกังวลจาการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” จะส่งผลต่อความต้องการใช้น�้ำมันและกดดันการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ นักลงทุนกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอนอาจผลักดันให้หลายประเทศ
กลับมาใช้มาตรการล็อคดาวน์อีกครั้ง โดยล่าสุดหลายประเทศในยุโรปก�ำลังพิจารณาใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุม
การระบาด ทางด้านส�ำนักงานพลังงานสากล (IEA) กล่าวว่า ตลาดน�้ำมันโลกก�ำลังเผชิญกับภาวะน�้ำมันล้นตลาด และ
ภาวะดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นในช่วงต้นปีหน้า พร้อมกับเตือนว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะส่ง
ผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างประเทศ
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ราคาน�้ำมันเตาที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง และราคาน�้ำมันดิบ Brent และ WTI ปี 2564
น�้ำมันเชื้อเพลิง
(น�้ำมันเตาก�ำมะถันต�่ำไม่เกิน 0.5%)
Brent
WTI
ที่มา : www.shipandbunker.com

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

การจัดหาสัญญาบริการขนส่ง

บริษัทฯ มีช่องทางการได้รับสัญญาขนส่งฯ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) การประมูลงาน และ 2) การรับการว่าจ้างโดยตรง
1.1		 การประมูลงาน กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าร่วมการประมูลงานด้วยตนเอง โดยก่อนที่จะเข้าร่วมการประมูลงาน
กลุ่มบริษัทฯ จะน�ำข้อก�ำหนดโครงการ (Term of Reference; TOR) มาวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนของโครงการ
หากกลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสที่จะชนะการประมูลและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ จะอนุมัติการเข้าร่วม
ประมูลและจัดท�ำข้อเสนอโครงการให้แก่ลูกค้าหรือองค์กร
1.2		 การรับการว่าจ้างโดยตรง กลุ่มบริษัทฯ จะรับงานโดยตรงจากลูกค้าโดยการจัดท�ำสัญญาการให้บริการ หรือ
ใบสัง่ จ้าง อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯ จะพิจารณาจัดท�ำในรูปแบบสัญญาหรือใบสัง่ จ้างนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของการให้บริการ
ขนส่ง หรือจัดเก็บทั้งในแบบ SPOT หรือ แบบ COA หรือ แบบ TC
2.

การจัดหาเรือ

กลุม่ บริษทั ฯ จะจัดหาเรือทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยสามารถแบ่งออกเป็นการให้บริการขนส่ง และการให้บริการ
จัดเก็บ ส�ำหรับบริการขนส่ง ลูกค้าจะส่งรายละเอียดที่ส�ำคัญ เช่น ประเภทสินค้าและปริมาณ ท่าเรือต้นทางและปลายทาง
วันและเวลาที่ลูกค้าต้องการให้ขนส่ง เป็นต้น และส�ำหรับบริการจัดเก็บ ลูกค้าจะส่งรายละเอียดที่ส�ำคัญ เช่น ประเภทสินค้า
และปริมาณ น่านน�ำ้ หรือบริเวณทีต่ อ้ งการจอดเรือ และระยะเวลาทีต่ อ้ งการใช้บริการ เป็นต้น โดยกลุม่ บริษทั ฯ มีวธิ ใี นการจัดหาเรือ
3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การซื้อเรือมือสอง 2) การต่อเรือใหม่ และ 3) การจ้างเรือจากภายนอกกลุ่มบริษัทฯ (เฉพาะเรือขนส่ง)
2.1		 การซื้อเรือมือสอง
กลุม่ บริษทั ฯ จะติดต่อผ่านตัวแทน (Broker) ทัง้ ในและต่างประเทศในการจัดหาเรือและจะตรวจสอบสภาพเรือ โดยคัดกรอง
เรือจ�ำนวนมากจากตัวแทนเพื่อให้ได้เรือที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีคุณสมบัติทางเทคนิค (Specification) ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า และประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและบ�ำรุงรักษาเรือเพื่อจัดท�ำความเป็นไปได้ในการลงทุน
(Feasibility Study) หากพิจารณาแล้วว่าโครงการมีผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่า กลุม่ บริษทั ฯ จะขอนุมตั กิ ารซือ้ เรือจากคณะกรรมการ
บริษทั ทัง้ นี้ การซือ้ เรือมือสองจะพิจารณาจากประเภท คุณสมบัติ และอายุของเรือทีม่ คี วามเหมาะสมตามความต้องการของ
ลูกค้า โดยใช้ระยะเวลา 3 - 6 เดือน ในการด�ำเนินการซื้อเรือมือสองให้แล้วเสร็จ
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หลังจากด�ำเนินการซื้อเรือแล้ว อาจมีการปรับปรุงเรือเพิ่มเติมก่อนการน�ำเรือออกให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ การซ่อมแซมเรือ
การติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติม การจัดซือ้ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง การจัดจ้างผูบ้ ริหารเรือ โดยผูบ้ ริหารเรือจะด�ำเนินการจัดการคนประจ�ำเรือ
ขอใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตการใช้เรือ เป็นต้น รวมทั้งการจัดท�ำประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร
(Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and
Indemnity Insurance: P&I Insurance)
ทั้งนี้ นายหน้าซื้อขายเรือมีจ�ำนวนมากในอุตสาหกรรม จึงไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำสัญญาการจัดหาเรือกับตัวแทน
เฉพาะราย เนื่องจากสามารถเปรียบเทียบ ราคา คุณสมบัติของเรือ และเงื่อนไขการช�ำระเงินเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดและ
คุ้มค่าที่สุด
2.2		 การต่อเรือใหม่
กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาต่อเรือใหม่ในกรณีที่ไม่สามารถหาเรือที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ หรือมีความ
คุม้ ค่ามากกว่าการซือ้ เรือมือสอง เช่น มีตน้ ทุนในการดูแลรักษาทีต่ ำ�่ กว่า ประหยัดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงมากกว่า และมีระบบปฏิบตั ิ
การที่มีประสิทธิภาพมากกว่า และมีอายุการใช้งานที่มากกว่า เป็นต้น
ภายหลังที่กลุ่มบริษัทฯ รับทราบความต้องการของลูกค้า กลุ่มบริษัทฯ จะติดต่ออู่ต่อเรือเพื่อขอข้อเสนอเพื่อน�ำมา
เปรียบเทียบทางเทคนิคและราคาเพื่อน�ำมาประเมินถึงความเป็นไปได้ทางโครงการ (Feasibility Study) และขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้น อู่ต่อเรือจะจัดท�ำแบบการก่อสร้างของเรืออย่างละเอียดเพื่อด�ำเนินการต่อเรือ โดย
กลุ่มบริษัทฯ จะควบคุมดูแลคุณภาพของเรือตลอดระยะเวลาการต่อเรือ โดยการต่อเรือใหม่ขนาดระวางบรรทุกน้อยกว่า
10,000 DWT จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 12 – 18 เดือน และเรือใหม่ขนาดระวางบรรทุกมากกว่า 10,000 DWT
จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 24 – 36 เดือน
เมือ่ เรือขนส่งใกล้กอ่ สร้างแล้วเสร็จ กลุม่ บริษทั ฯ จะจัดจ้างฝ่ายบริหารจัดการเรือเพือ่ จะเตรียมเรือให้พร้อมใช้ ซึง่ จะประกอบ
ด้วยขั้นตอนส�ำคัญ ได้แก่ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม การจัดซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิง การจัดหาพนักงานเรือ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ
เช่น ใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตการใช้เรือ เป็นต้น รวมทั้งการจัดท�ำประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery
Insurance: H&M Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance:
P&I Insurance)
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคา คุณสมบัติ คุณภาพในการต่อเรือ และเงื่อนไขการช�ำระเงินในหลายประเทศ เช่น
ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีและคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด
2.3		 การจ้างเรือจากภายนอกกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจ้างเรือจากบุคคลภายนอก ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถหาเรือภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้ในวัน
และเวลาที่ลูกค้าต้องการได้ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะติดต่อกับเจ้าของเรือโดยตรงหรือผ่านตัวแทนเพื่อจ้างเรือ โดยมีการ
ตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติ (Specification) ของเรือ ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าเรือที่จ้าง
มีมาตรฐานและคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าก�ำหนดและเหมาะสมกับสินค้าของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนการว่าจ้างทุกครั้ง
3.

น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเดินเรือ (Bunker)

กลุม่ บริษทั ฯ จัดหาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงจากบริษทั ผูค้ า้ น�ำ้ มันชัน้ น�ำทัง้ ในประเทศและนอกประเทศทีอ่ ยูใ่ นรายชือ่ ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ
แล้วของกลุ่มบริษัทฯ (Approved List) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ท�ำการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการค้า
น�้ำมัน เพื่อให้มั่นใจว่าน�้ำมันเชื้อเพลิงที่จัดซื้อมีคุณภาพที่ดีส�ำหรับเครื่องยนต์เรือ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะติดต่อผู้ค้าน�้ำมัน
อย่างน้อย 2 รายเพือ่ สอบถามราคา โดยระบุปริมาณ ประเภทน�ำ้ มัน และสถานทีจ่ ดั ส่ง เพือ่ น�ำมาเปรียบเทียบความสมเหตุสม
ผลของราคาเพื่อให้ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้น ฝ่ายขายจะติดต่อผู้ค้าน�้ำมันเพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดส่งต่อไป
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อย่างไรก็ดี ตามทีอ่ งค์การทางทะเลระหว่างประเทศประกาศใช้ IMO2020 โดยเริม่ มีผลบังคับใช้ทวั่ โลก ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2563 เป็นต้นไป โดยให้เรือทุกล�ำปรับการใช้น้�ำมันเชื้อเพลิงก�ำมะถันสูง (High Sulphur Fuel Oil) เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิง
ก�ำมะถันต�่ำ (Low Sulphur Fuel Oil) หรือติดระบบก�ำจัดอากาศเสีย (Scrubber) เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและบรรเทา
ภาวะเรือนกระจกทีส่ ง่ ผลให้อณ
ุ หภูมโิ ลกสูงขึน้ นัน้ กลุม่ บริษทั ฯ ตัดสินใจปรับใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงก�ำมะถันต�ำ่ แทนการติดระบบ
ก�ำจัดอากาศเสีย เนือ่ งจากใช้เงินลงทุนทีต่ ำ�่ กว่า โดยตัง้ แต่ปี 2563 กลุม่ บริษทั ฯ ปรับการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงจากน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ก�ำมะถันสูงเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงมะถันต�่ำกับเรือทุกล�ำในทุกกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการในเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งนี้
กลุ่มบริษัทฯ จัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิงก�ำมะถันต�่ำ (Low Sulphur Fuel Oil) ผ่านผู้ค้าน�้ำมัน (Supplier) ในต่างประเทศ
และมีการเติมน�้ำมันเชื้อเพลิงบริเวณท่าเรือขนส่งสินค้าปลายทาง
4.

การจัดหาคนประจ�ำเรือ

การจัดหาคนประจ�ำเรือเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินเรือทีก่ ำ� หนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
เช่น องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) และหน่วยงานราชการทีก่ ำ� กับดูแล
การเดินเรือและท่าเรือ เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ จัดหาและคัดสรรบุคลากรและคนประจ�ำเรือผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
แจ้งข่าวสารการรับสมัครงานผ่านศูนย์ฝกึ พาณิชย์นาวี และโรงเรียนการเดินเรือต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
Maritime School เป็นต้น หรือแจ้งผ่านวารสารที่เกี่ยวกับการเดินเรือ และแจ้งผ่านพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เว็บไซต์และ
ทางสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟซบุค๊ (Facebook) และไลน์ (Line) เป็นต้น โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกทีส่ ำ� คัญ เช่น
- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่อนุมัติโดยกรมเจ้าท่า หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ
		 การเดินเรือสากลที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควรมีประสบการณ์ในการท�ำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ส�ำหรับต�ำแหน่งนายเรือและนายประจ�ำเรือ)
- ผ่านการทดสอบความรู้ และผ่านการสัมภาษณ์จากผู้บังคับบัญชา
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการอบรมที่จัดโดยบุคลากรภายในกลุ่มบริษัทฯ และวิทยากรจากภายนอก ซึ่งเป็นการ
อบรมเพื่อให้คนประจ�ำเรือเข้าใจระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานบนเรือ โดยการอบรมหลักแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) การอบรมด้านความปลอดภัย (Safety Training) คือ การอบรมเพื่อให้ลูกเรือสามารถรับมือกับปัญหาทีเ่ กิดขึ้นได้
เช่น หลักสูตร Basic Fire Fighting หลักสูตร Personal Survival หลักสูตร Personal Safety และหลักสูตร Elementary
First Aids เป็นต้น
2) การอบรมด้านการเดินเรือ (Navigation Training) คือ การอบรมเพื่อให้ลูกเรือสามารถน�ำเรือไปยังจุดหมาย
ปลายทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น หลักสูตร Radar Simulation หลักสูตร Bridge Team Management และ
หลักสูตร Ship Simulator เป็นต้น
3) การอบรมด้านห้องเครื่อง (Engine Room Training) คือ การอบรมเพื่อให้ลูกเรือคุ้นเคยกับกลไกและการท�ำงาน
ของระบบปฏิบัติการบนเรือและห้องเครื่อง เช่น หลักสูตร Engine Room Management หลักสูตร Engine Room
Operation และหลักสูตร High Voltage เป็นต้น
4) การอบรมเฉพาะเจาะจง (Specific Training) เนือ่ งจากสินค้าทีข่ นส่งหรือจัดเก็บแต่ละชนิดมีความต้องการในการ
ดูแลรักษา หรือจัดการที่แตกต่างกัน จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการอบรมเพิ่มเติม เช่น หลักสูตร Oil Tanker Training หลักสูตร
Gas Tanker Training และหลักสูตร Chemical Tanker Training เป็นต้น
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5.

การซ่อมบ�ำรุงเรือ

การวางแผนการซ่อมบ�ำรุงเรือของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็นการซ่อมบ�ำรุง 2 ประเภท คือ 1) การซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) และ 2) การเข้าอู่แห้ง (Dry Docking) โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1		 การซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
การซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน เป็นการซ่อมบ�ำรุงตัวเรือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจ�ำเรือ ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมต่าง ๆ
รวมถึงท่อต่าง ๆ ที่ติดตั้งในเรือ โดยท�ำการซ่อมบ�ำรุงตามระยะเวลา หรือระยะทาง หรือตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต โดย
กลุ่มบริษัทฯ มีทีมซ่อมบ�ำรุงเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เอง รวมทั้งมีการว่าจ้างผู้รับเหมาที่อยู่ในรายชื่อผู้จัดหาและ
ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติ (Approved Vendor List) ของกลุ่มบริษัทฯ
ส�ำหรับเรือที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี การซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกันสามารถท�ำได้โดยการตรวจสอบสภาพตัวเรือใต้แนวน�้ำ (Under
water survey) แทนการเข้าอู่ในช่วง 30 เดือนแรก ซึ่งใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการ 5 – 7 วัน
5.2		 การเข้าอู่แห้ง (Dry Docking)
โดยปกติเรือจะมีการเข้าอูแ่ ห้งหรือการซ่อมเรือครัง้ ใหญ่ทกุ 5 ปี ขึน้ อยูก่ บั อายุของเรือ ซึง่ มักสอดคล้องกับระยะเวลาโครงการ
ทีต่ กลงกับลูกค้าเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างราบรืน่ โดยเป็นการตรวจสอบโครงสร้างเหล็กของตัวเรือ และระบบต่าง ๆ
บนเรือ เช่น ระบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเรือ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในเรือ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบควบคุมการ
เดินเรือ ระบบท่อและเครื่องมือในการรับส่งสินค้าและถังบรรจุสินค้า และระบบความปลอดภัยในเรือ เป็นต้น ทั้งนี้ การขึ้น
อู่แห้ง (Dry Dock) แต่ละครั้งใช้เวลาในการด�ำเนินการตั้งแต่น�ำเรือขึ้นจากทะเลจนน�ำเรือกลับลงสู่ทะเลประมาณ 3 – 8
สัปดาห์ขึ้นอยู่อายุและขนาดระวางบรรทุกของเรือ ในการน�ำเรือขึ้นอู่แห้ง (Dry Dock) แต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทฯ จะมีการ
วางแผนล่วงหน้าเพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าของกลุม่ บริษทั ฯ ทัง้ นี้ อูเ่ รือทีใ่ ช้บริการเป็น
ประจ�ำมีประมาณ 4 – 5 ราย ซึ่งเป็นอู่เรือที่มีมาตรฐานในการให้บริการและมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถ
รองรับการขึ้นอู่แห้ง (Dry Dock) พร้อมกันได้หลายล�ำจึงท�ำให้ไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน

(5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1.

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรากฎใน
งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งหมดเท่ากับ 9,605.6 ล้านบาท ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เรือเดินทะเลและค่าซ่อมเรือครั้งใหญ่
เรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือ
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

15.8
43.5
9,463.8
5.3
68.5
8.2
0.5
9,605.6

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
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ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม “เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน”
2.

สัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาเช่าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรากฎ
ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งหมดเท่ากับ 1,735.8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เรือเดินทะเล
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)
17.7
1,698.6
0.2
19.3
1,735.8

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เช่า
เช่าและเช่าซื้อ
เช่า
เช่าและเช่าซื้อ

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม “เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน”
3.

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์

วัตถุประสงค์การถือครอง

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Software License)

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ เช่น โปรแกรม
ระบบการท� ำ บั ญ ชี โปรแกรมรายงานผู ้ บ ริ ห าร
โปรแกรมบัญชีบริหารคลังสินค้า และโปรแกรมการ
ด�ำเนินงานทั่วไป

2.3

รายชื่อลูกค้า
(Customer relationships)

มาจากการรวมธุรกิจจากการซื้อบริษัทย่อย

6.3

สัญญาการให้บริการระยะยาว
(Long-term service agreements)

มาจากการรวมธุรกิจจากการซื้อบริษัทย่อย

86.7
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4.

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียดตาม “เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน”
5.

สัญญาประกันภัย

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองชีวิตพนักงานประจ�ำเรือ และทรัพย์สินหลักของกลุ่มบริษัทฯ ในการด�ำเนินธุรกิจ
กลุม่ บริษทั ฯ จึงได้เข้าท�ำประกันภัยเพือ่ คุม้ ครองและเยียวยาผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ และทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายหากเกิด
อุบัติเหตุ โดยมีประกันภัยหลักสองประเภท คือ ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M
Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance)
โดยมีรายละเอียดตาม “เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน”
6.

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้ก�ำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม “เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน”
7.

รายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ส�ำคัญ

รายละเอียดปรากฏตาม “เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน”
8.

สัญญากู้เงินที่ส�ำคัญ

รายละเอียดปรากฏตาม “เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน”

(6) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
Kimberly Asset Limited

บริษัท นทลิน จำ�กัด

ผู้ถือหุ้นอื่น

54.20% (1)

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

3.28%(1)

42.52% (1)

99.99%
100.00%

99.99%

Protea Investments Group Limited

87.50%

Nathalin Shipping Pte. Ltd. (6)

บริษัท ภูริช มารีน จำ�กัด
99.99%

100.00%

บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำ�กัด

Amity Asset Management Inc.

บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จำ�กัด (4)
99.99%

99.99%

99.99%

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำ�กัด

99.99%

บริษัท บิ๊กซี จำ�กัด

50.00%

บริษัท นทลิิน แมนเนจเมนท์ จำ�กัด

49.00%

บริษัท ทรูธ มารีไทม์
เซอร์วิสเซส จำ�กัด(5)

TOP-NTL Pte. Ltd.

50.00%

TOP-NTL Shipping Trust
99.99%

70.00%

35.00%

บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำ�กัด (2)

33.33%

บริษัท บทด จำ�กัด (3)

33.34%

6.08%

หมายเหตุ:
(1) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
(2) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30.00
(3) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ถือหุ้นร้อยละ 75.14
(4) เดิมชื่อ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำ�กัด
(5) เดิมชื่อ บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำ�กัด
(6) นายหวัง เหว่ย ถือหุ้นร้อยละ 12.50
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50.00%

50.00%

30.00%

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

3.04%
12.70%

บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำ�กัด

บริษัท ท็อป นอติคอล
สตาร์ จำ�กัด
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ
แมนเนจเมนท์ จำ�กัด

35.00%

33.33%

3.04%

ธุรกิจเรือขนส่งฯ
ธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU
ธุรกิจเรือ Offshore
ธุรกิจบริหารจัดการเรือ

51.00%

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้น ไป (1)

ข้อมูลบริษัท

บริษัทย่อย
Protea Investments Group
Limited (PRO)
Totala Pier Park, Building 1,
Second Floor, Wickhams Cay I,
Road Town, British Virgin Islands
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด
(NTL)
80 ซอยบางนา-ตราด 30
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด
(TMT)
80 ซอยบางนา-ตราด 30
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด (Big Sea)
454 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (66) 2292 2761
โทรสาร: (66) 2292 0365
บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด (PM)
80 ซอยบางนา-ตราด 30
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด (TM)
223/97 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์
อาคาร เอ ชั้น 22 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2361 7500
โทรสาร: (66) 2361 7498-9
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ เซอร์วิสเซส
จ�ำกัด (TMS)
223/97 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์
อาคาร เอ ชั้น 22 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2361 7501-4
โทรสาร: (66) 2361 7505

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

บริษัทลงทุนและ
10,000
บริการขนส่ง ดอลลาร์สหรัฐ
น�้ำมันทางเรือ
ระหว่างประเทศ

จ�ำนวนหุ้นที่ออก มูลค่าที่ตราไว้ต่อ
จ�ำหน่าย
หุ้น

10,000
หุ้น

ทุนช�ำระแล้ว

1
10,000
ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐ

สัดส่วน
การถือหุน้ รวม (2)
(ร้อยละ)

100.00

บริการขนส่ง
น�้ำมันทางเรือ

1,550,000,000 15,500,000
บาท
หุน้

100
บาท

1,550,000,000
บาท

99.99

บริการขนส่ง
น�้ำมันทางเรือ

180,000,000
บาท

1,800,000
หุ้น

100
บาท

180,000,000
บาท

99.99

บริการขนส่ง
น�้ำมันทางเรือ

360,000,000
บาท

360,000
หุ้น

1,000
บาท

360,000,000
บาท

99.99

บริการขนส่ง
น�้ำมันทางเรือ

1,000,000
บาท

10,000
หุ้น

100
บาท

1,000,000
บาท

99.99

บริการขนส่ง 970,000,000 97,000,000
น�้ำมัน และ
บาท
หุ้น
ปิโตรเคมีทางเรือ

10
บาท

970,000,000
บาท

99.99

บริการเรือขนส่ง 520,000,000
สัมภาระและ
บาท
ผู้โดยสาร

100
บาท

520,000,000
บาท

99.99

5,200,000
หุ้น

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อย
TOP-NTL Pte. Ltd. (TNTL)
ตัวแทนจัดการ
6 Temasek Boulevard, #32-03
บริหารเรือ
Suntec Tower Four, Singapore
(038986)
TOP-NTL Shipping Trust (TST) ธุรกิจกองทุนเพื่อ
ประเทศสิงคโปร์
การขนส่งในและ
ระหว่างประเทศ
บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ�ำกัด บริการขนส่ง
(TNS)
น�้ำมันทางเรือ
80 ซอยบางนา-ตราด 30
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด ตัวแทนจัดการ
(NMC)
บริหารเรือ
80 ซอยบางนา-ตราด 30
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 6590
บริษัท จัดหางาน บีเอสซี
ให้บริการจัดหา
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (BSC)
บุคลากรและเป็น
80 ซอยบางนา-ตราด 30
ตัวแทนจ�ำหน่าย
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
ตั๋วเครื่องบิน
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2746 9981-2
โทรสาร: (66) 2746 9983
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ
ตัวแทนจัดการ
แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด (TIM)
บริหารเรือ
223/18-20 อาคารคันทรี่
คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 8
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2745 7711-2
โทรสาร: (66) 2745 7713
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด
บริการขนส่ง
(SHT)
น�้ำมันทางเรือ
80 ซอยบางนา-ตราด 30
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
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ทุนจดทะเบียน

จ�ำนวนหุ้นที่ออก มูลค่าที่ตราไว้ต่อ
จ�ำหน่าย
หุ้น

ทุนช�ำระแล้ว

20,000
ดอลลาร์สงิ คโปร์

20,000
หุน้

1,894,000
ดอลลาร์สงิ คโปร์

-

-

-

99.99

150,000,000
บาท

1,500,000
หุน้

100
บาท

150,000,000
บาท

99.99

8,500,000
บาท

85,000
หุน้

100
บาท

8,500,000
บาท

99.99

5,500,000
บาท

55,000
หุน้

100
บาท

5,500,000
บาท

99.99

3,000,000
บาท

30,000
หุน้

100
บาท

3,000,000
บาท

99.99

100
บาท

1,200,000,000
บาท

93.88

1,200,000,000 12,000,000
บาท
หุน้

1
20,000
ดอลลาร์สงิ คโปร์ ดอลลาร์สงิ คโปร์

สัดส่วน
การถือหุน้ รวม (2)
(ร้อยละ)

99.99

ข้อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

จ�ำนวนหุ้นที่ออก มูลค่าที่ตราไว้ต่อ
จ�ำหน่าย
หุ้น

บริษัทย่อย
1
Nathalin Shipping Pte. Ltd.
ตัวแทนจัดการ 30,000,000 30,000,000
หุน้
ดอลลาร์สงิ คโปร์
(NSSG)
บริหารเรือ ดอลลาร์สงิ คโปร์
6 Temasek Boulevard, #32-03
Suntec Tower Four, Singapore
(038986)
โทรศัพท์: (65) 6361 0382
โทรสาร: (65) 6361 0377
Amity Asset Management Inc. บริการขนส่ง
10,000
10,000
1
(AAM)
หุน้
ดอลลาร์สหรัฐ
น�้ำมันทางเรือ ดอลลาร์สหรัฐ
PH Sortis Business Tower, 57
East Street, Obarrio, Panama
City, Republic of Panama, P.O.
Box 0843-02200
โทรศัพท์: (507) 399-8713
โทรสาร: (507) 399-8731
กิจการร่วมค้า
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ�ำกัด บริการขนส่ง 240,000,000 2,400,000
100
(BMS)
บาท
หุน้
บาท
น�้ำมันทางเรือ
80 ซอยบางนา-ตราด 30
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริษัทร่วม
10
บริษัท บทด จ�ำกัด (TMN)
บริการขนส่ง 666,000,000 66,600,000
บาท
หุน้
บาท
3354/50 อาคารมโนรม ชั้น 15
น�้ำมันทางเรือ
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110
Tel: (66) 2671 7200
Fax: (66) 2671 5200

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุน้ รวม (2)
(ร้อยละ)

30,000,000
ดอลลาร์สงิ คโปร์

87.50

10,000
ดอลลาร์สหรัฐ

87.50

240,000,000
บาท

70.00

666,000,000
บาท

24.67

หมายเหตุ
(1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(2) สัดส่วนการถือหุ้นรวม หมายถึง สัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ (Effective Shareholding) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง
และ/หรือทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทอื่น

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
-ไม่มี-

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท นทลิน จ�ำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 54.20
ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท นทลิน จ�ำกัด และบริษัทในกลุ่ม (“กลุ่มนทลิน”) แบ่งออก
เป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมทางเรือ (2) กลุ่มธุรกิจจัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิงให้เรือเดินทะเลและ
งานบริการในเรือ Offshore (3) กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก (4) กลุ่มธุรกิจการลงทุนเพื่ออนาคต ทั้งนี้
กลุ่มนทลินมีการแบ่งแยกขอบเขตการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มอย่างชัดเจน โดยมีบริษัทฯ เป็นบริษัทหลัก (Flagship
Company) ของกลุ่มธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมทางเรือ
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น บริษัท นทลิน จ�ำกัด ได้มีจดหมายยืนยันการไม่ประกอบธุรกิจ
แข่งขัน (Non-Competition Letter) ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ถึงบริษัทฯ โดยบริษัท นทลิน จ�ำกัด ตกลงจะไม่เข้าลงทุน
ในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่ถือหุ้นในจ�ำนวนเกินกว่าร้อยละ 10
ในบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งหรือด�ำเนินธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรืออาจแข่งขันกับธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ เว้นแต่การถือหุ้นในบริษัท และ/หรือ การด�ำเนินการตามสัญญาที่บริษัท นทลิน จ�ำกัด หรือบริษัทย่อย
มีอยู่ในปัจจุบัน

1.3.4 ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เป็นดังนี้
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
รวม

จ�ำนวนราย
25,005
56
25,061

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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จ�ำนวนหุ้นรวม
2,362,685,099
137,314,901
2,500,000,000

คิดเป็นร้อยละ
94.51
5.49
100

(1)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2564 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มปานบุญห้อม
1.1 บริษัท นทลิน จ�ำกัด (1)
1.2 KIMBERLY ASSET LIMITED (2)
1.3 นางวิไลศรี ปานบุญห้อม
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด (3)
3. นายบุญชัย เกษมวิลาศ
4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
5. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
6. นางสาวสุนันท์ งามอัครกุล
7. นางสัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ
8. นายนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์
9. นายวสุพล ธารกกาญจน์
10 กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

จ�ำนวนหุ้น
1,438,139,800
1,354,999,800
82,000,000
1,140,000
60,173,046
38,228,300
28,311,400
20,205,400
15,223,600
13,800,000
13,000,000
12,049,700
10,515,400

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
57.53
54.20
3.28
0.05
2.41
1.53
1.13
0.81
0.61
0.55
0.52
0.48
0.42

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มปานบุญห้อม
1. บริษัท นทลิน จ�ำกัด (1)
2. KIMBERLY ASSET LIMITED (2)
3. นางวิไลศรี ปานบุญห้อม

จ�ำนวนหุ้น
1,438,139,800
1,354,999,800
82,000,000
1,140,000

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
57.53
54.20
3.28
0.05

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ
(1) บริษทั นทลิน จ�ำกัด ประกอบธุรกิจหลัก 4 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ ธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมทางเรือ (2) กลุม่ ธุรกิจจัดหาน�ำ้ มัน
เชื้อเพลิงให้เรือเดินทะเลและงานบริการในเรือ Offshore (3) กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก (4) กลุ่มธุรกิจ
การลงทุนเพื่ออนาคต โดยมีบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ถือหุ้นในบริษัท นทลิน จ�ำกัด จ�ำนวน 9,999,991
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ นายเชิดชู ปานบุญห้อม ถือหุ้นในบริษัท
นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด จ�ำนวน 9,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
(2) KIMBERLY ASSET LIMITED เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประกอบธุรกิจลงทุน โดยมี
นายเชิดชู ปานบุญห้อม ถือหุ้นทางอ้อมใน KIMBERLY ASSET LIMITED ร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้ทั้งหมด
(3) ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายได้ทั้งหมด ได้แก่
ผู้ถือหุ้น
1. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
2. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

จ�ำนวนหุ้น
16,137,512
14,658,200

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
0.65
0.59

ที่มา: เว็บไซต์ www.set.or.th
(2)

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

1.4 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
1.4.1 หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว ดังนี้
ทุนจดทะเบียน :		
2,500,000,000 บาท
						
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,500,000,000 หุ้น
						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 2,500,000,000 บาท
						
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,500,000,000 หุ้น
						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี-

1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
-ไม่มี-
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1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ
-ไม่มี-

1.5.2		 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
-ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
1.6.1		 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลัง
หั ก ภาษี แ ละเงิ น ส� ำ รองต่ า ง ๆ ทุ ก ประเภทตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งไรก็ ต าม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�ำไร
พอที่จะท�ำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป
สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง
เงินปันผลจากผลประกอบการประจ�ำปี
อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)

2564 (1)
0.47
0.26
55.84

2563
0.45
0.25
55.68

2562
0.24
0.20
81.93

หมายเหตุ
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2564 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในอัตรา
หุ้นละ 0.26 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตรา
หุ้นละ 0.08 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลให้แก้ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
25 พฤษภาคม 2565

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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1.6.2		 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อ�ำนาจการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั (แล้วแต่กรณี) โดยจะต้องค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด
และสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทย่อยหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศ) จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
จากก�ำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินส�ำรองต่าง ๆ ตามกฎหมายของประเทศนั้น อย่างไรก็ดี
การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนและแผนการขยายกิจการ
ของบริษัทย่อยนั้น เป็นต้น
อนึง่ เพือ่ ให้การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมือ่
บริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยนั้น มีหน้าที่
ต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
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แบบ 56-1 One Report

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งค� ำ นึ ง ถึ ง การบริ ห าร
ความเสีย่ งอย่างยัง่ ยืน ยังคงมีการก�ำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO-ERM 2017
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ที่ จ ะท� ำ ให้ อ งค์ ก รบรรลุ ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่
ก�ำหนดไว้ โดยจะประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านธรรมาภิบาล (Governance
Risk) ด้านกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินธุรกิจ (Strategy &
Planning Risk) ด้านการด�ำเนินงานและระบบโครงสร้าง
พื้ น ฐาน (Operation & Infrastructure Risk) และ
ด้านรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Risk) เพื่อ
หามาตรการในการบริหารจัดการความเสีย่ งได้อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมต่อกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งการพัฒนาระบบ ISO
31000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลส�ำหรับการจัดการความเสี่ยง
โดยการใช้หลักการและแนวทางทีค่ รอบคลุมมาตรฐานนีจ้ ะช่วย
ให้ อ งค์ ก รที่ มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและการประเมิ น
ความเสี่ยงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้
ความส�ำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ตามกรอบทิศทางของโลก
ทีอ่ งค์การ สหประชาชาติกำ� หนดในปี 2558 (United Nations:
UN 2015)
โดยในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่องทั้งภายในและ
ต่างประเทศ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน
และคนประจ� ำ เรื อ อี ก ทั้ ง ความเชื่ อ มั่ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การท�ำงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่อง
โดยไม่เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินการ
สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานและคนประจ� ำ เรื อ ได้ รั บ วั ค ซี น
ทัง้ จากภาครัฐบาลและวัคซีนทางเลือกทีบ่ ริษทั ฯ เป็นผูจ้ ดั หา
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและคนประจ�ำเรือของกลุ่มบริษัทฯ
จะได้รบั วัคซีนอย่างครบถ้วนโดยเร็ว นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ
ได้ พิ จ ารณาถึ ง ความเสี่ ย งและผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
อย่างรอบด้าน จึงได้ให้ความส�ำคัญประเด็นที่ทั่วโลกให้
ความสนใจมากขึ้นต่อการด�ำเนินธุรกิจในเรื่องสิ่งแวดล้อม
สั ง คม และธรรมาภิ บ าล (Environment, Social,
Governance : ESG) ซึ่งในการบริหารความเสี่ยงมีการน�ำ
ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และการก� ำ กั บ ดู แ ลหรื อ
ธรรมาภิบาล มาพิจารณาในการวิเคราะห์ ประเมินความเสีย่ ง

เพื่อสร้างโอกาสให้กับธุรกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อการด�ำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมการวิเคราะห์
ปัจจัยมหภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ที่อาจส่งผลให้เกิดโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค
(Threat) อยู่เสมอ จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่กลยุทธ์และ
แผนด�ำเนินธุรกิจที่วางไว้อาจเกิดความล้าสมัย กลุ่มบริษัทฯ
จึงได้กำ� หนดให้มกี ารติดตาม ทบทวน และปรับเปลีย่ นกลยุทธ์
ให้ทันต่อสถานการณ์ เน้นการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและ
ปรับตัวได้ (Resilience) ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ ว ยความรวดเร็ ว และสามารถปรั บ เปลี่ ย นธุ ร กิ จ ให้ เ กิ ด
ความคล่องตัว (Speed and Agility) โดยก�ำหนดดัชนี
ชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) คอยติดตาม
ความเคลื่อนไหวของความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการควบคุมติดตามการ
บริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ทั้งความเสี่ยงของโครงการเป็นไป
ตามความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ แ ละแผนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
(Strategy & Planning Risk) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และแผนธุรกิจขององค์กร บริหารจัดการพอร์ตการลงทุน
(Portfolio Management) โดยการขยายการลงทุนด้วยวิธี
การควบรวม กิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A)
เพื่อขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอนุมัติ
ความเสีย่ งส�ำหรับการซือ้ ขายหุน้ ในบริษทั ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด
(Thaioil Marine Company Limited) ซึ่งมุ่งเน้นการท�ำ
สัญญาระยะยาว เพื่อการสร้างความมั่นคงอย่างสม�่ำเสมอ
ของรายได้ (Recurring income) และก�ำไรแก่กลุ่มบริษัทฯ
และการด� ำ เนิ น การภายหลั ง การซื้ อ ขายเสร็ จ สมบู ร ณ์
ครอบคลุมถึงการติดตามความคืบหน้าการลงทุนโครงการที่
ผ่านมา อาทิ การลงทุนโครงการซึ่งเป็นการกระจายการ
เติบโตของธุรกิจ (Diversification) ในโครงการท่าเรือแหลม
ฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเล ร่วมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ และติดตามผลการด�ำเนิน
กิจการของบริษทั บิก๊ ซี จ�ำกัด (Big Sea Company Limited)
ตลอดจนในด้านการปฏิบตั งิ านของกลุม่ บริษทั ฯ นัน้ มีการจัด
เตรียมการรับมือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของ
กลุ่มบริษัทฯ แผนงานความพร้อมการจัดการต่อสถานการณ์
ได้อย่างทันการณ์และเหมาะสม อาทิ การบริหารความเสี่ยง
ด้ า นการตลาดให้ มี ก ารติ ด ตามการขนส่ ง น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง
อากาศยาน (JET A-1) และน�้ำมันดีเซล ไปยังภาคใต้ ติดตาม
ผลการด�ำเนินการด้านเศรษฐกิจ มาตรการต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย ความต้องการใช้น�้ำมันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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สถานการณ์ของพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า คูค่ า้ ต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อการวางแผนและปรับแผนการด�ำเนินการได้อย่างเหมาะ
สม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และการ
บริหารจัดการสภาพคล่องกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ให้
เพียงพอและสามารถส�ำรองในกรณีฉุกเฉิน ครอบคลุมถึง
การลดความเสีย่ งด้านปฏิบตั งิ าน โดยมีการก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
บนเรืออย่างเคร่งครัด อาทิ การคัดกรองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขึ้นปฏิบัติงานบนเรือด้วยชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
ที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น (Antigen Test Kit : ATK)
มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย การเว้ น ระยะห่ า ง และ
อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ให้มีความเพียงพอ อาทิ อุปกรณ์
ป้องกัน หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องมือ
วัดอุณหภูมิ เป็นต้น และด้านเทคนิคมีการติดตามการจัดส่ง
ชิ้นส่วนอะไหล่ให้ครบถ้วนเพียงพอสอดคล้องกับการบ�ำรุง
รักษาตามก�ำหนด (Preventive Maintenance System :
PMS) การเข้าอูแ่ ห้ง (Dry Dock) รวมทัง้ วางแผนการปฏิบตั งิ าน
ของคนประจ�ำเรือเพื่อเข้าปฏิบัติงานบนเรือ การลาพัก หรือ
ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ จ ะต้ อ งขึ้ น ปฏิ บั ติ ง านบนเรื อ ในช่ ว งที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
มีความรุนแรงนัน้ ทางบริษทั ฯ ให้มกี ารกักตัว (Quarantine)
ในสถานที่กักตัวที่บริษัทฯ ก�ำหนด และมีการยืนยันผลตรวจ
แบบการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยดูจากสารพันธุกรรม (Real
Time Polymerase Chain Reaction : RT-PCR)
ก่อนการปฎิบัติงาน โดยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของหน่วยงานก�ำกับตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ
พนักงานประจ�ำส�ำนักงานจึงได้มีการก�ำหนดให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home) และการ
ท�ำงานที่ใดก็ได้ (Work from Anywhere) ได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การปฏิบตั งิ านได้ตลอดเวลา และแผนรองรับการบริหารธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี
ซึง่ เป็นการบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กร (Enterprise
Risk Management - Treatment Plan) อย่างต่อเนือ่ ง และ
ก�ำหนดให้มีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ตามที่ได้รับมอบหมายและ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

Awareness Culture) อย่างต่อเนือ่ ง โดยด�ำเนินการจัดอบรม
สั ม มนาเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งขององค์ ก ร
(Enterprise Risk Management) แก่พนักงานทุกระดับ
ซึ่ ง ในปี 2564 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารอบรมสั ม มนา
ผ่านรูปแบบระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยมีการจัดจ้าง
วิ ท ยากรภายนอกจากสถาบั น พั ฒ นาธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น
ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร
ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ค วามรู ้ พื้ น ฐานและเป็ น การสร้ า ง
ความตระหนัก เข้าใจถึงความส�ำคัญของการเป็นองค์กร
ที่ยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนที่ถูกต้อง
ในฐานะองค์ ก รธุ ร กิ จ (Corporate) และการบริ ห าร
ความยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร (Corporate Sustainability
Management) ในเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ส ามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมาย และความเสีย่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความยัง่ ยืน
ขององค์กร อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการสื่อสารภายใน
บริ ษั ท ฯ แก่ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ผู ้ บ ริ ห าร
และพนั ก งาน รั บ ทราบการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
อย่างสม�่ำเสมอ ผ่านการจัดท�ำจดหมายข่าวสารประจ�ำเดือน
(Risk Management Newsletter) โดยพิจารณากรณีศกึ ษา
จากสถานการณ์ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล ที่บริษัทฯ สามารถเรียนรู้และน�ำ
กรณีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ อาทิ กรณีศึกษาโลกหลังวิกฤต
ไวรัสโคโรน่า (COVID19) ในประเทศต่าง ๆ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ การเงินการลงทุน สวัสดิการ แรงงาน การประกัน
ภัย และเทคโนโลยี ส ารสนเทศของแต่ ล ะประเทศที่ จ ะมี
การเปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย
และทันต่อสถานการณ์

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุม
ติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจให้เกิด
การหยุดชะงัก (Business Disruption) รวมทั้งความเสี่ยง
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบของหน่วยงานก�ำกับ
ภายนอก (Regulation Risk) อาทิ องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization : IMO)
ที่ เ คร่ ง ครั ด และให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มที่
กลุม่ บริษทั ฯ ต้องลดการปล่อยคาร์บอนสูช่ นั้ บรรยากาศ และ
การบ�ำบัดน�้ำอับเฉาก่อนปล่อยออกสู่ทะเล รวมทั้งในด้าน
สังคมให้ความส�ำคัญกับด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งของผู้บริหาร
พนักงาน และคนประจ�ำเรืออย่างเท่าเทียม และการบริหาร
จัดการด้านธรรมาภิบาลของกลุ่มบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า งวั ฒ นธรรม องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเติบโต
ความตระหนั ก เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง (Risk ที่ดี อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ตลอดจนมี ก ารวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยง ซึ่งมีการน�ำเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละการ
พัฒนาการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2565 - 2567
โดยยังคงด�ำเนินการต่อเนื่องในส่วนการประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) ลงในแผนความพร้อม 4 ด้านของการ
ลงทุนโครงการ ซึง่ ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อม ได้แก่
ด้านการตลาด (Commercial) ด้านเทคนิค (Technical)
ด้านการเงิน (Finance) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ตามหน่วยงานก�ำกับทัง้ ภายในภายนอก (Compliance) และ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อให้มั่นใจ
ได้วา่ การลงทุนโครงการส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยพิจารณาจากปัจจัย
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเหมาะสม ครอบคลุมถึงการบริหาร
จั ด การความเสี่ยงด้านกลยุท ธ์และแผนการด�ำเนินธุรกิจ
(Strategy & Planning Risk) และแนวทางการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ การตัดสินใจด้านการปฏิบตั งิ าน
บนพื้นฐานของความเสี่ยง (Risk-based Decision Making)
ให้องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายการเติบโต
ที่ดี อย่างมั่นคงและยั่งยืน

2.2 ปัจจัยความเสีย่ งต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
1
ความเสี่ยงจากโรคระบาด
ภัยคุกคาม ภัยธรรมชาติ
ที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้

5

ความเสี่ยง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

การบริหาร
ความเสี่ยง
อย่างยั่งยืน

ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับ
และนโยบาย

4

ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์และ
แผนดำ�เนินธุรกิจ

2

ความเสี่ยง
ทางด้านการเงิน

3

2.2.1		 ความเสี่ยงจากโรคระบาด ภัยคุกคาม
ภัยธรรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได้
(1) ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า
(COVID-19) ในปี 2564 ที่มีความรุนแรง และการระบาด
ของเชื้อไวรัสได้กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของ
ประชากรในประเทศต่าง ๆ ส�ำหรับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2
ที่มีความล่าช้า รวมทั้งการรับวัคซีนกระตุ้น (Booster) เข็มที่
3 และเข็มที่ 4 ที่ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทย
ซึ่งเกิดการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
การมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดต่าง ๆ ซึง่ เป็นพืน้ ทีใ่ นเขตควบคุมสูงสุด
และเข้มงวดในประเทศไทย ส่งผลต่อการหยุดชะงักของธุรกิจ
สายการบินส�ำหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ท�ำให้
ความต้องการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็น
ผลกระทบทางลบต่อหลายธุรกิจ รวมถึงกลุ่มธุรกิจเรือขนส่ง
น�้ำมันและปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”) ในส่วนของ
ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�ำ้ มัน (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ
FSU”) ได้ รั บ ผลกระทบจากความต้ อ งการใช้ น�้ ำ มั น
ในเอเชียแปซิฟิคที่ลดลงมาก อันเนื่องมาจากผลกระทบ
ของสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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(COVID-19) นอกจากนีใ้ นส่วนธุรกิจเรือสนับสนุนงานส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจเรือ OFFSHORE”)
ด้วยเรือโดยสาร (Crew Boat) แม้วา่ จะมียงุ่ ยากความซับซ้อน
ในการจัดการขนส่งผูโ้ ดยสารหรือขนส่งสินค้าไปยังแท่นขุดเจาะ
และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
อันเนื่องจากการใช้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า ที่เข้มงวด
มากยิ่งขึ้นให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในทุกกองเรือ อาทิ การฉีดพ่น
น�้ำยาฆ่าเชื้อภายในส�ำนักงานและส่วนพื้นที่เรือ การจัดซื้อ
จัดหาชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่สามารถทดสอบได้
ในเบื้องต้น (Antigen Test Kit : ATK) และอุปกรณ์ป้องกัน
ต่าง ๆ ให้มีความเพียงพอ อาทิ อุปกรณ์ป้องกัน หน้ากาก
อนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ การรั บ มื อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID19)
ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รวมทั้งการรับวัคซีนกระตุ้น
(Booster) ของพนักงานและคนประจ�ำเรือโดยพิจารณา
ความเสี่ยง และผลกระทบอย่างรอบด้าน ครอบคลุมถึง
แนวทางการจัดการของกลุม่ บริษทั ฯ และการควบคุม ติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 และ 2565 อาทิ
ความเสี่ยงด้านการตลาดให้มีการติดตามการขนส่งน�้ำมัน
เชือ้ เพลิงอากาศยาน (JET A-1) และน�ำ้ มันดีเซล ไปยังภาคใต้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ มาตรการต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยที่รัฐบาลประเทศไทยมีก�ำหนดเปิดประเทศ
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 พร้อมทั้งมาตรการจัดการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุโ์ อไมครอน
ตามที่รัฐบาลก�ำหนด ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอน โดยคาดว่า
เศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวซึ่งอาจต้องใช้เวลาและ
การขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศถึงจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งทางบริษัทฯ ได้มีการลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานและ
ด้านเทคนิคมีการติดตามการจัดส่งชิน้ ส่วนอะไหล่ให้ครบถ้วน
เพียงพอสอดคล้องกับการบ�ำรุงรักษาตามก�ำหนด (Preventive
Maintenance System : PMS) การเข้าอู่แห้ง (Dry Dock)
เพื่อซ่อมบ�ำรุง ด�ำเนินการควบคุมติดตามปัจจัยความเสี่ยง
ต่าง ๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID19) ความเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ อาทิ
อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น หน้ า กากอนามั ย แอลกอฮอล์ ล ้ า งมื อ
เครื่ อ งมื อ วั ด อุ ณ หภู มิ ชุ ด ตรวจการติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า
ที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น (Antigen Test Kit : ATK)
เป็นต้น รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานของคนประจ�ำเรือ
เพื่อเข้าปฏิบัติงานบนเรือ การลาพัก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่จะต้องขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ โดยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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ข้ อ บั ง คั บ ของหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ตามมาตรการต่ า ง ๆ
อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้พนักงาน คนประจ�ำ
เรือพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัย
ของพนักงานประจ�ำส�ำนักงานจึงได้มกี ารก�ำหนดให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home) และ
การท�ำงานที่ใดก็ได้ (Work from Anywhere) ได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และแผน
รองรับการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity
Plan : BCP) ส่งผลให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทีด่ ี รวมทัง้ มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
และมีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและ
ทันต่อสถานการณ์
(2) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติที่รุนแรง
ในปี 2564 ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate
Change) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั้งโลกตั้งเป้าหมายร่วม
กันเพือ่ ลดการปล่อยคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ กับธุรกิจเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ส�ำคัญ ซึ่งการ
ด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งฯ กลุม่ บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั งิ านในทะเล
ตลอด 24 ชั่ ว โมง ดั ง นั้ น การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ
(Climate Change) และภัยธรรมชาติที่รุนแรง อาทิ พายุ
ไต้ฝนุ่ พายุดเี ปรสชัน่ และการเกิดแผ่นดินไหว สึนามิ ทีร่ นุ แรง
มากยิ่งขึ้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง อาจส่ ง ผลให้ ก ารบริ ก าร
ขนส่ ง สิ น ค้ า ไปยั ง จุ ด หมายล่ า ช้ า ส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบ
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ อาทิ
รายได้ที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้ก�ำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน
และการวางแผนการเดินเรือโดยต้องวางแผนการเดินเรือไว้
อย่างรัดกุม เช่น ติดตามข่าวสภาพอากาศ ระดับน�้ำสูงสุด –
ต�่ำสุด ร่องน�้ำที่เรือจะวิ่งผ่าน ตลอดจนเส้นทางการเดินเรือ
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งภั ย จากสภาพอากาศที่ แ ปรปรวนหรื อ
ภัยธรรมชาติร้ายแรง โดยตั้งแต่ปี 2563 ทางกลุ่มบริษัทฯ
ได้มกี ารส�ำรวจร่องน�ำ้ ด้วยการใช้เครือ่ งมือหยัง่ น�ำ้ ระบบเสียง
สะท้อน (Echo sounding) บริเวณร่องน�้ำที่ใช้สัญจรประจ�ำ
และน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาบูรณาการส�ำหรับการปฏิบตั งิ านของเรือ
และความปลอดภัยร่วมกันของธุรกิจบริหารจัดการเรือ และ

ในปี 2564 ได้มีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านการ
ปฏิบัติงานแก่คนประจ�ำเรือโดยจ�ำลองสถานการณ์ต่าง ๆ
เพือ่ ให้คนประจ�ำเรือได้ฝกึ ปฏิบตั งิ านเสมือนจริง (Simulator)
บริเวณร่องน�้ำบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมทั้งการ
เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อันเกิดจากสภาพอากาศและ
ภัยธรรมชาติที่รุนแรง โดยจัดท�ำแผนฉุกเฉินและซ้อมแผน
ฉุกเฉินประจ�ำปีอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าเทียบท่าเมื่อ
สภาพอากาศรุนแรง หรือเหตุการณ์ความเสียหายที่ตัวเรือ
จากสภาพอากาศที่ รุ น แรง เป็ น ต้ น ด้ ว ยประสบการณ์
การขนส่งทางเรือของกลุ่มบริษัทฯ ที่ยาวนานมากกว่า 30 ปี
กลุ่มบริษัทฯ สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
ก�ำกับภายนอกอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การด�ำเนินการธุรกิจ
อย่างยั่งยืนและการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
ส�ำหรับเรือขนส่งฯของกลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตัง้ วิทยุสอื่ สาร
ตามมาตรฐานความปลอดภั ย ของเรื อ ตามข้ อ บั ง คั บ ของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime
Organization : IMO) ในแต่ละพื้นที่ตามกฎข้อบังคับ The
Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
เพือ่ ใช้ในการติดตามสภาพอากาศ การเตือนภัย และข่าวสาร
อื่น ๆ ทั้งก่อนออกเดินทางและระหว่างเดินทางเพื่อปรับปรุง
แผนการเดินเรือให้มีความปลอดภัยสูงสุดอีกด้วย
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการท�ำประกันภัยตัวเรือ
และเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance : H&M
Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น
(Protection and Indemnity Insurance : P&I Insurance)
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ความเสี ย หายต่ อ บุ ค คลที่ ส ามที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ สิ น ค้ า และสิ่ ง แวดล้ อ ม หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์
ไม่คาดคิด อันเป็นผลมาจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ
ที่รุนแรง

2.2.2		 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และแผนด�ำเนิน
ธุรกิจ (Strategy and Planning Risk)

ความเสี่ยงจากการพัฒนากลยุทธ์และแผนการด�ำเนินการ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปี 2564 เป็นปัจจัย
ความเสี่ยงที่มีค วามส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง และจ�ำเป็ น ต้ อ ง
พิ จ ารณาทั้ ง ด้ า นกลยุ ท ธ์ ก ารด� ำ เนิ น การธุ ร กิ จ ควบคู ่ กั บ
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ รวมถึ ง
การเปลีย่ นแปลงด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี และความต้องการ
ของลุ ก ค้ า ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ อย่ า งรอบด้ า น
เพื่อป้องกัน ควบคุมติดตามเหตุการณ์ประการใดที่ส่งผลให้
ธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก (Business Disruption) ดังนี้
(1) ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วและรุนแรง
ของอุปสงค์อุปทานตลาดน�้ำมันและการขนส่ง
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับอุปสงค์และอุปทานของการบริการขนส่งและการจัดเก็บ
น�้ำมัน ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเหลว ทางทะเล ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2564 ราคาน�้ำมันดิบ
ในตลาดโลกมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึน้ มากเมือ่ เทียบกับ
ปี 2563 ที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายด้าน อาทิ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลท�ำให้ในหลาย
ประเทศ ต้องมีการทบทวนและปรับนโยบายการด�ำเนิน
เศรษฐกิจอยู่บ่อยครั้ง การเปิดประเทศให้มีการเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริโภค การลงทุน การผลิตและการส่งออก
จึงท�ำให้ความต้องการใช้น�้ำมันของโลกสูงขึ้น นอกจากนี้
กลุม่ ประเทศผูส้ ง่ ออกน�ำ้ มัน (Organization of the Petroleum
Exporting Countries :OPEC) และชาติพันธมิตร (OPEC+)
ยังคงมีนโยบายตรึงก�ำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ราคาน�้ ำ มั น ดิ บ คงตั ว อยู ่ ใ นระดั บ ที่ สู ง และผั น ผวน ท� ำ ให้
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจน�ำ้ มันและผูใ้ ห้บริการขนส่งคาดการณ์
สถานการณ์ได้อย่างยากล�ำบาก ครอบคลุมถึงการควบคุม
ติดตามสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ซึ่งเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางภูมศิ าสตร์ การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ อาทิ สถานการณ์วิกฤตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
คาซั ค สถานที่ มี ก ารประท้ ว งจากการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า
จ�ำนวนมากส�ำหรับผู้ที่แ สวงหาสินทรัพย์รูปแบบดิ จิ ต อล
(Cryptocurrency) ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจน�้ำมัน
เชื้อเพลิงโดยตรง เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นในปี 2564 ในส่วน
เรือของกลุ่มเรือขนส่งขนาดเล็กในประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ
มีนโยบายในการก�ำหนดราคาด้วยต้นทุนบวกก�ำไร (Cost
Plus Pricing Method) โดยเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง บวกด้ ว ยก� ำ ไรตามที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
ก� ำ หนด ซึ่ ง จะแปรผั น กั บ ราคาน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ขายปลี ก
หน้าสถานีน�้ำมันในกรุงเทพฯ ในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้
ราคาน�้ำมันดิบที่ปรับตัวอยู่ในระดับที่สูงเกือบทั้งปี 2564
ยังส่งผลดีตอ่ ธุรกิจเรือขนส่งทีใ่ ห้การสนับสนุนงานส�ำรวจและ
ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มกลางทะเล (“ธุ ร กิ จ เรื อ OFFSHORE”)
อีกด้วย
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลง
ที่ ร วดเร็ ว และรุ น แรงของปั จ จั ย มหภาคดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้
เกิดโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) อยู่เสมอ
จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่กลยุทธ์และแผนด�ำเนินธุรกิจที่วางไว้
อาจเกิดความล้าสมัย กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดให้มีการ
ติดตาม ทบทวน และปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้ทนั ต่อสถานการณ์
เน้นการบริหารจัดการทีย่ ดื หยุน่ และปรับตัวได้ (Resilience)
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยความรวดเร็ ว และ
สามารถปรับเปลีย่ นธุรกิจให้เกิดความคล่องตัว (Speed and
Agility) โดยก�ำหนดดัชนีช้ วี้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicator
: KRI) คอยติดตามความเคลื่อนไหวของความเสี่ยงต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง

การบริโภค การลงทุน การผลิตและการส่งออกจึงท�ำให้ความ
ต้องการใช้น�้ำมันของโลกสูงขึ้น แต่ยังคงมีความไม่แน่นอน
อันเนื่องมาจากสายพันธุ์ใหม่ ๆ ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
ตลอดจนโรงกลั่นชั้นน�ำในประเทศ ในปี 2564 ได้รับผล
กระทบจากความผั น ผวนของราคาน�้ ำ มั น ประกอบกั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ส่งผลต่อความผันผวนอุปสงค์และอุปทานของน�้ำมันโลก
โรงกลั่นชั้นน�ำในประเทศส่วนใหญ่ แม้ว่าจะเริ่มมีการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนของการควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
รวมถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั้งโลกตั้งเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ ที่อาจส่งผลต่อการใช้พลังงานทั่วโลก และ
ความต้องการใช้น�้ำมันที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้โรงกลั่นชั้นน�ำ
ส่วนมากชะลอการผลิตและการลงทุน

นอกจากนี้ ส ถานการณ์ ค วามไม่ แ น่ น อนทางการเมื อ ง
ของประเทศพม่ า ความเสี่ ย งที่ อ าจจะถู ก คว�่ ำ บาตรทาง
เศรษฐกิจ การเพิกถอนสิทธิพเิ ศษทางการค้าของสหภาพยุโรป
และประเทศสหรัฐอเมริกา ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาวะ
การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศพม่า
ทั้ ง หมด รวมทั้ ง โอกาสการขยายการเติ บ โตการลงทุ น
ส่ ว นธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งานส� ำ รวจและ
ผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจเรือ OFFSHORE”) ของ
(2) ความเสี่ ย งต่ อ การเปลี่ ย นของสภาพเศรษฐกิ จ กลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย
ในประเทศไทย และระดั บ ภู มิ ภ าคที่ อ าจกระทบต่ อ การ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ มี แ ผนในการบริ ห ารปั จ จั ย ความเสี่ ย งจาก
ขอบเขตการท�ำงานของกลุม่ บริษทั ฯ นัน้ อยูใ่ นเขตเอเซียตะวันออก แนวโน้มเศรษฐกิจทีเ่ กิดการชะลอตัวการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
เฉียงใต้ สภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ย่อมส่งผลกระทบถึง ในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และ
การด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจชะลอ กลุม่ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดกลยุทธ์เพือ่ เตรียมความพร้อมในการ
ตัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รับมือความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการติดตามและวิเคราะห์
โคโรน่า (COVID-19) อย่างต่อเนื่องในปี 2564 ซึ่งส่งผล ผลกระทบจากปัจจัยมหภาคเหล่านี้ทั้งภายในองค์กรและ
กระทบเป็นอย่างยิ่งในด้านเศษฐกิจของภูมิภาค รวมทั้ง วางแผนการขนส่งร่วมกับลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ อีกทัง้ ยังมีการ
ประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลในแต่ละประเทศได้ใช้ ก�ำหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจในกลุม่ ประเทศกัมพูชา ลาว
ความพยายามในมาตรการป้องกันต่าง ๆ ช่วยเหลือ กระตุ้น พม่า เวียดนาม (Cambodia, Laos, Myanmar and
และเยียวยา ทัง้ ในภาคธุรกิจและประชาชน ถึงแม้จะเริม่ มีการ Vietnam : CLMV) ครอบคลุมประเทศอินโดนีเซีย และ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส�ำหรับ ประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและ
วัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ที่มีความล่าช้า รวมทั้งการรับวัคซีน ลดการกระจุกตัวของการให้บริการในประเทศอีกด้วย
กระตุ้น (Booster) เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 ของพนักงานและ
คนประจ�ำเรือในประเทศต่าง ๆ แล้ว การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
โลกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) หรือการเปิดประเทศให้มกี ารเดินทางท่องเทีย่ ว
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(3) ความเสีย่ งจากความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในการด�ำเนินการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
ต่อประเมินความส�ำคัญและความสัมพันธ์ในห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อค�ำนึงถึงผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน ซึ่งความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน ปัจจัยความเสี่ยงหนึ่งที่
เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID Disruption) อาทิ กระแส
การท�ำงานจากที่บ้าน การประชุมผ่านทางออนไลน์ กระแส
พลังงานทดแทน การใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งผู้มี
ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ต่ า งมี ค วามคาดหวั ง พลั ง งานที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดแก่
พนักงานทุกระดับเพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง สามารถ
ตอบสนองความต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ควบคู่
กับการทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ยังคงมุง่ เน้นบริหารจัดการอัตราการใช้
เรือในกลุ่มบริษัทฯ (Utilization Rate) ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด อาทิ การปรับเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการเรือขนส่ง
ไปยังภาคกลางเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการขนส่งในพื้นที่
ภาคใต้เป็นหลัก เพือ่ รักษาระดับอัตราการใช้เรือ (Utilization
Rate) ให้อยู่ในระดับสูงในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า (COVID-19) พร้อมทัง้ ก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินการ
ธุรกิจโดยศึกษาความเป็นไปได้โครงการต่าง ๆ เช่นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท�ำงานของเครือ่ งยนต์เรือเพือ่ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การจัดหาเรือใหม่ที่ใช้พลังงานทางเลือก
(Alternative Energy) หรือพลังงานหมุนเวียน (Renewable
Energy) ทดแทนการใช้น�้ำมัน เพื่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯอีกด้วย
(4) ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว
ในการด�ำเนินการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
กับการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านทัง้ ส่วนของส�ำนักงาน และกองเรือของกลุม่ บริษทั ฯ
อาทิ เทคโนโลยีระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉา (Ballast Water
Management System : BWMS) โดยในปี 2564 มีการ
ติ ด ตั้ ง กั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง น�้ ำ มั น และปิ โ ตรเคมี เ หลว
(“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”) ได้แก่ เรือสิรพิ พิ ฒ
ั น์ เรือศรีครี ชี าด และ
เรื อ เรเดี ย น สตาร์ เป็ น ต้ น ซึ่ ง มี เ ทคโนโลยี ก ารฆ่ า เชื้ อ

ด้วยอัลตราไวโอเลต (UV) ระบบหน้าจอสัมผัส และการแสดง
ผลดัชนีชี้วัดรูปแบบดิจิตอล เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
บริหารจัดการน�ำ้ อับเฉาบนเรือให้ได้รบั การบ�ำบัดตามมาตรฐาน
เฉพาะก่อนทีจ่ ะระบายน�ำ้ ออกสูท่ ะเล ซึง่ ในปัจจุบนั จะเห็นได้
ว่าทิศทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ย่อมมี
ความเสี่ยงการที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมา ความซับซ้อน
ของการท�ำงานบนเทคโนโลยีสมัยใหม่ จนอาจท�ำให้เกิด
การหยุดชะงักของธุรกิจ (Technology Disruption) ของ
กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อความล่าช้าในการด�ำเนินการ
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ง านของคนประจ� ำ เรื อ
และส�ำนักงาน
อย่างไรก็ตามการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ นั้นมี
การศึกษาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
วางแผนกลยุทธ์การน�ำระบบดิจิตอลมาใช้กับกลุ่มบริษัทฯ
(Digital Strategy) เพื่ อ ไปสู ่ ก ารน� ำ ดิ จิ ต อลเทคโนโลยี
เข้ า มาปรั บ ใช้ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ (Digital
Transformation) ซึ่งท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ควบคู่กับ
การให้ความรู้คนประจ�ำเรือ พนักงานเพื่อเตรียมความพร้อม
ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างทันการณ์ สามารถ
ให้ธุรกิจด�ำเนินการได้อย่างราบรื่น
(5) ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน
ที่อาจไม่ทันการณ์
ในการด�ำเนินการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นั้น ในปี 2564
มีรายได้มาจากกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลว
(“ธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง ฯ”) เป็ น หลั ก เมื่ อ เที ย บกั บ รายได้ จ าก
กลุ ่ ม เรื อ ขนส่ ง และจั ด เก็ บ FSU กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง ฯ
ธุรกิจเรือ OFFSHORE และอื่น ๆ ในปี 2564 นั้น สะท้อน
ให้เห็นถึงการลดความเสี่ยงจากเดิมที่กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพา
รายได้จากกลุ่มเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เป็นหลัก
การก�ำหนดแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ นั้นไม่ได้ยึดเพียง
จากประสบการณ์ความส�ำเร็จในอดีตที่ผ่านมาเพื่อก�ำหนด
กลยุทธ์หรือตัดสินใจต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั ของกลุม่ บริษทั ฯ
เท่านั้น แต่ยังคงค�ำนึงถึงการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน
(Portfolio Management) โดยการขยายการลงทุนด้วย
วิธีการควบรวม ร่วมทุน (Mergers and Acquisitions :
M&A) เพือ่ ขยายธุรกิจเรือขนส่งน�ำ้ มันและปิโตรเคมี อาทิ การ
ซื้อหุ้น 100% ของบริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด (Thaioil
Marine Company Limited) ท�ำให้ได้มาซึ่งกองเรือขนส่ง
ปิโตรเคมีและเรือขนส่งผู้โดยสาร Offshore (Crew Boat)
รวมทั้งบริหารความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้าโดยการเข้าซื้อหุ้น
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด (Big Sea
Company Limited) ที่มุ่งเน้นการท�ำสัญญาการขนส่ง
ระยะยาวกั บ ลู ก ค้ า รายอื่ น นอกเหนื อ จากลู ก ค้ า หลั ก ของ
กลุ่มบริษัทฯ และในปัจจุบันนี้ กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การศึกษาการลงทุนในธุรกิจใหม่ (New Business) ที่มีการ
เติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการเติ บ โตและกระจาย
ความเสี่ยงออกไปในหลากหลายธุรกิจอีกด้วย
(6) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์จากแพลตฟอร์มการแข่งขัน
(Competitive Platform) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว
ในปัจจุบนั ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์จากแพลตฟอร์มการแข่งขัน
(Competitive Platform) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว โดยในธุรกิจบริการขนส่งในอนาคตอันใกล้นี้ รูปแบบ
การขนส่งขนส่งน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลวของโลก อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงจากน�้ำมันเชื้อเพลิง อาจเป็นการขนส่งประเภท
อื่น ๆ อาทิ แบตเตอรี่ ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied
Natural Gas : LNG) หรือเชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen
Fuel) เป็นต้น ประกอบกับคู่แข่งในตลาดที่เข้ามาใหม่นั้น
อาจไม่ ใช่ คู ่ แข่ ง ในธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ซึ่ ง ส่ ง ผล
ต่ อ ธุ ร กิ จ ที่ ค าดการณ์ ก ารแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมได้ ย าก
การวางแผนกลยุทธ์ในรูปแบบเดิมดังทีผ่ า่ นมาอาจไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ นั้นให้ความส�ำคัญและมุ่งเน้น
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และแผนงานการ
ด�ำเนินการธุรกิจ โดยการติดตามความเสีย่ งปัจจัยด้านกลยุทธ์
ต่าง ๆ ประกอบการพิจารณา ตัดสินใจอย่างรอบด้าน ให้ทัน
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งการวางแผนด้านกลยุทธ์
ส� ำ หรั บ การใช้ เชื้ อ เพลิ ง ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ที่ อ าจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของโลกด้วย

2.2.3		 ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
(1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
จากสถานการณ์คา่ เงินบาททีเ่ กิดความผันผวนเป็นอย่างมาก
โดยหลายสถาบันการเงินรายงานถึงสถานการณ์ค่าเงินบาท
ต่ อ ดอลลาร์ ใ นปี 2564 ส่ ง ผลท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงินสกุลดอลล่าสหรัฐอเมริกาและเงินบาทผันผวน
อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2564 นับตัง้ แต่ 1 มกราคม 2564 นัน้
เงินบาทของตลาดในประเทศไทยอ่อนค่าลงในช่วงสิ้นปี
อย่างมาก (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ 30 ธันวาคม 2564

56

แบบ 56-1 One Report

ที่ 33.383 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) และคาดการณ์
แนวโน้มในปี 2565 จะมีโอกาสอ่อนค่าของเงินบาทมากกว่า
ปี 2564 จากปั จ จั ย ที่ ช ่ ว ยหนุ น ให้ เ งิ น สกุ ล ดอลล่ า ร์
สหรัฐอเมริกาทยอยแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี 2565 จากสั ญ ญาณธนาคารกลางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System : FED) อาจมี
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2565 และผลการด�ำเนินการ
นโยบายการเงินทีค่ มุ เข้มมากยิง่ ขึน้ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมทั้งมติเพิ่มการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตร
ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณทางการเงิน (Quantitative
Easing: QE) เป็นเดือนละ 30,000 ล้านดอลลาร์ ประกอบ
กั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า
(COVID-19) สายพั น ธุ ์ โ อไมครอนของทั่ ว โลกและ
ในประเทศไทย โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565
ค่าเงินบาทอาจการกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ หากทยอยฟื้นตัว
ของภาคการท่องเที่ยวประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ของทั่วโลกและของประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนผ่านเครื่องมือการบริหารรายได้ และ
รายจ่ า ยสกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศให้ อ ยู ่ ใ นสกุ ล เดี ย วกั น
(Natural Hedge) ซึ่งเป็นการบริหารกระแสเงินสด ทั้งด้าน
รายรับและด้านรายจ่ายให้สมดุลกัน เครื่องมืออีกอย่างหนึ่ง
คื อ การท� ำ สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า
(Forward Contract) เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ น (Hedging) ควบคูก่ บั การใช้บญ
ั ชีเงินฝากเงินตรา
ต่ า งประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD)
โดยกลุ่มบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น มิได้แสวงหาก�ำไรจากการใช้
ตราสารอนุพันธ์แต่ประการใด
(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
จากสถานการณ์ ที่ ท างธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
(ธปท.) เปิดเผยรายงานนโยบายการเงิน ครั้งที่ 8/2564
เดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น โดยทาง ธปท. มีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ส�ำหรับปี 2565
ตามมาตรการทางการเงินการคลังของประเทศไทย ที่เน้น
การฟื้นฟูและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้มี
รายได้ ฟ ื ้ น ตั ว อย่ า งเข็ ม แข็ ง ประกอบกั บ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สายพันธุ์
โอไมครอนของทั่วโลกและประเทศไทย รวมทั้งการได้รับ
วัคซีนของประชากรในประเทศไทยเพื่อการป้องกันไวรัส
โคโรน่า (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง จะกระทบเศรษฐกิจ

ในช่วงแรกของปี 2565 โดยคาดว่ายังมีความเสี่ยงต�่ำ แต่มี
ผลกระทบอาจรุนแรงและยืดเยื้อจากสถานการณ์ยาวนาน
กว่าที่คาดการณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์
การระบาดและความเข้ ม งวดของมาตรการควบคุ ม ของ
ประเทศไทย รวมทั้งทาง ธปท. ยังต้องติดตามการฟื้นตัว
ของตลาดแรงงานโดยเฉพาะการจ้างงานและรายได้แรงงาน
ที่ ยั ง อยู ่ ต�่ ำ กว่ า ช่ ว งก่ อ นการระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า
(COVID-19)
นอกจากนี้ ทาง ธปท. ยังคงติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อ
ของทั่วโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากราคาพลังงานเป็นหลัก
ในปี 2564 โดยแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย
ในปี 2565 และ 2566 อยู่ที่ร้อยละ 1.7 และ 1.4 ตามล�ำดับ
โดยทาง ธปท. ประเมินว่ายังมีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะ
สูงกว่าที่คาดในบริบทที่เงินเฟ้อโลกปรับสูงขึ้นเร็ว โดยทาง
ธปท. มีการติดตามพัฒนาการของปัจจัยข้างต้นอย่างใกล้ชิด
รวมทัง้ สถานการณ์ทธี่ นาคารพาณิชย์ในประเทศไทยประกาศ
สนับสนุนความพยายามของประชาคมโลกในการเปลีย่ นผ่าน
เข้ า สู ่ การปล่ อ ยก๊าซเรือนกระจกสุท ธิเ ป็นศูนย์ เพื่อร่ว ม
บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันประเทศไทยและ
ลูกค้าของธนาคารที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งให้สินเชื่อ
และการลงทุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจที่ใช้เชื้อเพลิงในปัจจุบัน
ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยากล�ำบาก และอัตราดอกเบี้ยที่สูง
ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มบริษัทฯ ในด้านการบริหารอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินนั้น ได้มีการติดตาม
สถานการณ์ อั ต ราดอกเบี้ ย ทั้ ง ด้ า นเงิ น ฝากและเงิ น กู ้ ยื ม
ของสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง และให้ความส�ำคัญกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุน
ทางการเงิน (Financial Cost) ทีส่ ำ� คัญ โดยทางกลุม่ บริษทั ฯ
มีนโยบายการขอสินเชื่อเงินกู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
(Fixed Rate) และมี ก ารเจรจากั บ ทางสถาบั น การเงิ น
ครอบคลุมถึงการบริหารความเสีย่ งด้วยวิธกี ารจัดท�ำธุรกรรม
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate SWAP : IRS)
และการด�ำเนินการธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
เป็ น อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ ยื ม แบบคงที่ (Fixed Rate)
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
(Interest Rate Risk) และสถานการณ์การให้สนิ เชือ่ และการ
ลงทุนทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยใน
อนาคตด้วย

(3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกระแสเงินสด
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การใช้นโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึง
การด� ำ เนิ น การภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปี 2564 และปี 2565
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมปัจจัยภายใน การวางแผน
กํ า หนดงบประมาณประจ� ำ ปี และติ ด ตามค่ า ใช้ จ ่ า ย
ตามแผนงานของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลตอบแทนที่ เ หมาะสม รวมถึ ง กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ก าร
พิจารณาถึงปัจจัยภายนอกเพิ่มเติม การบริหารความเสี่ยง
ทางด้ า นการเงิ น (Financial Risk Management)
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ซึง่ ทางกลุม่ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อสภาพคล่องของกระแส
เงิ น สด (Cash Flow Liquidity) โดยมี ก ารวางแผน
และพิจารณาการเบิกเงินสดของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง การรั ก ษาสภาพคล่ อ งของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจะมีผล
ต่อต้นทุนทางการเงิน (Finance Costs) และอัตราส่วน
ทางการเงิ น (Financial Ratio) งบก� ำ ไรขาดทุ น และ
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการก�ำหนดวิธีการป้องกัน
รักษาสภาพคล่องของกลุม่ บริษทั ฯ โดยพิจารณากรอบการใช้
เงินอย่างรอบด้านทั้งในด้านการบริหารกระแสเงินสดรับ
และกระแสเงินสดจ่ายของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
เกิดความสมดุลระหว่างกัน รวมถึงก�ำหนดการติดตามสถานะ
การช�ำระเงินของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากการที่ลูกหนี้ค้างช�ำระเงินเป็นระยะเวลานาน ตลอดจน
ทางกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการน�ำเงินไปการลงทุนที่มี
ความเสีย่ งสูง (High-Risk Investments) เพือ่ เป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ของ
กลุ่มบริษัทฯ
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2.2.4		 ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต าม ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
ที่ ห น่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลก� ำ หนด และเพื่ อ ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
(1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ
ข้อบังคับ หรือระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานก�ำกับดูแล
บริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด ที่ออกหลักทรัพย์ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และมี ห ลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองการก�ำกับ
ดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ
หรือระเบียบวิธีปฏิบัติของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลและออกประกาศหรือข้อบังคับ
ต่ า ง ๆ ในการก� ำ กั บ ดู แ ลตลาดทุ น ของประเทศไทย
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหรื อ
ปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งในปี 2564
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นผู้สนับสนุน
มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพภูมอิ ากาศ ลดปัญหาสิง่ แวดล้อมร่วมกับประชาคมโลก
สอดรับกับการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศครั้ ง ที่ 26 หรื อ UN
Climate Change Conference of the Parties (COP26)
อย่างไรก็ตาม ทางกลุม่ บริษทั ฯ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน รวมทั้งหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
กลุ่มบริษัทฯ จึงท�ำหน้าที่ในการศึกษา ติดตาม ประสานงาน
สื่อสาร ให้ค�ำปรึกษา และก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
กลุม่ บริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือ
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่หน่วยงานก�ำกับ
ดูแลก�ำหนด อีกทั้งยังมีการก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ เปิดเผย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ
ให้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการ
ประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสร้างความ
มั่ น ใจได้ ว ่ า การด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ จะเป็ น ไป
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(Stakeholder) เชื่ อ มั่ น ว่ า กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ตั้ ง อยู ่ บ นหลั ก
ธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง โปร่งใส ร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ท�ำให้
เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง โดยค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม
สั ง คม และธรรมาภิ บ าล (Environmental, Social,
Governance: ESG) เพื่อการเติบโตอย่างสมดุล ครอบคลุม
ถึงในด้านการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ และการปฏิบัติงาน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของ
หน่วยงานก�ำกับในประเทศไทย ทางฝ่ายเลขานุการบริษัท
และก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ได้มีการประสานงานให้กับ
พนั ก งาน ผู ้ บ ริ ห ารของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ รั บ ทราบหลั ก สู ต ร
การฝึกอบรม การลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมประจ�ำปี
และมี ก ารวั ด ผลอย่ า งสม�่ ำ เสมอ รวมถึ ง ติ ด ตามผล
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบ
วิธีปฏิบัติอย่างเป็นระบบได้

(2) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎเกณฑ์ในธุรกิจจ�ำเพาะที่มีการบังคับใช้ทั่วโลก
ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นั้น ให้ความส�ำคัญ
ต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีม่ ผี ลบังคับใช้ทวั่ โลกอย่างยัง่ ยืน
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล
(Environmental, Social, Governance: ESG) รวมทั้ง
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดและกฎหมายระหว่ า งประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักและ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมายอย่างเคร่งครัดมาตลอด
ในด้านสิ่งแวดล้อมนั้นในปี 2564 ประเด็นที่ทั่วโลกต่างให้
ความส� ำ คั ญ จากประชุ ม สมั ช ชาประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญา
สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ครัง้ ที่ 26 หรือ (United Nations Framework Convention
on Climate Change Conference of the Parties:
UNFCCC COP26) หรือที่เรียกกันว่า “COP26” ซึ่ ง มี
จุดเริ่มต้นมาจากความตกลงปารีส (Paris Agreement) โดย
มีวาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงปารีสข้อที่ 6 ของการ
ประชุมครั้งที่ 21 ในปี 2558 ณ กรุงปารีส ซึ่งว่าด้วยเรื่อง
การด�ำเนินความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี (Cooperative
Implementation) เพื่อเพิ่มความสามารถในการลดอัตรา
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas : GHG)
โดยผู้น�ำนานาชาติรวม 197 ประเทศได้ร่วมลงนามข้อตกลง
ต่ อ ต้ า นภาวะโลกร้ อ น มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ที่ ป ระเทศก� ำ หนด (Nationally Determined

Contributions หรือ NDCs) โดยจ�ำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว
โลกไม่ให้เพิ่มเกิน 2 องศาเซลเซียส แต่เป้าหมายในอุดมคติ
คือการจ�ำกัดอุณหภูมิพื้นผิวโลกไม่ให้เกินกว่า 1.5 องศา
เซลเซียส เพือ่ ไม่ให้เกิดวิกฤติดา้ นสภาพอากาศทีก่ ำ� ลังคุกคาม
ผูค้ นทัว่ โลก จึงเป็นแผนปฏิบตั กิ ารลดการปล่อยมลพิษระดับ
ชาติ โดยนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าการปล่อยมลพิษ
จะต้องลดลง 45% เมือ่ เทียบกับระดับปี 2553 (ปี ค.ศ. 2010)
โดยคาดว่าด�ำเนินการลดการปล่อยมลพิษภายในปี 2573
(ปี ค.ศ. 2030) และลดการปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์ภายใน
ปี 2593 (ปี ค.ศ. 2050)
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเรือขนส่งและบรรทุกสินค้าระหว่าง
ประเทศของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปลี่ ย นมาใช้ เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี
ค่าก�ำมะถันต�่ำ (Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) ไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 โดยน�้ำหนักของก�ำมะถันในเชื้อเพลิงเรือ ส�ำหรับ
กลุ่มเรือที่ให้บริการหรือมีความจ�ำเป็นต้องขนส่งในเส้นทาง
นอกเขตน่านน�ำ้ ไทย ให้เป็นไปตามองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization : IMO)
ทุกประการ รวมถึงการควบคุมติดตามประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถัน
ต�่ำดังกล่าว ซึ่งไม่พบผลกระทบประการใดต่อประสิทธิภาพ
การท�ำงานของเรือ ครอบคลุมทั้งมีการก�ำหนดกลยุทธ์และ
วางแผนค่าใช้จ่ายการใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ (Low
Sulphur Fuel Oil : LSFO) อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการ
IMO2020 โดยมุง่ เน้นให้เกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของ
กลุ่มบริษัทฯ น้อยที่สุด
อีกทั้งในด้านอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุม
และการจัดการน�้ำอับเฉาเรือและตะกอนที่ประกาศใช้เมื่อ 8
กันยายน 2547 โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(International Maritime Organization : IMO) ได้กำ� หนด
ให้เรือทั้งหลายติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉา (Ballast Water
Management System : BWMS) โดยน�้ำอับเฉาต้องได้รับ
การบ�ำบัดตามมาตรฐานเฉพาะก่อนที่จะระบายน�้ำออกสู่
ทะเล ทั้งนี้ ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวนี้
มีการก�ำหนดให้กลุ่มเรือต่อใหม่ (New Ships) ซึ่งต่อเรือ
ภายหลังวันที่ 8 กันยายน 2560 (ปี ค.ศ. 2017) นั้น ให้มี
ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉามาจากอู่ต่อเรือตั้งแต่ต้น และ
ในกลุ่มเรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing ships) ซึ่งต่อเรือ
ก่ อ นวั น ที่ 8 กั น ยายน 2560 (ปี ค.ศ. 2017) นั้ น
ให้ ด� ำ เนิ น การตามอนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศฉบั บ นี้
โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 8 กันยายน 2567 (ปี ค.ศ. 2024)
ส่ ง ผลให้ เรื อทุ ก ล�ำที่มีก ารสัญ จรระหว่างประเทศจะต้อง

มีการติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉา และจะต้องให้เรือทุกล�ำ
ด� ำ เนิ น การตามแผนการจั ด การน�้ ำ อั บ เฉาเฉพาะของเรื อ
ในแต่ละล�ำ ครอบคลุมถึงการให้เรือทุกล�ำต้องมีสมุดบันทึก
น�้ ำ อั บ เฉาและได้ รั บ ใบรั บ รองการจั ด การน�้ ำ อั บ เฉา
ตามมาตรฐานสากล ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ ในปี 2564 มีการ
ติ ด ตั้ ง กั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง น�้ ำ มั น และปิ โ ตรเคมี เ หลว
(“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”) ได้แก่ เรือสิรพิ พิ ฒ
ั น์ เรือศรีครี ชี าด และ
เรื อ เรเดี ย น สตาร์ เป็ น ต้ น ซึ่ ง มี เ ทคโนโลยี ก ารฆ่ า เชื้ อ
ด้วยอัลตราไวโอเลต (UV) ระบบหน้าจอสัมผัส และการ
แสดงผลดัชนีชี้วัดรูปแบบดิจิตอล เพื่อให้การบริหารจัดการ
น�้ำอับเฉาบนเรือให้ได้รับการบ�ำบัดตามมาตรฐานเฉพาะ
ก่ อ นที่ จ ะระบายน�้ ำ ออกสู ่ ท ะเล พร้ อ มทั้ ง มี ก ารวางแผน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามอนุสัญญา
ระหว่ า งประเทศดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และสามารถ
ติ ด ตั้ ง ระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ที่ เ ป็ น ตามมาตรฐาน MEPC
(IMO’s Marine Environment Protection Committee)
และ USCG/IMO (United State Coast Guard) ส�ำหรับ
เรือที่ขนส่งในน่านน�้ำสากล โดยพิจารณาการติดตั้งระบบ
บ�ำบัดน�้ำอับเฉาร่วมกันอย่างรอบด้านของเรือแต่ละล�ำ อาทิ
รอบระยะเวลาการส�ำรวจเพือ่ ต่ออายุเรือ (Renewal Survey)
ตามเอกสารใบสําคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ป้องกันมลพิษจากน�้ำมัน (International Oil Pollution
Prevention Certificate : IOPP) และตามรอบระยะเวลา
การซ่อมบ�ำรุงและการน�ำเรือเข้าอูข่ องกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ ไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้วย
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้ตระหนักและปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
และกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัตแิ รงงานทาง
ทะเล พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคม อาทิ การจ้างงาน
สวัสดิการ แรงงาน สุขภาพความปลอดภัยของคนประจ�ำเรือ
เป็นต้น ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศที่ก�ำหนดกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแรงงานในงานเรือเดินทะเล
โดยองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (International
Labour Organization : ILO) และ องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization : IMO)
ได้ ป ระกาศใช้ อ นุ สั ญ ญาในหลายฉบั บ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
อนุ สั ญ ญาส่ ว นที่ เ กี ย วข้ อ งกั บ คนประจ� ำ เรื อ หรื อ แรงงาน
ในเรือเดินทะเล เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการ
เข้ายามส�ำหรับคนประจ�ำเรือ (International Convention
on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers : STCW) เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและยึดถือในการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน่วยงานก�ำกับทั้งภายใน
และภายนอกอย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษทั ฯ และกลุม่ บริษทั ฯ ทีด่ ี และให้ความส�ำคัญต่อการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ทั่ ว โลก โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social, Governance: ESG) อย่างยั่งยืน

ด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) อาทิ
การน�ำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
เพือ่ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจโดยรวมของกลุม่ บริษทั ฯ
ทัง้ การปฏิบตั งิ านบนธุรกิจเรือขนส่งฯ และธุรกิจเรือขนส่งและ
จัดเก็บ FSU ครอบคลุมถึงการท�ำงานที่ส�ำนักงาน รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยี Cloud เพื่อการจัดเก็บและแชร์ไฟล์ข้อมูล
อย่างมั่นคงปลอดภัย (Private Cloud Computing) และ
เป็นแผนรองรับการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan : BCP) ของบริษทั ฯ รวมทัง้ การติดตัง้ ระบบ
(3) ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และความเสี่ยงจากระบบ รักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน (Endpoint
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Security) และระบบการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของ
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นั้น ต้องมีการน�ำระบบ ส�ำนักงานและกองเรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ในยุคปัจจุบันให้เกิดความรวดเร็ว สนับสนุนการปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลและบริหาร
24 ชั่วโมง ครอบคลุมถึงการพิจารณาในเรื่องความมั่นคง จั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง วางกลยุ ท ธ์ แ ละ
ปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber security) ทั้งในส่วนของ แผนธุรกิจ โดยพิจารณาการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักงานและกองเรือ ซึ่งองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ที่เหมาะสมมาใช้งานกับกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(International Maritime Organization : IMO) จึงมีการ รวมทั้งค�ำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ก� ำ หนดแนวทางการจั ด การความเสี่ ย งไซเบอร์ ท างทะเล สารสนเทศให้เกิดความมัน่ คงปลอดภัยอย่างเพียงพอ และให้
(Guidelines on Maritime Cyber Risk Management : ความส�ำคัญกับการสร้างความตระหนักในด้านความมั่นคง
MSC-FAL.1 / Circ.3) เพื่อให้เป็นมาตรการบริหารจัดการ ปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศให้ แ ก่ บุ ค ลากรของ
ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจ กลุม่ บริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมาย
ถูกคุกคาม บุกรุก การสูญหายของข้อมูล หรือระบบงาน ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับทั้งภายในและภายนอก
เกิ ด ความเสี ย หายจากสถานการณ์ ห รื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจ
เกิดขึ้น อันส่งผลกระทบให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติ (4) ความเสี่ ย งจากการบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
งานและการรักษาความปลอดภัย (Safety Management คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
System) ของการเดินเรือทะเล โดยก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562
ของประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ระหว่างประเทศ (International Safety Management โดยมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
Code : ISM Code) เพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัยในการด�ำเนิน แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลื่อน
งานของเรือเดินทะเล โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม การบังคับใช้ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่ง
2564 (ปี ค.ศ. 2021) ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารด�ำเนินการ กฎหมายดั ง กล่ า วมี ผ ลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งานของ
ปรั บ ปรุ ง คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านการจั ด การระบบรั ก ษา กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้อง
ความปลอดภัยสารสนเทศของกองเรือให้เป็นไปตาม ISM ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการเก็บรวบรวม
Code และสื่อสารให้กับกองเรือทราบเรียบร้อยแล้ว และ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการมีมาตรการ
ควบคุมติดตาม ก�ำหนดการรายงานเหตุการณ์หากตรวจพบ รักษาความมั่นคงปลอดภัย การมีระบบตรวจสอบเพื่อลบ
เหตุการณ์การโจมตี หรือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ รวมทั้ง หรือท�ำลายข้อมูลส่วนบุคคล การด�ำเนินการเมือ่ มีเหตุละเมิด
ก�ำหนดให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมถึงการรักษา ข้อมูลส่วนบุคคล และการด�ำเนินการตามสิทธิของเจ้าของ
ความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการรักษา
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน
คอมพิ ว เตอร์ และระบบสารสนเทศให้ มี ค วามเพี ย งพอ
เหมาะสม ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานระบบบริ ห ารจั ด การ
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ในการนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่ า ง ๆ โดยมี ห น่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
กลุ่มบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ศึกษาและท�ำความเข้าใจรายละเอียด
และบริบทของกฎหมาย จัดฝึกอบรมพนักงาน ตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ อ ยู ่ ใ นองค์ ก รตามกระบวนการไหล
ของข้อมูล (Data Flows) แยกแยะข้อมูลตามความเสีย่ งและ
ความร้ายแรงที่อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ระบุฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด จัดท�ำนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ นุมตั ิ
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ท� ำ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ในการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ส�ำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล (Privacy Notice) การขอความยินยอม (Consent
Form) การขอใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูล ตลอดจนการก�ำหนด
มาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ รั ก ษาความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ กลุม่ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญและ
มี การเตรี ย มการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำและประกาศใช้นโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ กลไก
มาตรการ และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง
เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ แ ก่ ค ณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานของกลุม่ บริษทั ฯ ยึดถือปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการละเมิด
กระทบสิ ท ธิ หรื อ น� ำ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไปใช้ ท างที่ มิ ช อบ
ด้ ว ยกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง ในปี 2564 ทาง
กลุ ่ ม บริ ษัท ฯ ให้ความส�ำคัญ กับ การน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สว่ นหนึง่ ของระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล
ปกป้องข้อมูลไม่ให้ถูกส่งออกไปยังภายนอก เพื่อให้เกิด
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัดด้วย

โดยในปี 2563 - 2564 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนาม
ในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด ซึ่งได้มี
การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด และทางกลุ่มบริษัทฯ มีการ
ประสานงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่องผลการพิจารณา
อนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
(Office of Trade Competition Commission.: OTCC)
ซึ่ ง ท�ำ ให้ ก ารซื้ อ ขายเสร็ จ สมบู ร ณ์ (Closing) ได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
ส�ำหรับโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ นั้นได้มีการ
ก�ำหนดให้ พรบ.การแข่งขันทางการค้าเป็นเงื่อนไขส�ำคัญ
ในการพิจารณาโครงการเพือ่ ประกอบการตัดสินใจบนพืน้ ฐาน
ความระมัดระวังก่อนการควบรวม ร่วมทุน (Mergers and
Acquisitions : M&A) อีกด้วย

(6) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (Thai Financial
Reporting Standard 16 : TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า
(Financial Lease) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563
เป็นต้นมานั้น ในด้านสัญญาเช่าการเงิน ภายใต้หลักการตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงั กล่าว ส่งผลกระทบ
กั บ ตั ว เลขในงบการเงิ น ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ และท� ำ ให้
การประเมินเกิดความซับซ้อนมากขึ้น โดยสัญญาเช่าระยะ
ยาวซึ่งมีอายุเกิน 12 เดือน จ�ำเป็นต้องตั้งรับรู้สิทธิในการ
ใช้ทรัพย์สิน และรับรู้หนี้สิน ผลกระทบที่มีต่องบการเงินนั้น
จะส่งผลถึงการค�ำนวณอัตราส่วนทางการเงินแล้ว ยังส่งผล
ต่อการจัดท�ำสัญญาทางด้านการตลาด ซึง่ อาจมีผลต่อการจัด
(5) ความเสี่ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการ ท�ำสัญญากับผูเ้ ช่าซึง่ เป็นสัญญาระยะสัน้ ทีอ่ าจส่งผลต่อความ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
ไม่มั่นคงปลอดภัยด้านการตลาดอย่างมีสาระส�ำคัญ
ตามพระราชบัญ ญัติก ารแข่ง ขันทางการค้า พ.ศ. 2560
ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นกฎหมาย อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้มีการตระหนักและให้ความ
เศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ การค้ า ส�ำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านของการสร้างความ ฉบั บ ดั ง กล่ า ว โดยภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยัง่ ยืน การพัฒนาเทคโนโลยี ของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า (COVID-19) ในปี 2564 นั้ น
และนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึน้ ในตลาด รวมทัง้ ผูบ้ ริโภคทีจ่ ะได้ ทางคณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ประโยชน์จากการแข่งขัน ป้องกันการผูกขาด (Anti-Monopoly ก� ำ หนดให้ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ประกาศเรื่ อ งมาตรฐาน
Act) โดยมุ่งหวังให้เปิดตลาดโดยปราศจากการครอบง�ำของ การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ งสัญญาเช่า (COVID-19
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ รวมทั้ ง การขยายธุ ร กิ จ การลงทุ น Phase1 และ2) มาตรการผ่อนปรน การยินยอมลดค่าเช่า
ด้วยวิธีการควบรวม ร่วมทุน (Mergers and Acquisitions : ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
M&A) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ ซึง่ ทางกลุม่ บริษทั ฯ มีการติดตามสถานการณ์และด�ำเนินการ
ประสบความส� ำ เร็ จ การด� ำ เนิ น การธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น นั้ น ตามพระราชกิจจานุเบกษาอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณา
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดอย่างรอบด้าน ทัง้ ในด้านบัญชีการเงิน การตลาด
ร่วมกัน ตลอดจนมีการน�ำเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ
ต่าง ๆ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตัดสินใจ
ที่เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
(4) ความเสี่ ย งจากนโยบายการค้ า ระหว่ า งประเทศ
(International Trade Policy)
ภายหลั ง จากส� ำ นั ก งานควบคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ในต่ า งประเทศ
(The Office of Foreign Assets Control : OFAC)
สังกัดกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการ
ก� ำ หนดให้ ก ลุ ่ ม ประเทศพั น ธมิ ต รระงั บ การน�ำ เข้ า น�้ ำ มั น
จากประเทศที่ ถู ก คว�่ ำ บาตรทางเศรษฐกิ จ จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา (US Sanction) อาทิ ประเทศอิหร่าน หรือ
เวเนซุเอล่า รวมทั้งประกาศรายชื่อเรือ รายชื่อบุคคลหรือ
องค์กรที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในบัญชีประเทศห้ามส่งออก
ทีถ่ กู จับตามองเป็นพิเศษ (Specially Designated nationals
List : SDN List) อันส่งผลต่อธุรกิจเรือบรรทุกน�้ำมันได้รับ
ผลกระทบต่อการค้าทางทะเลทั่วโลก ซึ่งหากมีการขนส่ง
กับกลุ่มประเทศที่ถูกคว�่ำบาตรเศรษฐกิจจะท�ำให้เรือขนส่ง
อาจถูกระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตใช้เรือได้ และยังส่งผล
ต่อความยุ่งยากในการด�ำเนินการในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุก
น�้ำมันที่จ�ำเป็นต้องชี้แจงเอกสารการขนส่งสินค้า ครอบคลุม
ถึ ง การท� ำ หรื อ ต่ อ อายุ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย การขนส่ ง
สิ น ค้ า ทางทะเล ให้ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
ด้วยความโปร่งใส โดยในปี 2564 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยประธานาธิบดี โจ ไบเดน ซึ่งเป็นประเทศแรกที่ออก
มาตรการโต้ตอบการรัฐประหารของ พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย
ท�ำให้ในส่วนทางกองทัพทางทหาร พร้อมทัง้ บริษทั ของกองทัพ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ถูกคว�่ำบาตรเป็นส่วนงานแรก
นอกจากนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์นโยบายทางด้าน
เศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น
(ASEAN Summit) ในปี 2565 ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์
มาตรการคว�่ำบาตรของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง
ที่อาจส่งผลกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกน�้ำมัน และให้ปฏิบัติตาม
ข้ อ ก� ำ หนดมาตรการคว�่ ำ บาตรทางเศรษฐกิ จ และจั ด ท� ำ
เอกสารตามข้ อเท็จจริง ให้มีความถูก ต้องอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนบริ ษั ท ฯ มี ก ารเพิ่ ม ความเข้ ม งวดในการจั ด ท� ำ
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้า (Know Your
Customer : KYC) ก่อนที่จะเข้าท�ำสัญญากับลูกค้ารายใด
เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินการประการใดที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ถูกคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
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ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือชื่อเสียงภาพลักษณ์ อีกทั้ง
กลุ่มบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive
Economic Partnership : RCEP) เขตการค้าเสรีทใี่ หญ่ทสี่ ดุ
ของโลกมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2565 โดยมีประเทศไทย
เป็น 1 ใน 15 ประเทศที่ร่วมก่อตั้ง โดยในเชิงการค้าระหว่าง
ประเทศได้เสรีตามความตกลงการค้าเสรี (Free Trade
Agreement - FTA) กับกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพืน้ แปซิฟกิ
(Comprehensive and Progressive Agreement of
Trans-Pacific Partnership : CPTPP) ซึ่งทาง FTA มุ่งเน้น
การสร้างบรรยากาศการลงทุนที่เป็นตัวช่วยเสริมให้ธุรกิจ
มีความคล่องตัว การเตรียมความพร้อมรองรับกระแสเรื่อง
สิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social,
Governance : ESG) ตลอดจนการผลักดันมาตรการส่งเสริม
การลงทุน โดยอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการใช้เชื้อเพลิง
พลังงานในระบบการขนส่งสินค้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการขนส่งสินค้าออกไป และยังส่งผลมาสู่การด�ำเนิน
ธุรกิจขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ ได้ด้วย

2.2.5		 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ความเสีย่ งด้านความปลอดภัย ความมัน่ คง อาชีวอนามัยและ
สิง่ แวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment
: SSHE) จากการปฏิ บั ติ ง านของคนประจ� ำ เรื อ ของ
กลุ่มบริษัทฯ นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ
ได้ให้ความส�ำคัญโดยมีการก�ำหนดนโยบายบริหารคุณภาพ
ความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
(Quality, Safety, Security, Health, and Environmental
Management : QSSHE) ครอบคลุมการก�ำกับ ดูแล ติดตาม
ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยในการท�ำงานสอดคล้องกับ
มาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization : IMO) ดังนี้
(1) ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการท�ำงาน
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้า
ซึ่งมีมูลค่าสูงและเป็นสินค้าไวไฟ ซึ่งหากเรือเกิดอุบัติเหตุ
อาจท�ำให้คนประจ�ำเรือและบุคคลอืน่ ได้รบั บาดเจ็บ เสียชีวติ
ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ตลอดจนความน่าเชื่อถือของ
กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�ำเนินงาน และฐานะ
การเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จัดการความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจ
จะเกิดขึ้นโดยให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ด้ า นความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน ความปลอดภั ย
กับสินค้า การเดินเรือ การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น
และเมื่อเรือครบก�ำหนดตามแผนบ�ำรุงรักษา เช่น การบ�ำรุง
รักษาตามก�ำหนด (Preventive Maintenance System :
PMS) การเข้าอู่แห้ง (Dry Dock) เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ จัดให้
มีการด�ำเนินการตามแผนดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ความคงทนทะเล (Sea Worthiness) และความปลอดภัย
ในการท�ำงาน ท�ำให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดการ
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่อาจน�ำไปสู่การหยุดชะงัก
ของการด�ำเนินงานและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
และลดการปล่อยมลพิษได้
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารน�ำกรณีศกึ ษาจากเหตุการณ์
ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานภายในกลุ่มบริษัทฯ
มาสื่อสารภายในกองเรือของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างความ
ตระหนักและให้เกิดความระมัดระวัง เตรียมความพร้อม
เพื่อป้องกันไม่ได้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งมี
การฝึกสถานการณ์ฉกุ เฉินร่วมกับกลุม่ บริษทั น�ำ้ มันชัน้ น�ำของ
ประเทศไทยและต่างชาติอย่างสม�่ำเสมอ และกลุ่มบริษัทฯ
มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อันเกิดจากการท�ำงาน
โดยจัดท�ำแผนฉุกเฉิน ซ้อมแผนฉุกเฉินประจ�ำปี และการฝึก
ซ้อมแผนเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของเรือ (International
Ship and Port Facility Security : ISPS) เพื่อให้ทุกฝ่าย
เกิดความตระหนักและคุ้นเคย ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับมือ
แก้ไขปัญหาและควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
โดยมีการจ�ำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้
ระหว่างเรือท�ำสินค้าอยู่ที่ท่าเรือ การขัดข้องของระบบไฟฟ้า
หลักและเข็มทิศไม่สามารถใช้งานได้ การเกิดเหตุการณ์
ท่อรับส่งสินค้าเกิดแตก ฉีกขาดส่งผลท�ำให้น�้ำมันรั่วไหล
(Oil Spill) ฝึกซ้อมการรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินจากการ
รั่วไหลของน�้ำมัน ฝึกซ้อมปฏิบัติการติดตั้งทุ่นล้อมกักน�้ำมัน
เพื่อไม่ให้น�้ำมันหลุดรอดออกไปภายนอกหากเกิดการรั่วไหล
และยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง กั บ การจั ด การสภาพ
แวดล้ อ มภายหลั ง การเกิ ด น�้ ำ มั น รั่ ว ไหล ครอบคลุ ม ถึ ง
การฝึกอบรม การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากการท�ำงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี
2564 มีการฝึกอบรมผ่านแบบจ�ำลองการเดินเรือเสมือนจริง
ฝึ ก อบรม (Simulator) โดยแบบจ� ำ ลองเป็ น การจั ด ท� ำ
เสมือนจริงลักษณะร่องน�้ำบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
พร้อมทั้งฝึกอบรมคนประจ�ำ เรือให้เกิดทักษะการน�ำเรือ
ให้ เ กิ ด ความช� ำ นาญ ความมั่ น ใจ และสามารถแก้ ไข

สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในระหว่างการน�ำเรือในบริเวณ
ร่องน�้ำบ้านดอนด้วยตนเอง เช่น การเดินเรือในสถานการณ์
การจราจรทีค่ บั คัง่ ทัง้ จากเรือทีเ่ ข้าออกบริเวณร่องน�ำ้ เรือลากจูง
เรือที่มีการจอดเทียบตามชายฝั่งขวางเส้นจราจร การติดตื้น
หรือ การโดนกันของเรือ เป็นต้น และให้ความส�ำคัญกับ
การท�ำงานร่วมกันของกองเรือและส�ำนักงานอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดท�ำทีมงานควบคุมติดตามสถานการณ์การเดินเรือ
ตลอดระยะเวลาการขนส่งให้บริการภายใต้โครงการทีเ่ รียกว่า
“Ring The Bell” ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ
ร่วมกันเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น มีคุณภาพในการ
ให้บริการขนส่ง รวมทัง้ ยกระดับการด�ำเนินการด้านอุบตั เิ หตุ
โดยมี ก ารจ� ำ แนกระดั บ ความรุ น แรงการเกิ ด เหตุ ก ารณ์
อุ บั ติ เ หตุ ที ม ตอบโต้ ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น (Emergency
Response Team: ERT) ตลอด 24 ชั่วโมง การวิเคราะห์
สาเหตุ การจัดการเหตุการณ์และอุบัติเหตุต่าง ๆ เพื่อลด
ความสู ญ เสี ย เสี ย หาย และบริ ห ารจั ด การแก้ ไขปั ญ หา
ได้อย่างทันท่ว งที รวมทั้งมีการรายงานตรงต่อผู้บริ ห าร
ระดับสูง คณะกรรมการต่าง ๆ เพือ่ รับทราบสถานการณ์และ
ร่วมตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที
ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารท�ำประกันภัยตัวเรือและเครือ่ งจักร
(Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และ
ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and
Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสียหายต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบและสิ่งแวดล้อม
รวมไปถึงประกันภัยสูญเสียรายได้จากการที่เรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง (Loss of Hire Insurance)
โดยการท� ำ ประกั น ภั ย ดั ง กล่ า วนั้ น กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ก าร
พิจารณาความเสี่ยงปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบ
ด้าน รวมถึงมีการสื่อสาร สร้างความตระหนักการท�ำประกัน
ภัยอย่างครบถ้วนให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ
อย่างสม�่ำเสมอ
(2) ความเสีย่ งจากเหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมจาก
โจรสลัดทางเรือ
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ขนส่ ง และจั ด เก็ บ สิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า สู ง และมี
เส้นทางการเดินเรือในทะเล ซึ่งอาจต้องผ่านบริเวณที่มีความ
เสี่ ย งต่ อ การโจรกรรมทางทะเล เช่ น ช่ อ งแคบสิ ง คโปร์
ช่องแคบมะละกา บริเวณตะวันออกของมาเลเซีย และเขต
ตะวันออกกลาง เป็นต้น ในการปฏิบัติงานของกองเรือของ
กลุ่มบริษัทฯ ก่อนที่เรือออกเดินทางและผ่านบริเวณที่มี
ความเสีย่ งต่อการโจรกรรมทางทะเล กลุม่ บริษทั ฯ มีระเบียบ
ปฏิบตั งิ านภายในกลุม่ บริษทั ฯ ซึง่ ระบุถงึ แนวทาง มาตรการรักษา
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ความปลอดภัยบนเรือ การเข้าเวรยาม และวิธีการปฏิบัติ
หากเกิดเหตุการณ์ซึ่งเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเรือ สินค้า
และพนักงานประจ�ำเรือ รวมถึงเหตุโจรกรรมและปล้นสะดม
ของโจรสลัด มีการจัดท�ำประกันภัยให้เพียงพอและครอบคลุม
ต่อความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯประเมินไว้ และก�ำหนดให้มีการ
แจ้ ง ศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล (“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ในประเทศไทยโดยที่ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการป้องกัน
และปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมายทางทะเลต่าง ๆ
รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำอันเป็นโจรสลัด
ตลอดจนเฝ้าติดตามและรายงานเป็นระยะตลอดเส้นทาง
จนถึงจุดหมายปลายทาง และยังมีการประสานงานกับหน่วย
งานความมั่นคงทางทะเลของประเทศต่าง ๆ ในบริเวณที่เรือ
ท�ำการขนส่ง อาทิ UKMTO (The United Kingdom Marine
Trade Operation) อีกด้วย
นอกจากหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งของกรมเจ้ า ท่ า ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของเรือตามข้อบังคับ
ของ IMO ในส่วนอนุสัญญา SOLAS การน�ำแนวทางปฏิบัติ
ตามหลักสากล BMP4 (Best Management Practice
Version 4) มาใช้กับเรือเดินทะเลของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้อง
วิ่งไปรับสินค้าในเส้นทางที่มีความเสี่ยงของการปล้นสะดม
จากโจรสลัดในบริเวณตะวันออกกลาง และกลุ่มบริษัทฯ
ได้มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันและรักษาความปลอยภัย
ให้กับคนเรือ ตัวเรือ ทรัพย์สิน และสินค้าที่อยู่บนเรือ อาทิ
การติดตั้งระบบ การเฝ้าติดตามและพิสูจน์ต�ำแหน่งเรือ
จากระยะไกล (Long Range Identification and Tracking
: LRIT) โดยตัวรับส่งสัญญาณดังกล่าวจะถูกติดตั้งในบริเวณ
ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อจะได้มีการส่งสัญญาณได้ตลอดเวลา
สามารถส่งต�ำแหน่งของเรือกลับมาแจ้งที่ส�ำนักงานทุก ๆ
2 - 6 ชั่วโมง โดยความถี่ของการส่งสัญญาณ และการ
แจ้ ง ต� ำ แหน่ ง เรื อ นั้ น สามารถเปลี่ ย นได้ ต ลอดเวลา
ตามสถานการณ์ ต�ำแหน่งเรือดังกล่าว จะมีการร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทุกเที่ยวเรือ รวมทั้งระบบ
แจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (Ship Security Alert
System : SSAS) ซึ่งเป็นระบบการกดปุ่ม เมื่อมีกรณีเกิดเหตุ
ฉุ ก เฉิ น ขึ้ น โดยจะมี ก ารส่ ง ข้ อ ความ ขอความช่ ว ยเหลื อ
มายังบุคคลทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจ�ำบริษทั ฯ (Company
Security Officer : CSO) และเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ประจ�ำท่าเรือ (Port Facility Security Officer : PFSO)
ในการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เรือ
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ได้รบั การช่วยเหลืออย่างทันถ่วงที โดยข้อความขอความช่วย
เหลือจะส่งมาในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
และการส่งข้อความสั้น (Short Message Service : SMS)
รวมถึงการจัดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางกายภาพบนเรือ เช่น
รั้วลวดหนามโดยรอบตัวเรือ การติดตั้งประตูเหล็ก กลอน
บริเวณประตู สะพานเรือ เป็นต้น และจัดเตรียมอุปกรณ์
โทรศัพท์ดาวเทียม (ASIA Cellular Satellite : ACeS)
ส�ำรองเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน หรือ
เมื่อเวลาอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เกิดความเสียหาย รวมทั้ง
ในปี 2564 ทางกลุ่มบริษัทฯ มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
เหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมจากโจรสลัดทางเรือ ส�ำหรับ
เรือภูไบภัทรา 5 สอดคล้องกับการบ�ำรุงรักษาตามก�ำหนด
(Preventive Maintenance System : PMS) และมีการ
วางแผนการพิจารณาด�ำเนินการกับเรือของกลุม่ บริษทั ฯ ต่อไป
(3) ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและ
ประสบการณ์เฉพาะทาง
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องพึ่งพาบุคลากรและ
คนประจ�ำเรือที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ บนเรือ โดยหาก
กลุ ่ ม บริษัทฯ มีบุคลากรที่ไม่เพียงพอหรือขาดคุณสมบัติ
ที่เ หมาะสมในการปฏิ บั ติ ง าน อาจส่ ง ผลให้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
ไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าก�ำหนด
ประกอบกั บ ทิ ศ ทางสถานการณ์ แรงงานของทั่ ว โลกและ
ประเทศไทยพบว่าวัยเกษียณอายุมจี ำ� นวนมากและขาดแคลน
บุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทาง
จากทีก่ ล่าวข้างต้นการจัดหาคนประจ�ำเรือในต�ำแหน่งส�ำคัญ
ของกลุม่ บริษทั ฯ นัน้ มีการด�ำเนินการผ่านตัวแทนบริษทั จัดหา
คนประจ�ำเรือ (Manning Agent) และพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่ เ ป็ น บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ของสายการเดิ น เรื อ ระดั บ โลกที่ ช ่ ว ย
สนั บ สนุ น การประสานงาน แลกเปลี่ ย นความรู ้ ทั ก ษะ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงการก�ำหนดคนประจ�ำเรือของกลุ่มบริษัทฯ นั้นต้องได้
รับการคัดสรรคุณสมบัติที่ตรงตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของกรมเจ้ า ท่ า โดยมี เ กณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กที่ ส� ำ คั ญ เช่ น
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่รับรองโดยกรมเจ้าท่า หรือหน่วย
งานอืน่ ๆ ทีก่ รมเจ้าท่ารับรอง เป็นต้น ตัง้ แต่ปี 2563 เป็นต้นมา
กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าวโดยได้จัดตั้ง
แผนกฝึกอบรมและพัฒนากองเรือ (Training and Fleet
Management Division) เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ไทยที่มีศักยภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการเดินเรือทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 นีอ้ งค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization : IMO) ได้มีการพิจารณารายงาน
การตรวจประเมิ น ของประเทศไทยตามข้ อ บั ง คั บ ของ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม
การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามส�ำหรับคนประจ�ำเรือ
(International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers : STCW)
และยอมรั บ ประเทศไทยอยู ่ ใ นกลุ ่ ม ประเทศของระบบ
ประกาศนียบัตร (“White List”) ซึง่ ส่งผลให้เกิดความเชือ่ มัน่
ว่าผู้ท�ำการในเรือที่ได้รับประกาศนียบัตรนั้นมีความรู้ความ
สามารถ เป็นไปตามเนื้อหา และมาตรฐานของอนุสัญญา
STCW ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากการฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ให้
ความส�ำคัญกับการรักษาบุคลากรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
มาตรการเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรให้มีมากยิ่งขึ้น (Upskill)
พร้อมทั้งสร้างพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากร (Reskill)
ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ตลอดจนรั ก ษาบุ ค ลากรโดยก� ำ หนด
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่บุคลากร อาทิ
การพิจารณาการเลือ่ นขัน้ ในสายงานของบุคลากรตามผลงาน
และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยในการจูงใจให้บุคลากรท�ำงาน
กับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว การจัดให้มีประกันสุขภาพ
รวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแก่บุคลากรและ
พนักงานประจ�ำเรือของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมถึงส่งเสริม
สนับสนุนการอบรม สัมมนาแก่บุคลากรให้มีทักษะความรู้
เช่น ภาษาอังกฤษ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง เป็นต้น
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้น
การประกอบธุรกิจด้วยการดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรณยาบรรณ ซึ่งความยั่งยืนเป็นแกนล้อส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างแท้จริง กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญต่อการ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรม
ในการปฏิบตั งิ านอย่างมีธรรมาภิบาลในทุกกระบวนการ เพือ่ เสริมสร้างคุณประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมไปพร้อมกับการเจริญเติบโต
ของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน ตลอดจนรังสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
ตามเจตนารมณ์ในการเป็น “ผู้น�ำการขนส่งพลังงานไทย สู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน”

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
กลุม่ บริษทั ฯ มีการจัดท�ำแผนบริหารผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder Management) เพือ่ ประเมินความส�ำคัญและความสัมพันธ์
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน ตลอดจนสร้าง
ความตระหนักรู้ให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง

3.2.1		 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรือ ให้กับลูกค้า
ตามความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งทีใ่ ห้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
และการบริหารจัดการเรือ โดยมีห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจดังนี้

Business
Development

01

Smart
Partnership

04
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02
Service
Excellent

Smart
Operation

03

ห่วงโซ่คุณค่า

กระบวนการ

ผู้มีส่วนได้เสีย

1. Business Development

ส�ำรวจความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มของธุรกิจ
ก�ำหนดกลยุทธ์และรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจให้ตอบโจทย์
กับความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของธุรกิจ
ค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ

2. Service Excellent

ตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ด้านการเงิน ด้านเทคนิค
และด้านการตลาด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและบุคลากรที่ให้บริการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
จัดท�ำเอกสารข้อตกลงเพื่อก�ำหนดรายละเอียด
การให้บริการ
ให้บริการด้วยกองเรือที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
สากล รวมถึงมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า
มีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
ให้บริการด้วยการบริหารจัดการเรือที่เป็นมืออาชีพ
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
มีการด�ำเนินการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. Smart Operation

4. Smart Partnership

ตอบสนอง จัดการ และหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และครบถ้วน (one stop service)
ติดต่อประสานงาน สื่อสาร และไม่ปกปิดข้อมูลที่ส�ำคัญ
รวมถึงมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ
สร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะ
ยาว
ส�ำรวจความคิดเห็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อ
น�ำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และพัฒนาการให้บริการ

ลูกค้า
พนักงาน
พันธมิตรทางธุรกิจ
คู่ค้า
นายหน้า/ตัวแทน
ลูกค้า
พนักงาน
พันธมิตรทางธุรกิจ
คู่ค้า
นายหน้า/ตัวแทน
หน่วยงานรัฐและเอกชน
สถาบันการเงิน
ลูกค้า
พนักงาน
พันธมิตรทางธุรกิจ
คู่ค้า
นายหน้า/ตัวแทน
หน่วยงานรัฐและเอกชน
ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
ลูกค้า
พนักงาน
พันธมิตรทางธุรกิจ
คู่ค้า
นายหน้า/ตัวแทน
หน่วยงานก�ำกับดูแล
ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
คู่แข่ง
เจ้าหนี้
สื่อมวลชน
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3.2.2		 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น/ ผู้ลงทุน

การประชุมผู้ถือหุ้น
งานบริษัทจดทะเบียน
พบผู้ลงทุน
(Opportunity Day)
การเยี่ยมชมกิจการ
การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์/อีเมล
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน โปร่งใส และเป็นธรรม
การบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
ไม่สร้างความเสียหายหรือ
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ
ได้รบั ข้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับบริษทั ฯ
อย่างเพียงพอ เท่าเทียม ถูกต้อง
และทันเวลา
การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น

พนักงาน

การสื่อสารระหว่างฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลกับ
พนักงาน
การประชุมผู้บริหาร
พบพนักงาน (Town
Hall)
การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ อินทราเน็ต
และอีเมล
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน

ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ทดี่ ี เหมาะสม และ
เป็นธรรม
บรรยากาศการท�ำงานที่ดีและ
มีความปลอดภัย
การแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล
และการลงโทษมีความเป็นธรรม
การพัฒนาความรู้ความสามารถ
และศักยภาพภายในของพนักงาน
ตามสายการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง
การรับฟังปัญหาและเข้าใจ
เหตุการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้น
ต่อพนักงาน และให้การสนับสนุน
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ความมั่นคงและก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือ
ความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ
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แนวทางการตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสีย

ดูแลให้มีการปฏิบัติต่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียม โปร่งใส และเป็นธรรม
คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นธรรม รวมถึงบริหารจัดการ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ
ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และ
ระมัดระวัง รวมถึงไม่แสวงหาผล
ประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางการเงินหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการ
เงินให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ
เท่าเทียมถูกต้อง และทันเวลา
จัดให้มีสวัสดิการและผลตอบแทน
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงาน
ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย ผ่านการประเมินผล
อย่างยุติธรรมบนความรู้ความสามารถ
ความมุ่งมั่น และผลส�ำเร็จของงาน
ก�ำหนดแผนการฝึกอบรมประจ�ำปีทั้ง
ภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่เหมาะ
สมส�ำหรับพนักงานในแต่ละฝ่าย ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะ
ด้านการบริหารจัดการ และความรู้
เฉพาะทางวิชาชีพ
จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือ
ช่องทางรับแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
กฎระเบียบหรือมิชอบด้วยกฎหมาย
หลีกเลี่ยงการกระท�ำใด ๆ ที่ไม่เป็น
ธรรมและอาจมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงในอาชีพการงาน รวมถึงไม่คุกคาม
หรือกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
พนักงานผ่านอีเมลบริษัทฯ

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

เจ้าหนี้

การประชุมนัก
วิเคราะห์
การประชุมร่วมกับ
เจ้าหนี้
การเยี่ยมชมกิจการ
การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์/อีเมล

มีกระบวนการปฏิบัติที่เป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอารัดเอา
เปรียบ
การปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือ
เงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด
การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงกับข้อเท็จจริง

คู่ค้า

การประชุม
Supplier Day
การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์/อีเมล
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน

มีกระบวนการปฏิบัติที่เป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอารัด
เอาเปรียบ
การปฏิบัติตามข้อตกลงและ/
หรือเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด
สร้างความมั่นใจด้านชีวอนามัย
และความปลอดภัยระหว่าง
การปฏิบัติงาน
การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงกับข้อเท็จจริง
องค์ความรู้และร่วมสร้างนวัตกรรม
ใหม่ เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

แนวทางการตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสีย

ไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทั้ง
ไม่ให้ หรือรับว่าจะให้ ผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ไม่สุจริต หรือมิใช่ในทางธรรมเนียม
การค้ากับ เจ้าหนี้
การเจรจาต่อรองในทางการค้ากับ
เจ้าหนี้ ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบ โปร่งใส
และเป็นธรรม
ปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่
ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มี
ข้อขัดข้องจนไม่อาจปฏิบัติตามได้ ต้อง
แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ รวมทั้งต้องแสวงหา
หนทางในการแก้ไขร่วมกันเพื่อให้คู่เจ้า
หนี้ได้รับผลการปฏิบัติที่เท่าเดิม หรือ
ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ถูกต้องและ
ตรงกับข้อเท็จจริงแก่ เจ้าหนี้
จัดท�ำขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นระบบ
และมีการทบทวนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
ไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทัง้ ไม่ให้
หรือรับว่าจะให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สจุ ริต
หรือมิใช่ในทางธรรมเนียมการค้ากับคูค่ า้
การเจรจาต่อรองในทางการค้ากับคู่ค้า
ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบ โปร่งใส และ
เป็นธรรม
ปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่
ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มี
ข้อขัดข้องจนไม่อาจปฏิบัติตามได้ ต้อง
แจ้งให้คู่ค้าทราบ รวมทั้งต้องแสวงหา
หนทางในการแก้ไขร่วมกันเพื่อให้คู่ค้า
ได้รับผลการปฏิบัติที่เท่าเดิม หรือใกล้
เคียงกับของเดิมมากที่สุด
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ถูกต้องและ
ตรงกับข้อเท็จจริงแก่คู่ค้า
จัดท�ำแบบประเมินการบริหารจัดการ
เรือบรรทุกน�้ำมันและการประเมิน
ตนเอง (Tanker Management and
Self-Assessment: TMSA)
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กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

การพบปะ/ประชุมกับ
ลูกค้าโดยตรง
อีเมลระบบลูกค้า
สัมพันธ์ที่
PRMoperation@
primamarine.co.th
การส�ำรวจความพึง
พอใจของลูกค้า
การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์/อีเมล

บริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า
การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงกับข้อเท็จจริง
การรับฟังและแก้ไขปัญหาจากการ
ใช้บริการ
การรักษาข้อมูลหรือความลับของ
ลูกค้า
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า
ความสัมพันธ์อันดี และมีการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม

คู่แข่งทางการค้า

การประชุมร่วมกัน
ตามองค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม
การท�ำงานร่วมกันเป็น
เครือข่ายตามนโยบาย
ของรัฐ

การด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของ
กฎหมายและมีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม
ด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต
การไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
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แบบ 56-1 One Report

แนวทางการตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสีย

จัดให้มีบริการที่มีคุณภาพ โดยก�ำหนด
ระดับและมาตรฐานคุณภาพของการให้
บริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไข ค�ำมั่น
หรือข้อเสนอที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงรักษามาตรฐาน
คุณภาพของการให้บริการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
และการให้บริการต่าง ๆ ของกลุ่ม
บริษัทฯ อย่างครบถ้วน และตรงกับ
ข้อเท็จจริง ไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์
โครงการทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจผิด
จัดให้มีระบบรับเรื่องราวร้องเรียนเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ
ของกลุ่มบริษัทฯ และท�ำการแก้ไข หรือ
ชี้แจงให้ลูกค้าได้ทราบผลของการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น
จัดท�ำแบบประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้า 1 ครั้งต่อปี
มีมาตรการในการรักษาข้อมูลหรือ
ความลับของลูกค้า
ส่งเสริม และจัดให้มีการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ในการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นและได้รับความ
พึงพอใจ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยการประพฤติปฏิบัติ
และแข่งขันกันภายใต้กรอบของ
กฎหมายและกติกาการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่
แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม
ไม่พยายามท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
โดยปราศจากมูลความจริง

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงานราชการ

การสนับสนุนโครงการ
ที่เป็นประโยชน์แก่
สาธารณะ
การเปิดเผยข้อมูลหรือ
ให้ความร่วมมือ
การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์/อีเมล

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
และระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วย
งานราชการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ

ชุมชน

การจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน
การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์/อีเมล
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน

สังคม

การเปิดเผยข้อมูลหรือ
รายงาน

ความเข้าใจวิถีความเป็นอยู่
ของชุมชน
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในทุก
มิติเพื่อยกระดับความเป็นอยู่
ของคนในสังคม
การรับฟังความคิดเห็นของคน
ในชุมชน
ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สังคมโดยรวม
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ของสังคม
การคืนก�ำไรสู่สังคม

สื่อมวลชน

ข่าวประชาสัมพันธ์/
การแถลงข่าว
การให้สัมภาษณ์
การเปิดเผยข้อมูลหรือ
รายงาน

การสื่อความข้อมูลที่ถูกต้อง
ทันต่อเหตุการณ์
การมีส่วนรวมและความสัมพันธ์
อันดีกับสื่อมวลชน

แนวทางการตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสีย

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากภาครัฐ
แบ่งปันความคิดเห็นจากภาคเอกชนสู่
ภาครัฐเพื่อสร้างความเข้าใจในภาค
ธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
ที่มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
แนวปฏิบัติจากทางภาครัฐอย่าง
เคร่งครัด
ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมชุมชน ตามโอกาส
ที่เหมาะสม
รับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะของคนในชุมชน
ร่วมแก้ปัญหา และสนับสนุนโครงการ
อันเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
ไม่กระท�ำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม รวมถึงการคืนก�ำไรให้
แก่สังคมตามความเหมาะสม
ปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานทุกระดับมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง
และสม�่ำเสมอ
ปฏิบัติตากฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
ข่าวแถลงผลประกอบการ 1 ครั้ง
ต่อไตรมาส
จัดงานพบปะสื่อมวลชน 1 ครั้งต่อปี
กิจกรรมเข้าพบปะผู้บริหารและเยี่ยมชม
บริษัท/พื้นที่ปฏิบัติงาน (เรือ)
ตามโอกาสที่เหมาะสม
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1		 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ด�ำเนินการและควบคุมให้การ
ให้บริการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษทั ฯ
ยังด�ำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นดูแลและพัฒนากระบวนการให้บริการและเลือกใช้
วัสดุ ตลอดจนสินค้าที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการลดของเสีย
จากกระบวนการผลิต โดยยึดหลักการใช้ให้นอ้ ยหรือใช้เท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้มกี ารหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการท�ำลายสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการออกแบบที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุไม่สิ้นเปลืองและสามารถน�ำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง จัดหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งที่ก�ำหนด
เป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นอุปกรณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
การประกอบธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันฯ ทางทะเลอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นมลพิษ
จากน�้ำมัน มลพิษจากสารเหลวมีพิษในระวาง มลพิษจากการขนส่งทางทะเลซึ่งเป็นสารอันตรายที่บรรจุภาชนะ มลพิษจาก
สิ่งปฏิกูล มลพิษจากขยะ และมลพิษทางอากาศจากเรือ หรือการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งท�ำให้น�้ำมันรั่วไหลสู่ทะเล
แม้จะเป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ น้อยครัง้ แต่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะระบบนิเวศทางทะเล ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่าง ๆ จึงตระหนักถึงความส�ำคัญในการจัดการปัญหามลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งน�้ำมันฯ ทางทะเล โดยมีการออกกฎหมายควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยในการเดินเรือ
และการควบคุมมลพิษ รวมไปถึงการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการก�ำหนดมาตรฐานการเดินเรือด้วย
โดยในปี 2563 “องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ” (International Maritime Organization: IMO) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
พิเศษของสหประชาชาติ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ควบคุมการจัดส่งสินค้า และเป็นเวทีกลางระหว่างประเทศสมาชิกในการก�ำหนด
มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้ออกกฎเกณฑ์
ที่ว่าด้วยการลดการใช้ก�ำมะถันในน�้ำมันเชื้อเพลิง หรือเรียกสั้น ๆ ว่า มาตรการ IMO 2020 ได้บังคับใช้กฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับ
มาตรฐานการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเรือทางทะเล โดยก�ำหนดให้เรือขนส่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์หรือ
ก�ำมะถันเหลือ 0.5% จากเดิม 3.5% เพื่อลดมลพิษ
ในฐานะที่การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization: IMO) โดยผ่านทางรัฐเจ้าของธงเรือ ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญและปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
และกฎหมายของหน่วยงานก�ำกับดูแลทัง้ ภายในและภายนอกประเทศอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เพือ่ ให้เกิดการก�ำกับดูแล
กระบวนการปฏิบัติงานและพัฒนาการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3.3.2		 ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
(1)		 การจัดการน�้ำอับเฉาเรือ
ในการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางเรื อ เดิ น สมุ ท รจะใช้ น�้ ำ อั บ เฉาเรื อ
(Ships’ Ballast Water) เพื่อปรับจุดศูนย์ถ่วงให้เรือสามารถ
ทรงตัวได้ดี แต่การสูบถ่ายน�้ำอับเฉาเรือจากเมืองท่าหนึ่งไปยังอีกเมืองท่าหนึ่ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่สร้างปัญหาการน�ำชนิด
พันธุ์พืชและสัตว์ต่างถิ่นไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่งบางชนิดสามารถเติบโตและแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ส่งผลกระทบ
ต่อความสมดุลของระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และอาจก่อให้เกิดโรคแก่มนุษย์ ดังนัน้ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization: IMO) จึงได้พัฒนาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน�้ำอับเฉาเรือและ
ตะกอนที่ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2547 และบังคับใช้เมื่อ 8 กันยายน 2560 ซึ่งอนุสัญญานี้บังคับใช้กับเรือทุกล�ำที่มีขนาด
ตั้งแต่ 400 ตันกรอสขึ้นไป ที่จดทะเบียนภายใต้รัฐภาคีที่ให้สัตยาบรรณในอนุสัญญานี้ ซึ่งใช้น�้ำอับเฉาเรือในการเดินทาง
ระหว่างประเทศ โดยมาตรฐานการจัดการน�้ำอับเฉาแบ่งออกเป็น 2 มาตรฐานที่จะมีการน�ำมาบังคับใช้กับเรือ ได้แก่
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1. D-1 Ballast Water Exchange Standard มาตรฐานการแลกเปลี่ยนน�้ำอับเฉากลางทะเล ระบุให้เรือทุกล�ำสามารถ
ทําการสูบถ่ายแลกเปลี่ยนน�้ำอับเฉาได้เฉพาะในเขตทะเลเปิดที่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งอย่างน้อย 200 ไมล์ทะเล และมีความลึก
อย่างน้อย 200 เมตรโดย หรือถ้าระยะทางไม่ได้ถึง 200 ไมล์ทะเล ก็ต้องไม่น้อยกว่า 50 ไมล์ทะเล และในความลึกของน�้ำ
ขั้นต�่ำ 200 เมตร
2. D-2 Ballast Water Performance Standard เป็นมาตรฐานที่ก�ำหนดประสิทธิภาพน�้ำอับเฉาบนเรือ ซึ่งจะระบุ
รายละเอียดถึงจํานวนสูงสุดของสิง่ มีชวี ติ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ปล่อยออกมา รวมถึงจุลนิ ทรียท์ รี่ ะบุทเี่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
มนุษย์ ซึ่งเจ้าของเรือมีความจําเป็นที่จะต้องติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉา (Ballast Water Management System: BWMS)
ก่อนที่จะระบายน�้ำอับเฉาออกสู่ทะเล
โดยในช่วงนี้ เรือบางล�ำยังสามารถใช้เลือกที่จะใช้มาตรฐาน D 1 ในการดูแลน�้ำอับเฉาได้ แต่หลังจากวันที่ 8 กันยายน 2567
เรือทุกล�ำที่อยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดของอนุสัญญาฯ นี้ ต้องติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉา และปฎิบัติตามมาตรฐาน D2 โดยไม่มี
ข้อยกเว้น
กลุม่ บริษทั ฯ ในฐานะผูป้ ระกอบกิจการการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงให้ความส�ำคัญในการปฎิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญานีอ้ ย่างเคร่งครัด
และถูกต้อง โดยมีการวางแผนติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ อับเฉาทีไ่ ด้รบั การรับรองตามมาตรฐาน IMO ส�ำหรับเรือเดินทะเลระหว่าง
ประเทศที่ขนส่งในน่านน�้ำสากล ซึ่งมีพิจารณาการติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉาร่วมกันอย่างรอบด้านของเรือแต่ละล�ำ อาทิ
รอบระยะเวลาในการตรวจสอบเพือ่ ต่ออายุเรือ (Renewal Survey) ตามเอกสารใบสําคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ป้องกันมลพิษจากน�ำ้ มัน (International Oil Pollution Prevention Certificate : IOPP) และตามรอบระยะเวลาการซ่อม
บ�ำรุงและการน�ำเรือเข้าอู่ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้วย
ผลการด�ำเนินการ
ปัจจุบนั มีเรือจ�ำนวน 3 ล�ำ ในกองเรือของกลุม่ บริษทั ฯ ติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ อับเฉา (Ballast Water Management System:
BWMS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะทะยอยติดตั้งในเรือล�ำอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดอีก 7 ล�ำ ให้แล้วเสร็จในการขึ้นอู่แห้ง
ครัง้ หน้าของเรือแต่ลำ� โดยบริษทั ฯ ตัดสินใจใช้ระบบ UV Irradiation ในระบบบ�ำบัดน�ำ้ อับเฉา ซึง่ การติดตัง้ จะแล้วเสร็จก่อน
วันที่ 8 กันยายน 2567 อย่างแน่นอน
(2)		 การป้องกันมลพิษทางอากาศจากการเดินเรือ
ในปัจจุบันเรือขนส่งและบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ
เป็ น แหล่ ง ก� ำ เนิ ด ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ (SO2)
แหล่งใหญ่ อันเนื่องมาจากการใช้เชื้อเพลิงที่มีก�ำมะถัน
ซึ่งก๊าซนี้เป็นอันตรายทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของฝนกรดและโรคทางเดินหายใจ
ดังนั้น เพื่อลดมลภาวะทางทะเลมลพิษทางอากาศและ
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas
: GHG) อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization
: IMO) จึงมีข้อก�ำหนดในการใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถัน
ต�่ำที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 (ปี ค.ศ.
2020) (“IMO2020”) โดยผู้ขนส่งจะต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ คือไม่สูงกว่า ร้อยละ 0.5 โดยน�้ำหนักจากเดิมร้อยละ
3.5 โดยน�้ำหนักในเชื้อเพลิงเรือ หรือติดตั้งเครื่องดักจับเขม่าควัน (Exhaust Gas Cleaning Scrubber) เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในอากาศ ซึ่งเป็นการควบคุมสารพิษที่ท�ำลายบรรยากาศชั้นโอโซน (Ozone-Depleting
Substances) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SO) และฝุ่นละออง (Particulate Matter)

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ในการนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการด�ำเนินการรองรับสถานการณ์ตามมาตรการ IMO2020 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายเปลี่ยนมาใช้
เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ (Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) ไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน�้ำหนักของก�ำมะถันในเชื้อเพลิงเรือ
ส�ำหรับกลุม่ เรือทีใ่ ห้บริการหรือมีความจ�ำเป็นต้องขนส่งในเส้นทางนอกเขตน่านน�ำ้ ไทย ให้เป็นไปตามองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ทุกประการ รวมถึงการควบคุมติดตามประสิทธิภาพของเครือ่ งยนต์
ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำดังกล่าว
ผลการด�ำเนินการ
กลุม่ บริษทั ฯ มีการประกาศใช้นำ�้ มันเตาก�ำมะถันต�ำ่ ไม่เกิน 0.5% โดยน�ำ้ หนักเพือ่ ใช้เป็นเชือ้ เพลิงในเรือ ตัง้ แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม
2562 เป็นต้นมา เพื่อแสดงเจตนารมณ์การให้ความร่วมมือและการสร้างมาตรฐานในระดับสากล และเรือขนส่งฯ ระหว่าง
ประเทศทุกล�ำของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและได้รับใบส�ำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษทาง
อากาศครบถ้วนแล้ว
(3)		 การจัดการขยะบนเรือ
การที่เรือล�ำหนึ่งออกเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งท�ำให้เรือแล่นอยู่กลางทะเลเป็นระยะเวลาหนึ่ง นอกจากกิจกรรม
ภายใต้ภารกิจการขนส่งสินค้าแล้ว บนเรือยังจ�ำต้องมีการประกอบกิจกรรมของคนประจ�ำเรือ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการ
ด�ำรงชีพ เช่น การประกอบอาหาร หรือกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ซึง่ กิจกรรมทัง้ หลายของคนบนเรือในเรือล�ำหนึง่ นัน้ จ�ำเป็น
ต้องบรรทุกเสบียง สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคที่จ�ำเป็น ให้เพียงพอต่อการเดินเรือครั้งหนึ่งด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เองเป็นแหล่งทีม่ าของขยะบนเรืออันจ�ำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทีถ่ กู ต้องเพือ่ ป้องกันไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศในทะเล
การจัดการขยะบนเรือเป็นไปตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention
on the Law of the Sea (UNCLOS)) และอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร
ค.ศ. 1978 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 and the Protocol of
1978 (MARPOL 73/78)) ในภาคผนวกที่ 5 (Annex V) โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาทั้งสองแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้เป็นภาคีในส่วนของภาคผนวกที่ 5 โดยทีป่ ระเทศไทยมีนโยบายทีจ่ ะเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาในภาคผนวกที่ 5 เพือ่ ร่วมมือ
กับนานาประเทศในการควบคุมมิให้มีการทิ้งขยะจากเรือ ซึ่งกฎหมายไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ
จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการเดินเรือในน่านน�้ำไทย โดยเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเล กําหนดมาตรการ
ในการควบคุมการทิ้งขยะจากเรือให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและให้เป็นไปตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญา
ส�ำหรับการจัดการขยะบนเรือของกลุ่มบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีการจัดท�ำ Garbage Management Plan และ Garbage
Record Book ตลอดจนมีการคัดแยกขยะบนเรือทุกล�ำอย่างชัดเจน เพื่อรวบรวมส่งทิ้งที่บนบกโดยไม่ทิ้งลงทะเลเด็ดขาด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการฝึกอบรมคนประจ�ำเรือของบริษัทฯ ให้มีความรู้และเข้าใจในอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันภาวะ
มลพิษจากเรือในส่วนของการควบคุมการทิง้ ขยะจากเรือ นอกเหนือจากนัน้ ในเรือทีว่ งิ่ ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ก็มีนโยบายติดตั้งเตาเผาขยะที่ได้รับการรับรองให้ใช้บนเรือได้ ตามเงื่อนไขที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(International Maritime Organization : IMO) ก�ำหนด
ผลการด�ำเนินการ
กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท�ำ Garbage Management Plan และ Garbage Record Book ตลอดจนมีการคัดแยกขยะบนเรือ
ทุกล�ำอย่างชัดเจน โดยรวบรวมส่งทิ้งที่บนบกให้กับหน่วยงานที่ได้รับการรับรองการจัดการขยะจากเรือ จากกรมเจ้าท่า และ
ไม่ทิ้งลงทะเลเด็ดขาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการฝึกอบรมคนประจ�ำเรือของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการขยะบนเรือ
ตามตารางการฝึกอบรมที่ก�ำหนด
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(4)		 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเรือที่ใช้งานอยู่และดัชนีชีวัดความเข้มข้นค่าคาร์บอน
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นอีกวิกฤตหนึ่งที่มวลมนุษยชาติก�ำลังเผชิญ ซึ่งนับวันปัญหาจะยิ่งทวี
ความรุนแรงขึ้น ทั้งระดับน�้ำทะเลที่สูงขึ้นและสภาพอากาศแบบสุดขั้ว ซึ่งมีทั้งแบบภัยแล้งและน�้ำท่วมอย่างรุนแรง
โดยในช่วงระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 ทีผ่ า่ นมา จึงมีการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือเราเรียกสั้น ๆ ว่า COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์
ขึ้น โดยมีเป้าหมายคือการผลักดันให้รัฐภาคีของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในระดับโลก รวมถึงมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
ภายในปี 2050 และยังเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ เสนอเป้าหมายที่สูงขึ้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ที่ส�ำคัญคือ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์) ทีจ่ ะท�ำลายชัน้ โอโซนให้เป็นศูนย์ (Net zero GHG emission)
ภายในปี 2030 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโร
คาร์บอน กลุ่มก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ ไอน�ำ้ โอโซน และ
สารซีเอฟซี ซึง่ จากสถานการณ์ทมี่ ปี ริมาณก๊าซเรือนกระจกมากเกินไปนีเ้ อง จึงได้เกิดข้อตกลงการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานในระดับโลก ในการประชุม COP26
ในภาคการขนส่งทางทะเล IMO ได้มกี ารประชุมของคณะกรรมการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมทางทะเล (MEPC) ครัง้ ที่ 76 ซึง่ เรียก
การประชุมครั้งนี้สั้น ๆ ว่า “MEPC 76” โดยสิ่งที่ได้จากการประชุมนี้คือ การใช้มาตรการทางเทคนิคและการปฏิบัติงาน
เพื่อลดความเข้มข้นของคาร์บอนในการขนส่งทางเรือ โดยจะมีผลตั้งแต่ปี 2023 มาตรการดังกล่าวได้แก่
1. ก�ำหนดมาตรการทางด้านเทคนิคที่ชื่อว่า “ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเรือ” หรือ Energy Efficiency
Design Index, EEDI) ส�ำหรับเรือที่ต่อใหม่ แต่พอมาใช้กับเรือที่ใช้งานในปัจจุบัน เรือก็เลยใส่ existing ship เข้าไป
กลายเป็น EEXI (Energy Efficiency Existing Ship Index, EEXI) หรือ “ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเรือ
ที่ใช้งานอยู่” ค่า EEXI จะบังคับใช้กับเรือทุกประเภทขนาด 400 GRT หรือมากกว่าที่วิ่งระหว่างประเทศ โดยไม่ค�ำนึงถึงวัน
ที่ต่อเรือ เรียกว่าเรือจะเก่าแค่ไหน ก็โดนบังคับให้ค�ำนวน EEXI โดยก�ำหนดบังคับใช้ค่า EEXI กับเรือภายใต้ข้อก�ำหนด
คือวันที่ 1 มกราคม 2566
2. ดัชนีชีวัดความเข้มข้นค่าคาร์บอน (Carbon Intensity Indicator, CII) เป็นเกณฑ์ที่จะใช้ตรวจวัดว่าเรือที่เข้าข่ายต้อง
ปฎิบัติตามข้อบังคับนี้ ปล่อย CO2 ขนาดน�้ำหนักเท่าไหร่ต่อน�้ำหนักเรือ 1 DWT ในระยะทาง 1 ไมล์ทะเล ซึ่งจะมีการตรวจ
สอบเป็นประจ�ำทุกปี จากมาตรการระยะสั้นของ IMO ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การปรับปรุง Ship Energy
Efficiency Management Plan (SEEMP) ให้มีการถูก audit การจัดอันดับ Rating ความสิ้นเปลืองของน�้ำมันเชื้อเพลิง
หรือก�ำหนดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงหรือความเร็วเรือ โดยในการประชุม MEPC ครั้งที่ 76 ก็ได้รวมทั้ง 3 อย่างเข้าด้วยกัน
กลายเป็น CII regulations เรือที่ต้องปฎิบัติตาม CII คือเรือที่วิ่งระหว่างประเทศที่ขนาดมากกว่า 5,000 GRT และเป็นเรือ
ที่ต้องปฎิบัติตามข้อบังคับของ EEXI โดยจะบังคับใช้ในปี 2024
ผลการด�ำเนินการ
เรือในกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันที่เข้าข่ายถูกบังคับใช้ EEXI มีทั้งหมด 13 ล�ำ โดยเรือทุกล�ำได้จัดท�ำรายงานทางเทคนิคใกล้จะ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2565 ส่วนเรือที่เหลือที่ไม่ได้ถูกบังคับใช้เรื่อง EEXI บริษัทฯ มีแผน
จะให้เรือทุกล�ำค�ำนวนค่า EEXI เก็บไว้เพื่อยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
หลังจากได้ค่า EEXI แล้ว เรือที่ขนาดเกิน 5000 GRT จะไปค�ำนวนหาค่า CII ต่อไป เป้าหมายของบริษัทฯ คือการค�ำนวณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดส�ำหรับเรือทุกล�ำในกองเรือเพื่อประเมินการปล่อยคาร์บอนและพัฒนานโยบายการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น Road Map ส�ำหรับเป้าหมายในอนาคต
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(5)		 กิจกรรมด้านการดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของน�้ำมันหรือสารเคมี (Oil Spill Drill)
บริษทั ฯ ตระหนักถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทีซ่ บั ซ้อน ระบบนิเวศ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก กลุ่มบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คาดไม่ถึง และได้จัดตั้ง
คณะท�ำงานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมือนสถานการณ์จริง เพื่อตอบสนองและรับมือ
ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบนเรือบงกช สตาร์ ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจ FSU
จัดขึ้นเป็นประจ�ำ 2 ครั้งต่อปี ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมเจ้าท่า
โครงการขยายพันธุ์ปะการังอ่อนเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังเสื่อมโทรม
และสร้างแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ด�ำเนินการโดย สถาบันวิจยั ทรัพยากร
ทางน�้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อ�ำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ ส่งผล
ให้สภาพแวดล้อมเสือ่ มโทรมลง ไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการแพร่ขยายพันธุข์ อง
ปลาตามธรรมชาติ ประกอบกับการหาปลาที่เกินก�ำลังผลิตของสัตว์น�้ำ
ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิดและปริมาณสัตว์น�้ำในทะเล
เพือ่ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ กลุม่ บริษทั ฯ จึงได้รว่ มฟังการบรรยายการขยายพันธุป์ ะการัง และร่วมลงมือปลูกปะการังอ่อน
เพื่อรอน�ำลงไปปลูกใต้ทะเลโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความร่วมมือและด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี และวางแผนร่วมต่อยอดองค์ความรู้กับชุมชนอีกด้วย

3.4		 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1		 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
(1)		 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้า
ตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรม
ใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก
รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อสินทรัพย์ เป็นต้น
(2)		 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ฯ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายให้บคุ ลากรปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือข้อก�ำหนด
เกีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมี่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ
มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำ� นึกให้แก่บคุ ลากรของบริษทั ฯ ในทุกระดับชัน้ ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วย
(3)		 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาค
เอกชน โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน และสายการบังคับ
บัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม รายละเอียดการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้แล้วใน “ส่วนที่ 2 การก�ำกับดูแลกิจการ”
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(4)		 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน
ไม่ละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผวิ เพศ อายุ การศึกษา
สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ารเฝ้าระวังการปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนส�ำหรับ
ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และด�ำเนินการเยียวยาตามสมควร
ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
และปลูกจิตส�ำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
(5)		 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรมเป็นปัจจัยทีจ่ ะช่วยเพิม่ มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความ
สามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก�ำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงาน
ความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท�ำงานที่เป็นธรรม
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรม
วิชาการด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติทดี่ ี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และการท�ำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส�ำหรับพนักงานตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก�ำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ
แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ�ำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ
อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของแต่ละบุคคล
ด�ำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกัน
การเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจติ ส�ำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงาน
มีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระท�ำ
ที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
(6)		 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นใน
การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ ดังนี้
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การให้บริการที่มีคุณภาพและ
มีมาตรฐาน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ใช้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ บริษทั ฯ
เล็งเห็นความส�ำคัญของการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการ โดยพนักงานของบริษัทฯ จะท�ำหน้าที่ให้ข้อมูล
ของการบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
บริษทั ฯ มีโครงการทีจ่ ะพัฒนาคิดค้นการให้บริการใหม่อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพือ่ ให้ลกู ค้า
ได้ใช้บริการที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ
บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด�ำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ
ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายก�ำหนด รวมถึงออกแบบ
สร้างสรรค์ และพัฒนาบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของบริการ
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
ของบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืน
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคม
อย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างคน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วย
เหลือและพัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้นการบริจาคและการสนับสนุนการศึกษา ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน
โดยรอบในพืน้ ทีท่ บี่ ริษทั ฯ เข้าด�ำเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทัง้ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อชุมชน สังคมและ
สิง่ แวดล้อมอันเนือ่ งมาจากการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษทั ฯยังได้สง่ เสริม
ให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ
ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมและการให้บริการเชิงสร้างสรรค์ทมี่ แี รงจูงใจอยูท่ กี่ ารรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวังให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก ซึ่งการ
มีนวัตกรรมเป็นกระบวนการและการให้บริการทางสังคมได้ดว้ ยนัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการ “คิดใหม่” เพือ่ ตอบโจทย์ของสังคม
ในแง่มุมต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการท�ำงานในเชิงสร้างสรรค์ได้ด้วย

3.4.2		 ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
(1) การกํากับดูแลกิจการ
จากความมุงมั่นในการด�าเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมและยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ท�าใหไดรับคะแนน
ดานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” จากโครงการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�าป 2564 (หรือ CGR 2021)
เปนปที่สามตอเนื่องกัน (2562 – 2564) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นตั้งใจในการ
พัฒนามาตรฐานและด�ารงตนในการประกอบธุรกิจอยางเปนธรรมและมีจรรยาบรรณเรื่อยมา
(2) การตอตานคอรรัปชัน
บริษัทฯ ไดรับการรับรองเปนสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการ CAC ตั้งแตป 2562 โดยการ
รับรองดังกลาวมีอายุ 3 ป และในป 2564 ที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแส
การกระท�าผิดหรือการทุจริต
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แบบ 56-1 One Report

(3)		 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในปี 2564 รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 1,185.87 ล้านบาท
ซึ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรมพนักงาน
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมส�ำหรับพนักงานในแต่ละฝ่าย ซึ่งครอบคลุมทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน
ทักษะด้านการบริหารจัดการ และความรูเ้ ฉพาะทางวิชาชีพ โดยจัดอบรมหลักสูตรภายในจ�ำนวน 120 หลักสูตรและหลักสูตร
ภายนอกจ�ำนวน 47 หลักสูตร โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมฝึกอบรมของพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 51.20 ชั่วโมงต่อคน
ปี
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมต่อปี

2564
51.20

2563
35.94

2562
52.80

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานไว้ และมี
ผลการด�ำเนินงานดังนี้
สถิติความปลอดภัย
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในอาคารส�ำนักงาน
ถึงขั้นพนักงานบาดเจ็บ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนเรือถึงขั้นพนักงานบาดเจ็บ

เป้าหมาย
0 ครั้ง

ระยะเวลา
365 วัน

ผลการด�ำเนินงาน
0 ครั้ง

0 ครั้ง

365 วัน

1 ครั้ง

(4)		 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) ตามมาตรฐานสากล จากบริษทั บูโร เวอริทสั
เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อรับค�ำติชมในการให้บริการและรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
ของบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถส่งเรื่องมายังบริษัทฯ
ได้ที่ฝ่ายการตลาด หรือที่อีเมล PRMoperation@primamarine.co.th
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
บริษทั ฯ ได้มกี ารน�ำส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเกีย่ วกับการให้บริการ เพือ่ ท�ำการประเมินการปฏิบตั งิ านอันเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำปีละ 1 ครั้ง โดยมีผลการประเมินดังนี้

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าฝ่ายการตลาด 1
92.00%

96.48%

96.00% 95.33%

96.00% 96.21%
เป้าหมาย
ผลการประเมิน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าฝ่ายการตลาด 2
92.00%

93.00%

93.00%
87.00%

87.00% 89.23%

เป้าหมาย
ผลการประเมิน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(5)		 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
หนึง่ ในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม คือ การช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชน โดยสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน พัฒนาคน
กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนในบริเวณรอบของการปฏิบัติงาน
รวมทัง้ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม อันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั งิ านด้วยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังได้สง่ เสริมให้บคุ ลากรของกลุม่ บริษทั ฯ เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย โดยมีโครงการที่ร่วมสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 2564 ได้แก่
โครงการส่งเสริมอุปกรณ์ทางการศึกษาส่งมอบเรือช่วยชีวิตพร้อมหลักเดวิด ให้แก่ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้จากอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงด้วยการส่งต่อเรือช่วยชีวิตพร้อมหลักเดวิด
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โครงการเสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สนิ ให้กบั ประชาชนและนักท่องเทีย่ วในเขตพืน้ ที่
ต�ำบลเกาะสีชงั ร่วมกับเทศบาลต�ำบลเกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี
กลุ่มบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่ชุมชนในพื้นที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง โดย
ด�ำเนินการสนับสนุนผ่านบริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส
จ�ำกัด ในการจัดหารถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เพื่อ
อ� ำ นวยความสะดวกในการดู แ ลความปลอดภั ย แก่
ประชาชนในชุมชนและนักท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ ได้มกี ารส�ำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของคนในชุมชนเป็นประจ�ำต่อ
เนื่องทุกปี เพื่อตอบสนองความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างแท้จริง
โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ชาวประมงร่วมกับสมาคมประมงชลบุรี จังหวัดชลบุรี
กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพประมงของ
ชุ ม ชนติ ด ทะเลเป็ น อย่ า ง จึ ง ได้ ล งพื้ น ที่ ส� ำ รวจความ
ต้องการและร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริม
การขยายพันธุ์ปลาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมง
เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน จ�ำนวน
200,000 บาท และได้รว่ มหารือเพือ่ หาโอกาสต่อยอดองค์
ความรู้อย่างยั่งยืนกับสมาคมประมงชลบุรีในปีต่อไป

บริจาคเงินสนับสนุนสู้ภัย COVID-19
ในปี 2564 ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นวงกว้าง เนื่องจาก
เป็นเชื้อไวรัสใหม่ที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่ง
ทางการแพทย์ยงั ไม่มอี งค์ความรูใ้ นการรักษาให้หายขาด
และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน จึงท�ำให้ประชาชนตกอยู่ใน
ความเสี่ ย งการติ ด เชื้ อ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ ด้วยเหตุนี้ กลุม่ บริษทั ฯ จึงร่วมบริจาคเงิน
สนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์และหน่วยงานภาครัฐ
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้แก่
เทศบาลนครแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จ�ำนวน 50,000 บาท

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
แก่ต�ำรวจน�้ำศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กลุม่ บริษทั ฯ ร่วมจัดซือ้ เสือ้ ชูชพี เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยว โดยด�ำเนินการสนับสนุนผ่านบริษัท บงกช
มารีน เซอร์วิส จ�ำกัด

โรงพยาบาลสุ ร าษฎร์ ธ านี อํ า เภอเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 30,000 บาท

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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4. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายที่จะกล่าวต่อไปนี้ จัดท�ำส�ำหรับงบการเงินรวมส�ำหรับปี 2562 2563 และ 2564 และควรอ่าน
ประกอบกับหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมดังกล่าว โดยงบการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินไทย (TFRS) และงบการเงินส�ำหรับรอบปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 ที่ระบุในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จัดท�ำขึ้นในรูปของ
งบการเงินรวม (Consolidated basis)

4.1 ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะทางการเงิน
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานในปีบัญชี 2562 - 2564
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางด้านการขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเหลว
อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจเรือขนส่งฯ 2) ธุรกิจเรือขนส่งและ
จัดเก็บ FSU 3) ธุรกิจเรือ Offshore และ 4) ธุรกิจบริหารเรือ โดยมีส่วนแบ่งรายได้ของแต่ละธุรกิจในปี 2562 – 2564 ดังนี้
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รายได้รวม
จากการให้บริการ
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5,925.8 ล้านบาท
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รายได้รวม
จากการให้บริการ
ปีบัญชี 2564
5,880.0 ล้านบาท

49%

48%

ธุรกิจขนส่งฯ

ธุรกิจขนส่ง และจัดเก็บ FSU

ธุรกิจเรือ Offshore

ธุรกิจบริหารจัดการเรือ

ในปี 2564 สถานการณ์วิกฤติที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ยังคง
ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งเป็นการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง
ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัดทั่วประเทศและมีจ�ำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นแตะหลัก
หมืน่ คนในช่วงต้นปี 2564 ทีผ่ า่ นมา นอกจากนี้ หลายประเทศทัว่ โลกยังคงเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เช่นเดียวกับประเทศไทย ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลเสียหาย
ต่อเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูค้ นทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นไปมาก และส่งผลต่อห่วงโซ่อปุ สงค์ (demand)
อุปทาน (supply) ในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก รวมถึงการที่ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมากในปี 2564
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงไปยังธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ซึ่งเดิมเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ในสัดส่วนสูงที่สุด
ให้กับบริษัทฯ

82

แบบ 56-1 One Report

ดังนั้นในปี 2564 บริษัทฯ จึงได้ท�ำการวางแผนและด�ำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างกลุ่มธุรกิจต่างๆ และลดการ
พึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป ซึ่งปี 2564 ถือเป็นปีแห่งการ “ปรับฐานธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ”
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าการเข้าซื้อกิจการของบริษัท บริษัท ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทยออยล์มารีน
จ�ำกัด) เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2564 จากบริษทั ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ การลงทุนดังกล่าวไม่เพียงท�ำให้บริษทั ฯ สามารถ
ขยายธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันส�ำเร็จรูปในประเทศ (Domestic Trading Business) ธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันส�ำเร็จรูประหว่าง
ประเทศ (International Trading Business) ธุรกิจเรือขนส่งเพื่อให้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
(Offshore Support Business) และธุรกิจบริหารจัดการเรือ (Ship Management Business) ได้ทันทีภายหลังการเข้าซื้อ
กิจการดังกล่าว แต่บริษัทฯ ยังสามารถบรรลุข้อตกลงในการให้บริการเรือขนส่งน�้ำมันดิบระหว่างประเทศขนาด VLCC
ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง น�้ ำ มั น ส� ำ เร็ จ รู ป ระหว่ า งประเทศ (International Trading Business) จ� ำ นวน 3 ล� ำ แก่
บริษัท ไทยออยล์ฯ โดยท�ำสัญญาระยะยาว ซึ่งได้เริ่มให้บริการล�ำแรกในเดือนพฤษภาคม 2564 ส่วนล�ำที่ 2 และล�ำที่ 3
จะให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ตามล�ำดับ
จึงท�ำให้รายได้ของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2563 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น
สามารถชดเชยรายได้ในส่วนของธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�ำ้ มันดิบและผลิตภัณฑ์นำ�้ มันส�ำเร็จรูป (Floating Storage Units
Business “FSU”) ที่ชะลอตัวจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19 และการผันผวน
ของราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลก ที่ส่งผลให้อุปสงค์ในการใช้เรือ FSU เพื่อผสมและกักเก็บน�้ำมันในปี 2564 ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งของกองเรือ
อย่างมีประสิทธิภาพ ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในการขนส่งในประเภทผลิตภัณฑ์น�้ำมันใส และการขยาย
การให้บริการลูกค้าในแถบเอเชียใต้ (Indian Subcontinent) ท�ำให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับอัตราใช้งานของกองเรือ
(Utilization rate) ให้อยู่ในระดับสูง โดยการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้รวม
ได้จ�ำนวน 5,880.0 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,526.5 ล้านบาท
รายการที่ส�ำคัญที่สะท้อนภาพผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ใน 3 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้
รายการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ก�ำไรสุทธิ
อัตราก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ ของบริษัทใหญ่*

ปีบัญชี 2562
5,346.7
1,695.5
31.7
435.4
1,122.5
21.0
1,023.4

ปีบัญชี 2563
5,925.8
2,458.4
41.5
485.5
1,701.6
28.7
1,533.1

ปีบัญชี 2564
5,880.0
1,813.4
30.8
498.1
1,526.5
26.0
1,402.8

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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รายได้จากการให้บริการส�ำหรับปี 2562 2563 และ 2564 เท่ากับ 5,346.7 ล้านบาท 5,925.8 ล้านบาท และ 5,880.0
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายได้ในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 จากปี 2562 ในขณะที่รายได้ของปี 2564 ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 0.8 จากปี 2563 โดยในปี 2563 บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการเจรจาต่อรองปรับอัตราค่าบริการกับลูกค้า
ในกลุ่มเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จ�ำนวน 6 ล�ำ จากเรือทั้งหมดในกองเรือ FSU จ�ำนวน 8 ล�ำ สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการกักเก็บและผสมน�้ำมันเตาที่เพิ่มขึ้นมากในปีดังกล่าว ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสามารถรักษาระดับการท�ำ
รายได้ของธุรกิจเรือขนส่งในประเทศให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับปี 2562 แม้วา่ ปริมาณการบริโภคน�ำ้ มันอากาศยาน(Jet A-1)
จะลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท�ำให้รายได้ ก�ำไรขั้นต้น และก�ำไร
สุทธิของปี 2563 สูงขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562
ในขณะที่ปี 2564 แม้ว่ารายได้ของธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จะลดลงจากการที่ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกมีความ
ผันผวนสูงและส่งผลกระทบถึงความต้องการใช้เรือ FSU ในการกักเก็บและผสมน�้ำมันเตา แต่จากความส�ำเร็จในการเข้าซื้อ
กิจการของบริษทั ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถขยายธุรกิจเรือขนส่งน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปในประเทศ ธุรกิจเรือขนส่ง
น�้ำมันส�ำเร็จรูประหว่างประเทศ ธุรกิจเรือขนส่งเพื่อให้การสนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และธุรกิจ
บริหารจัดการเรือ เพื่อชดเชยรายได้ที่ชะลอตัวลงของธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSUตามที่ได้กล่าวข้างต้น จึงท�ำให้รายได้
โดยรวมของปี 2564 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากราคาการเพิ่มขึ้น
ของราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ ในส่วนของต้นทุนค่าน�ำ้ มันเชื้อเพลิง
ในการเดินเรือ (Bunker price) ที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งปี ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาและป้องกัน COVID-19 ของคนประจ�ำเรือ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19 ตลอดทัง้ ปี 2564 และต้นทุนในการเตรียมความพร้อม
ของเรือ AWB ในช่วงไตรมาส 1/2564 จึงเป็นสาเหตุให้ในปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการให้บริการสูงกว่าในปี 2563
ซึ่งท�ำให้ก�ำไรขั้นต้น และก�ำไรสุทธิในปี 2564 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปี 2562 2563 และ 2564 เท่ากับ 435.4 ล้านบาท 485.5 ล้านบาท
และ 498.1 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายการขายและบริหารที่สูงในปี 2563 สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มาจาก
ค่าใช้จ่ายในการขายเรือในธุรกิจเรือขนส่งและสนับสนุนการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทางทะเล (“ธุรกิจเรือ Offshore
Support”) ที่ได้มีการขายออกไปในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากลูกค้ามีความจ�ำเป็นต้องหยุดด�ำเนิน
การ สืบเนื่องมาจากปริมาณน�้ำมันในหลุมผลิตลดลงและการปรับลดลงของราคาน�้ำมันดิบอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางปี 2563
และจากค่าใช้จา่ ยผลตอบแทนพนักงานของกลุม่ ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ตามผลประกอบการของปี 2563
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจหาและป้องกัน COVID-19 ของคนประจ�ำเรือที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ
บริษัท ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2562 2563 และ 2564 เท่ากับ 1,122.5 ล้านบาท 1,701.6 ล้านบาท และ 1,526.5 ล้านบาท ตามล�ำดับ
คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 21.0 ร้อยละ 28.7 และร้อยละ 26.0 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ อัตราก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2563 เป็น
ผลมาจากความส�ำเร็จในการเจรจาเพื่อขอปรับอัตราค่าบริการของเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น ในขณะที่อัตราก�ำไรสุทธิที่ลดลงในปี 2564 เป็นผลมาจากการลดลงของก�ำไรขั้นต้นจากการชะลอตัวของธุรกิจเรือ
ขนส่งและจัดเก็บ FSU การเพิ่มขึ้นของต้นทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสอดคล้องกับราคาน�้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในปี 2564
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่ปรับตัวลดลง ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�ำหรับธุรกิจที่ขยาย
เพิ่มขึ้นและค่าที่ปรึกษาทางการเงินส�ำหรับการเข้าซื้อกิจการบริษัท ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด ที่เพิ่มขึ้น
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แบบ 56-1 One Report

4.2		 การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
4.2.1		 การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564
4.2.1.1 รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ
2564 รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ เท่ากับ 5,346.7 ล้านบาท 5,925.8 ล้านบาท และ 5,880.0 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ราย
ได้จากการให้บริการของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ และรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
เป็นหลัก
รายได้จากการให้บริการสามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ 2) รายได้
จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU 3) รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore และ 4) รายได้จากธุรกิจบริหารเรือ โดยสามารถแสดง
รายละเอียดได้ตามตารางดังต่อไปนี้
รายได้จากการให้บริการ
(ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ
รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ
FSU
รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore
รายได้จากธุรกิจบริหารเรือ
รายได้จากการให้บริการรวม

ปีบัญชี 2562
มูลค่า
ร้อยละ
2,587.9
48.4
1,940.9
36.3

ปีบัญชี 2563
มูลค่า
ร้อยละ
2,203.3
37.2
3,248.6
54.8

ปีบัญชี 2564
มูลค่า
ร้อยละ
2,888.4
49.1
2,359.0
40.1

491.2
326.6
5,346.7

225.5
248.4
5,925.8

307.3
325.3
5,880.0

9.2
6.1
100.0

3.8
4.2
100.0

5.3
5.5
100.0

1) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ
รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ มีการเติบโตต่อเนื่องอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 รายได้
จากธุรกิจเรือขนส่งฯ เท่ากับ 2,587.9 ล้านบาท 2,203.3 ล้านบาท และ 2,888.4 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 48.4 ร้อยละ 37.2 และร้อยละ 49.1 ของรายได้จากการให้บริการรวม ตามล�ำดับ ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ
จะแปรผันตามปริมาณการขนส่ง ดังนี้
ธุรกิจเรือขนส่งฯ
ปริมาณสินค้าที่เรือขนส่งให้บริการ (ล้านลิตร)

ปีบัญชี 2562
9,282.3

ปีบัญชี 2563
9,880.3

ปีบัญชี 2564
9,188.8

- ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ ลดลง 384.6 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 14.9 เป็นผลมาจาก (1) ปริมาณการขนส่งน�ำ้ มันอากาศยานลดลงอย่างรุนแรงจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ท�ำให้บริษัทฯ ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางและผลิตภัณฑ์ในการขนส่งไปยังเส้นทางที่มีอัตราค่าบริการ
ต�่ ำ กว่ า เดิ ม เพื่ อ เป็ น เป็ น การรั ก ษาระดั บ การใช้ ง านของเรื อ (Utilization Rate) ให้ ยั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ สู ง และ
(2) ธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศมีการขายเรือออกไปจ�ำนวน 1 ล�ำ เนื่องจากดังกล่าวมีอายุมาก และถึงก�ำหนด
การเข้าอู่ (Drydocking)

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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- ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ เพิ่มขึ้น 685.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 31.1 เป็นผลมาจาก (1) จ�ำนวนเรือให้บริการที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันส�ำเร็จรูปในประเทศ ภายหลัง
จากการเข้าซื้อกิจการบริษัท ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด จ�ำนวน 5 ล�ำ (2) การบริหารจัดการกองเรืออย่างมีประสิทธิภาพในการ
ปรั บ เปลี่ ย นเส้ น ทางและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นการขนส่ ง รวมถึ ง การขยายการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ในแถบเอเชี ย ใต้ (Indian
Subcontinent) (3) รายได้จากเรือ VLCC จ�ำนวน 1 ล�ำ ในธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันส�ำเร็จรูประหว่างประเทศ จากการ
ซื้อกิจการบริษัท ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด โดยให้บริการกับกลุ่มไทยออยล์ภายใต้สัญญา Time charter ระยะยาว
2) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เท่ากับ 1,940.9 ล้านบาท 3,248.6
ล้านบาท และ 2,359.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.3 ร้อยละ 54.8 และร้อยละ 40.1 ของรายได้
จากการให้บริการรวม ตามล�ำดับ ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการให้บริการ
เฉลี่ย (Utilization Rate) ดังนี้
ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
อัตราการให้บริการเฉลี่ย (Utilization Rate) (ร้อยละ)

ปีบัญชี 2562
94.30

ปีบัญชี 2563
99.90

ปีบัญชี 2564
74.39

- ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึ้น 1,307.7
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.4 สาเหตุหลักเนื่องจาก (1) เรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ที่จัดหาเพิ่มจ�ำนวน 3 ล�ำ
ในระหว่างปี 2562 ได้ให้บริการกับลูกค้าเต็มปีในปี 2563 และ (2) บริษัทสามารถเจรจาปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้เรือ FSU ในการจัดเก็บและผสมน�้ำมันเตาก�ำมะถันต�่ำที่เพิ่มสูงขึ้นตามมาตรการ
IMO2020
- ส�ำหรับปีบญ
ั ชี 2564 เทียบกับปีบญ
ั ชี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ลดลง 889.6 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 27.4 สาเหตุหลักเนื่องจาก (1) การปรับลดอัตราค่าบริการเรือตั้งแต่ไตรมาส 2/2564 ที่ผ่านมา
ตามภาวะตลาดที่มีความต้องการใช้เรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ลดลง จากผลกระทบของสถานการณ์การราคาน�้ำมันดิบ
ในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (2) จ�ำนวนเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ที่ลดลงจ�ำนวน 3 ล�ำในปี 2564 จากการ
ขายเรือออกเพือ่ ท�ำก�ำไรจากสถานการณ์ราคาเหล็กในตลาดโลกทีป่ รับตัวสูงขึน้ มาก ทัง้ นีเ้ พือ่ รักษาระดับอัตราการใช้งาน
ของกองเรือ FSU (Utilization rate) ที่เหลืออยู่ ให้อยู่ในระดับสูง
3) รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore Support
รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore Support ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSO รายได้จากการให้บริการ
เรือที่พัก (Accomodation Work Barge: AWB) และรายได้จากเรือขนส่งบุคลากรเพื่อการส�ำรวจและผลิตน�้ำมันกลางทะเล
(Crew Boat) ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 รายได้จากธุรกิจการให้บริการเรือ Offshore Support เท่ากับ 491.2
ล้านบาท 225.5 ล้านบาท และ 307.3 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.2 ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 5.3 ของ
รายได้จากการให้บริการรวม ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore มีการเปลีย่ นแปลงตามจ�ำนวนวันให้บริการ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ธุรกิจเรือ Offshore
จ�ำนวนวันที่เรือ Offshore ให้บริการ (วัน)
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ปีบัญชี 2562
1,006.0

ปีบัญชี 2563
468.0

ปีบัญชี 2564
2,863.7

- ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือ Offshore ลดลง 265.7 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 54.1 เนื่องจากการขายเรือ FSO จ�ำนวน 2 ล�ำออกไปในระหว่างปี 2563 เนื่องจากลูกค้ามีความจ�ำเป็น
ต้องหยุดด�ำเนินการผลิต สืบเนื่องมาจากปริมาณน�้ำมันในหลุมผลิตลดลง ดังนั้นจึงท�ำให้ ณ สิ้นปี 2563 เรือในธุรกิจ
Offshore ของบริษัทฯ จึงมีเพียงเรือ AWB จ�ำนวน 1 ล�ำ
- ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือ Offshore เพิ่มขึ้น 81.8 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.3 เนื่องจากการกลับเข้าให้บริการลูกค้าของเรือ AWB ภายใต้สัญญา Time charter ตั้งแต่วันที่ 26
เมษายน 2564 ทีผ่ า่ นมา ภายใต้สญ
ั ญาทีม่ อี ตั ราค่าบริการทีส่ งู ขึน้ และมีระยะเวลายาวกว่าสัญญาในปีทผี่ า่ นมา สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของธุรกิจการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยที่ปรับตัวดีขึ้น และกองเรือ Crew Boat ที่เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 13 ล�ำ ภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการบริษัท ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด ที่เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564
ที่ผ่านมา
4) รายได้จากธุรกิจการบริหารเรือ
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 รายได้จากธุรกิจการบริหารเรือเท่ากับ 326.6 ล้านบาท 248.4 ล้านบาท และ 325.3
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.1 ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.5 ของรายได้จากการให้บริการรวม ตามล�ำดับ
- ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจการบริหารเรือลดลง 78.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 23.9 สาเหตุหลักเนื่องจากจ�ำนวนเรือในการให้บริหารจัดการเรือลดลง โดยในช่วงต้นปี 2563 เรือ Aframax
ที่บริษัทฯ ได้ให้บริการบริหารจัดการเรือได้ถูกน�ำไปขายเป็นเศษซาก (Scrap) จึงท�ำให้จ�ำนวนเรือนอกกลุ่มที่บริษัทฯ
ให้บริการบริหารจัดการเรือมีเพียง 2 ล�ำในปี 2563
- ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจการบริหารเรือเพิ่มขึ้น 76.9 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 31.0 เป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการบริษัท ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ ได้รับธุรกิจ Shipping/
Ship Agent ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่กลุ่มทรูธ มาริไทม์ มีความเชี่ยวชาญมาด�ำเนินการต่อ โดย ณ สิ้นปี 2564 มีเรือที่อยู่
ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัทฯ จ�ำนวนทั้งสิ้น 36 ล�ำ โดยแบ่งเป็นเรือนอกกลุ่มบริษัท จ�ำนวน 4 ล�ำ และเรือภายใน
กลุ่มบริษัท จ�ำนวน 32 ล�ำ
4.2.1.2 ต้นทุนการให้บริการ
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 3,651.2 ล้านบาท 3,467.4 ล้านบาท และ
4,066.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลง 183.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 ในปี 2563 และเพิ่มขึ้น 599.2 ล้านบาท หรือร้อยละ
17.3 ในปี 2564 โดยมีต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจ เป็นดังนี้
ปีบัญชี 2562
มูลค่า
ร้อยละ
ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งฯ
2,047.4
56.1
ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ 1,063.5
29.1
FSU
ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore
352.9
9.7
ต้นทุนการให้บริการบริหารเรือ
187.4
5.1
ต้นทุนการให้บริการรวม
3,651.2
100.0
ต้นทุนการให้บริการ
(ล้านบาท)

ปีบัญชี 2563
มูลค่า
ร้อยละ
1,776.0
51.2
1,356.8
39.1

ปีบัญชี 2564
มูลค่า
ร้อยละ
2,397.6
59.0
1,245.6
30.6

201.2
133.4
3,467.4

215.7
207.7
4,066.6

5.8
3.8
100.0

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

5.3
5.1
100.0
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สัดส่วนของต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ในปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 สรุปได้ดังนี้
ต้นทุนการให้บริการ
(ล้านบาท)
น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเดินเรือ
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่าย
ค่าจ้างเรือขนส่งแบบระยะเวลา
ค่าบริหารจัดการเรือ1
ต้นทุนธุรกิจขนส่ง2
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนการให้บริการรวม
หมายเหตุ:

1

				2

				

ปีบัญชี 2562
ร้อยละ
22.9
17.1
9.4
6.2
44.3
0.1
100.0

ปีบัญชี 2563
ร้อยละ
22.9
20.2
2.8
7.9
46.1
0.1
100.0

ปีบัญชี 2564
ร้อยละ
26.1
22.2
8.3
43.3
0.1
100.0

ค่าบริหารจัดการเรือ เช่น ค่าใช้จ่ายคนประจ�ำเรือ และค่าซ่อมบ�ำรุง เป็นต้น
ต้นทุนธุรกิจขนส่ง เช่น ค่าภาระการใช้ท่าเรือ (Port Due and Port Charge) ค่าใช้จ่ายตัวแทนด�ำเนินการ
(Agent) ค่าประกันภัย และค่าจ้างเรืออื่นรายเที่ยว

1) ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง
ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งประกอบด้วยต้นทุนหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าจ้างเรือขนส่งแบบระยะเวลา และค่าบริหารจัดการเรือ โดยส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 ต้นทุนการให้บริการ
เรือขนส่งเท่ากับ 2,047.4 ล้านบาท 1,776.0 ล้านบาท และ 2,397.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.1
ร้อยละ 51.2 และ ร้อยละ 59.0 ของต้นทุนการให้บริการรวม
- ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง ลดลง 271.4 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 13.3 เนื่องจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเดินเรือในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 สอดคล้องกับราคาน�้ำมันดิบ
ที่ปรับตัวลดลง
- ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง เพิ่มขึ้น 621.6 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.0 เนื่องจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเดินเรือในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับ
สถานการณ์ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
2) ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 ต้นทุนการให้บริการธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เท่ากับ 1,063.9 ล้านบาท
1,356.8 ล้านบาท และ 1,245.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.1 ร้อยละ 39.1 และ 30.6 ของต้นทุน
การให้บริการรวม ตามล�ำดับ
- ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึ้น 293.3
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ต้นทุนในการให้บริการที่เพิ่มขึ้นของเรือล�ำใหม่
จ�ำนวน 3 ล�ำ ได้แก่ เรือ Aquarius Star เรือ Crystal Star และ เรือ Darin Star ที่ให้บริการเต็มปี ในปี 2563 และ
(2) การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายของเรือใหม่ทั้ง 3 ล�ำดังกล่าว ที่มีการตัดค่าเสื่อมราคาเต็มปี
ในขณะที่ปี 2562 จะตัดค่าเสื่อมราคาภายหลังจากการเข้าให้บริการของเรือแต่ละล�ำ
- ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ลดลง 111.2
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนในการให้บริการที่ลดลงซึ่งสอดคล้องกับจ�ำนวนเรือ FSU
ที่ลดลง จ�ำนวน 3 ล�ำ จากการขายออกในไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2564 ในช่วงที่สถานการณ์ราคาเหล็กในตลาดโลก
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ เรือ Darin Star เรือ Energy Star และ เรือ Jubilee Star
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3) ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore เท่ากับ 352.9 ล้านบาท 201.2 ล้านบาท และ
215.7 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.7 ร้อยละ 5.8 และ ร้อยละ 5.3 ของต้นทุนการให้บริการรวม ตามล�ำดับ
- ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore ลดลง เนื่องจากจ�ำนวนเรือ FSO
ที่ให้บริการลดลงจ�ำนวน 2 ล�ำจากการปิดหลุมผลิตน�้ำมันของลูกค้าตามที่ได้กล่าวข้างต้น
- ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากเรือ Crew boat
ที่ให้บริการเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 13 ล�ำ ภายหลังการเข้าซื้อกิจการบริษัท ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด
4) ต้นทุนการให้บริการบริหารเรือ
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 ต้นทุนการให้บริการบริหารเรือ เท่ากับ 187.4 ล้านบาท 133.4 ล้านบาท และ 207.7
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.1 ร้อยละ 3.8 และ ร้อยละ 5.1 ของต้นทุนการให้บริการรวม ตามล�ำดับ
- ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการบริหารเรือ ลดลง 54.0 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 28.8 เนื่องจากบริษัทฯ ยกเลิกการให้บริการเรือขนาด Aframax ในธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศ ตั้งแต่
ช่วงต้นปี 2563 เนื่องจากลูกค้าได้น�ำเรือไปขายเป็นเศษซาก (Scrap)
- ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการบริหารเรือเพิ่มขึ้น 74.3 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.7 เนื่องจากต้นทุนของธุรกิจ Shipping/Ship Agent ที่เริ่มรับรู้รายได้หลังจากการเข้าซื้อกิจการ
บริษัททรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ในธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มในการตรวจหาและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของคนประจ�ำเรือที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4.2.1.3 ก�ำไรขั้นต้นและอัตราก�ำไรขั้นต้น
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 ก�ำไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 1,695.5 ล้านบาท 2,458.4 ล้านบาท และ 1,813.4 ล้านบาท
ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 31.7 ร้อยละ 41.5 และ ร้อยละ 30.8 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ก�ำไรขั้นต้นและ
อัตราก�ำไรขั้นต้นแยกตามธุรกิจเป็นดังนี้
ก�ำไรขั้นต้น
(ล้านบาท)

ปีบัญชี 2562
ปีบัญชี 2563
ปีบัญชี 2564
อัตราก�ำไร
อัตราก�ำไร
อัตราก�ำไร
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
ขั้นต้น
ขั้นต้น
ขั้นต้น
540.6
20.9
427.3
19.4
490.8
17.0
877.4
45.2 1,891.9
58.2 1,113.4
47.2

ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งฯ
ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ
FSU
ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore
138.3
ต้นทุนการให้บริการบริหารเรือ
139.2
ก�ำไรขั้นต้นรวม
1,695.5

28.2
42.6
31.7

24.2
115.0
2,458.4

10.8
46.3
41.5

91.6
117.6
1,813.4

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

29.8
36.2
30.8
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(1) ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือขนส่งฯ
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือขนส่งฯ รวมเท่ากับ 540.6 ล้านบาท 427.3 ล้านบาท และ
490.8 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 20.9 ร้อยละ 19.4 และ ร้อยละ 17.0ตามล�ำดับ โดยก�ำไร
ขัน้ ต้นของธุรกิจเรือขนส่งฯ ในปี 2563 ปรับตัวลดลงจากปี 2562 เนือ่ งจาก (1) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ทีส่ ง่ ผลให้การขนส่งน�ำ้ มันอากาศยาน (Jet A-1) ลดลงอย่างมาก บริษทั ฯ จึงท�ำการปรับเปลีย่ นรูปแบบการขนส่งให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ตลาด โดยเปลี่ยนจากการขนส่งน�้ำมันอากาศยานลงไปยังภาคใต้ เป็นการขนส่งน�้ำมันประเภทเบนซิน และ
ดีเซลเข้าภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพื่อรักษาระดับการใช้งานของเรือ (Utilization Rate) ให้คงอยู่ในระดับสูง แต่การ
ขนส่งน�้ำมันในเส้นทางภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จะมีอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ต�่ำกว่าการขนน�้ำมันอากาศยานลงไปยัง
ภาคใต้ และ (2) ในช่วงไตรมาส 4/2563 เรือในธุรกิจฯ ขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทฯ จ�ำนวน 1 ล�ำ ได้เข้าซ่อมบ�ำรุง
(Drydocking) ตามแผนงาน จึงท�ำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีรายได้ แต่ยังคงรับรู้ต้นทุนคงที่ ดังนั้น ก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจเรือ
ขนส่งฯ ในปี 2563 จึงปรับตัวลดลงจากปี 2562
ในขณะที่ก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจเรือขนส่งฯ ในปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจาก (1) การบริหารจัดการกองเรือ
อย่างมีประสิทธิภาพในการปรับเปลีย่ นเส้นทางและผลิตภัณฑ์ในการขนส่งรวมถึงการขยายการให้บริการลูกค้าในแถบเอเชีย
ใต้ (Indian Subcontinent) (2) จ�ำนวนเรือให้บริการลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันส�ำเร็จรูปในประเทศภายหลัง
การซือ้ กิจการบริษทั ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด (3) การเพิม่ ขึน้ ของเรือ VLCC จ�ำนวน 1 ล�ำในธุรกิจเรือขนส่งน�ำ้ มันส�ำเร็จรูประหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากจากการขยายธุรกิจในช่วงไตรมาส 2/2564 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม อัตราก�ำไรขั้นต้นลดลงเล็ก
น้อยจากปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากต้นทุนค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ Aframax ที่อยู่ภายใต้สัญญา SPOT เพียงล�ำเดียว
ในกองเรือทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับราคาน�้ำมันในตลาดโลก
(2) ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เท่ากับ 877.4 ล้านบาท 1,891.9
ล้านบาท และ 1,113.4 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 45.2 ร้อยละ 58.2 และร้อยละ 47.2
ตามล�ำดับ โดยในปี 2563 เทียบกับปี 2562 บริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึ้นจากปี 2562
จ�ำนวน 1,014.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.6 สาเหตุหลักเนื่องจากในช่วงไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ
ประสบความส�ำเร็จในการเจรจาขอปรับอัตราค่าบริการของลูกค้าในเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ FSU ที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อกักเก็บน�้ำมันเตาก�ำมะถันต�่ำ เพื่อรองรับมาตรการ IMO2020 รวมถึงปริมาณ Demand การใช้เรือ
ขนส่งและจัดเก็บ ในการเก็บน�้ำมันดิบที่มีเพิ่มขึ้นมากในช่วงกลางปี 2563 จากการที่ปริมาณการใช้น�้ำมันของโลกลดลง
อย่างรุนแรงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19
ส�ำหรับปีบญ
ั ชี 2564 เทียบกับปีบญ
ั ชี 2563 บริษทั ฯ มีกำ� ไรขัน้ ต้นจากธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU ลดลงจากปี 2563 จ�ำนวน
778.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 41.1 สาเหตุหลักเนื่องจากสถานการณ์ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัว
สูงขึ้นในขณะที่ราคาซื้อขายน�้ำมันล่วงหน้า (Oil Future) ต�่ำกว่าราคาน�้ำมันในปัจจุบัน (ภาวะ Backwardation) ส่งผลให้
ความต้องการใช้เรือ FSU เพื่อผสมและกักเก็บน�้ำมันเตาก�ำมะถันต�่ำลดลง และเกิดภาวะการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ
เรือขนส่งและจัดเก็บ FSU นอกจากนีก้ ารเพิม่ ขึน้ ของราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกยังเป็นสาเหตุให้ตน้ ทุนค่าน�ำ้ มันเตา (LSFO)
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเดินเครื่องเรือของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งปี 2564
(3) ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือ Offshore
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือ Offshore รวมเท่ากับ 138.3 ล้านบาท 24.2 ล้านบาท และ
91.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 28.2 ร้อยละ 10.8 และ ร้อยละ 29.8 ตามล�ำดับ โดยก�ำไร
ขั้นต้นของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากการขายเรือ FSO จ�ำนวน 2 ล�ำออกไปในระหว่างปี 2563 เนื่องจากลูกค้า
มีความจ�ำเป็นต้องหยุดด�ำเนินการผลิต สืบเนื่องมาจากปริมาณน�้ำมันในหลุมผลิตลดลง ดังนั้น จึงท�ำให้ ณ สิ้นปี 2563
เรือในธุรกิจ Offshore ของบริษัทฯ จึงมีเพียงเรือ AWB จ�ำนวน 1 ล�ำ
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แบบ 56-1 One Report

ในขณะทีก่ ำ� ไรขัน้ ต้นของปี 2564 เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 เนือ่ งจากการให้บริการลูกค้าของกองเรือ Crew boat ทีเ่ พิม่ ขึน้ จ�ำนวน
13 ล�ำ ภายหลังการเข้าซื้อกิจการบริษัท ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด ตั้งแต่ไตรมาส 2/2564 และการที่เรือ AWB ได้เข้าให้บริการ
ภายใต้สัญญาที่มีอัตราค่าบริการที่สูงขึ้นเดิม เป็นสาเหตุให้ก�ำไรขั้นต้นในธุรกิจ Offshore ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
โดย ณ สิ้นปี 2564 ธุรกิจ Offshore ของบริษัทฯ มีเรือ AWB จ�ำนวน 1 ล�ำ และเรือ Crew boat จ�ำนวน 13 ล�ำ
(4) ก�ำไรขั้นต้นจากจากธุรกิจบริหารจัดการเรือ
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 ก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจบริหารจัดการเรือรวมเท่ากับ 139.2 ล้านบาท 115.0 ล้านบาท
และ 117.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 42.6 ร้อยละ 46.3 และร้อยละ 36.2 ตามล�ำดับ
โดยสาเหตุที่บริษัทสามารถท�ำก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจบริหารจัดการเรือในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากปริมาณเรือน
อกกลุม่ ทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ บริการจัดการเรือลดลงจ�ำนวน 1 ล�ำ จากการทีเ่ จ้าของเรือได้นำ� เรือดังกล่าวไปขายเป็นเศษซาก (Scrap)
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น
ในขณะที่ก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจบริหารจัดการเรือในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากการให้บริการธุรกิจ Ship Agent
ที่ได้รับมาจากการขยายธุรกิจ ตามที่กล่าวข้างต้น ในขณะที่ อัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2564 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นผล
มาจากการลดลงของเรือ VLCC นอกกลุ่ม จ�ำนวน 1 ล�ำ ที่บริษัทฯ เคยให้บริการบริหารจัดการเรือจนถึงเดือนสิงหาคม 2564
และบริษัทฯ ได้เข้าซื้อเรือล�ำดังกล่าว เพื่อน�ำมาท�ำเป็นเรือ FSU จึงท�ำให้เรือล�ำดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจากเรือนอกกลุ่มเป็น
เรือของบริษัทฯเอง
4.2.1.4 รายได้อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วย เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ๆ โดยส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 รายได้อื่นขอ
งบริษัทฯ เท่ากับ 58.1 ล้านบาท 54.3 ล้านบาท และ 591.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ รายละเอียดของรายได้อื่น เป็นดังนี้
รายได้อื่น (ล้านบาท)
ดอกเบี้ยรับ
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
ค่าชดเชยความล่าช้าของเรือ (Demurrage)
รายได้อื่นจากการโอนกลับประมาณการหนี้สินค่าหุ้นค้างจ่าย
อื่น ๆ1
รายได้อื่นรวม

ปีบัญชี 2562
11.5
2.4
9.1
35.1
58.1

ปีบัญชี 2563
4.4
0.3
5.5
44.1
54.3

ปีบัญชี 2564
3.4
439.6
41.4
63.0
44.2
591.6

หมายเหตุ: 1 รายได้อื่น ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินชดเชยประกันภัย บริการอื่น ๆ และรายได้ให้เช่าอุปกรณ์เรือ
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่นลดลง 3.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.5 สาเหตุหลัก
เนื่องจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากลดลงสอดคล้องกับการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 537.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 989.5 สาเหตุ
หลักมาจากก�ำไรจากการขายเรือ FSU จ�ำนวน 3 ล�ำ ในช่วงที่สถานการณ์ราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุด
ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จ�ำนวน 439.6 ล้านบาท
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4.2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเดือนและผลตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน ค่ารับรอง
ค่าเดินทาง และค่าที่ปรึกษาและค่าบริหารจัดการ ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย โดย
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เท่ากับ 435.4 ล้านบาท 485.5 ล้านบาท และ
498.1 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ จ�ำแนกตามประเภทของรายการเป็นดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(ล้านบาท)
เงินเดือนและผลตอบแทนของผู้บริหาร
และพนักงาน
ค่ารับรอง ค่าเดินทาง และค่าที่ปรึกษา
และค่าบริหารจัดการ
ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
การด้อยค่าจากเงินลงทุน และเรือเดิน
ทะเล
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม

ปีบัญชี 2562
มูลค่า
ร้อยละ*
281.6
5.3

ปีบัญชี 2563
มูลค่า
ร้อยละ*
315.8
5.3

ปีบัญชี 2564
มูลค่า
ร้อยละ*
320.9
5.5

58.8

1.1

42.4

0.7

49.4

0.8

17.1
34.2
23.1

0.3
0.6
0.4

12.6
35.4
-

0.2
0.6
-

9.5
50.9
13.2

0.2
0.9
0.2

3.9
16.6
435.4

0.1
0.3
8.1

45.4
33.9
485.5

0.8
0.6
8.2

54.2
498.1

0.9
8.5

* ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นร้อยละ 8.2 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
คิดเป็นร้อยละ 8.1 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก
ผลขาดทุนของการขายสินทรัพย์ ซึ่งเป็นเรือ FSO จ�ำนวน 1 ล�ำ ในช่วงกลางปี 2563 ซึ่งในขณะที่ขายเรือดังกล่าว ราคาเหล็ก
ลดลงเป็นอย่างมากเนือ่ งจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ สามารถควบคุมค่าใช้จา่ ย
ในส่วนของ ค่ารับรอง ค่าเดินทาง ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ได้ดีขึ้น จึงท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยรวมเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กน้อย
ส�ำหรับปีบญ
ั ชี 2564 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหารคิดเป็นร้อยละ 8.5 ปรับเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยจากปี 2563 ทีค่ า่ ใช้จา่ ย
ในการบริหารคิดเป็นร้อยละ 8.2 ของรายได้จากการให้บริการ มาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารส�ำหรับธุรกิจที่ขยายเพิ่มขึ้น
ภายหลังการเข้าซื้อกิจการบริษัท ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด และค่าที่ปรึกษาทางการเงินส�ำหรับการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่ารับรอง ค่าเดินทาง ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางได้ดีขึ้น
เช่นเดียวกับในปี 2563 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยรวมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
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4.2.1.6 ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีรายได้ส่วนหนึ่งซึ่งได้รับเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะในธุรกิจเรือขนส่งฯ และจัดเก็บ FSU และธุรกิจ
เรือ Offshore เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด (Cashflow hedge) บริษัทฯ จึงเลือกที่จะจัดหาเงินทุนด้วยการ
กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน อย่างไรก็ดี มาตรฐานการบัญชีก�ำหนดให้บริษัทฯ
ต้องบันทึกรับรู้ 1) ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ท�ำรายการและวันที่ช�ำระเงิน และ 2) ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ท�ำรายการกับ ณ วันสิ้นงวดของงบการเงิน ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนส่วนใหญ่เกิดจากการ
บันทึกบัญชี ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ระยะยาวในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ รายละเอียดก�ำไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในปี 2562 2563 และ 2564 มีดังนี้
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 47.7 ล้านบาท เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า เมื่อเทียบกับเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐและเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 11.2 ล้านบาท เนื่องจากเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ส�ำหรับปีบญ
ั ชี 2564 บริษทั ฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นจ�ำนวน 30.0 ล้านบาท เนือ่ งจากเงินบาทอ่อนค่าลงเมือ่ เทียบ
กับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
4.2.1.7 ต้นทุนทางการเงิน
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 211.0 ล้านบาท 214.1 ล้านบาท และ 248.8
ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 3.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5
ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญจากปีก่อน
ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 34.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2
มาจากการกู้ยืมเงินเพื่อเข้าซื้อกิจการบริษัท ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด
4.2.1.8 ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ส�ำหรับปี 2562 2563 และ 2564 ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าของบริษัทฯ เท่ากับ
92.0 ล้านบาท 90.1 ล้านบาท และ 26.9 ล้านบาท ตามล�ำดับ ในปี 2562 บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม ได้แก่
TIM TMN และลงทุนในหุ้นสามัญของกิจการร่วมค้า ได้แก่ TNTL TST TNS STC และ BMS ต่อมาระหว่างปี STC ได้เสร็จ
สิ้นการช�ำระบัญชี จึงท�ำให้ในปี 2563 บริษัทร่วมของบริษัทฯ จึงประกอบไปด้วย TMN และ TIM ในขณะที่กิจการร่วมค้า
ของบริษัท ได้แก่ TNTL TST TNS และ BMS
ส�ำหรับปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นร้อยละ 100
ของหุ้นสามัญของ บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ “ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด”) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ของกลุ่มบริษัท ดังนี้ TIM TNTL TST และ TNS ส่งผลให้บริษัทร่วมและการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทกลายเป็นบริษัทย่อย
ของบริษทั ฯ จึงท�ำให้ในปี 2564 บริษทั ร่วมของบริษทั ฯ จึงประกอบไปด้วย TMN ในขณะทีก่ จิ การร่วมค้าของบริษทั ประกอบ
ไปด้วย BMS
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ในปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ TNS
จ�ำนวน 13.9 ล้านบาท TST จ�ำนวน 3.1 ล้านบาท TNTL จ�ำนวน 3.2 ล้านบาท BMS จ�ำนวน 67.5 ล้านบาท TIM จ�ำนวน
2.5 ล้านบาท STC จ�ำนวน 0.1 ล้านบาท และ TMN จ�ำนวน 1.7 ล้านบาท
ในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ TNS
จ�ำนวน (3.8) ล้านบาท TST จ�ำนวน 2.4 ล้านบาท TNTL จ�ำนวน 3.4 ล้านบาท BMS จ�ำนวน 70.0 ล้านบาท TIM จ�ำนวน
3.2 ล้านบาท และ TMN จ�ำนวน 14.9 ล้านบาท
ในปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ TNS
จ�ำนวน 3.2 ล้านบาท TST จ�ำนวน (0.2) ล้านบาท TNTL จ�ำนวน 1.5 ล้านบาท BMS จ�ำนวน 64.2 ล้านบาท TIM จ�ำนวน
0.8 ล้านบาท และ TMN จ�ำนวน (42.6) ล้านบาท
4.2.1.9 ก�ำไรสุทธิและอัตราก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเท่ากับ 1,122.5 ล้านบาท 1,701.6 ล้านบาท และ 1,526.5
ตามล�ำดับ
ในปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากปีบัญชี 2562 ร้อยละ 51.6 สาเหตุหลักเนื่องจากการปรับอัตราค่าบริการ
ในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ตามที่ได้กล่าวข้างต้น
ในขณะที่ปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิลดลงจากปีบัญชี 2563 ถึงร้อยละ 10.3 สาเหตุหลักเนื่องจากการการชะลอตัว
ของธุรกิจ FSU และต้นทุนราคาน�้ำมัน (Bunker price) ที่ปรับสูงขึ้นตลอดทั้งปี 2564 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น
4.2.1.10 การแบ่งปันก�ำไรสุทธิ
การแบ่งปันก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้
การแบ่งปันก�ำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

ปีบัญชี 2562
มูลค่า
ร้อยละ
1,023.4
91.1

ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
99.1
อ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรสุทธิ
1,122.5

ปีบัญชี 2563
มูลค่า
ร้อยละ
1,533.0
90.1

ปีบัญชี 2564
มูลค่า
ร้อยละ
1,402.8
91.9

8.9

168.6

9.9

123.7

8.1

100.0

1,701.6

100.0

1,526.5

100.0

ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เท่ากับ 1,533.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2562 จ�ำนวน 509.6
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.8 เนื่องจากผลประกอบการได้รับรู้ก�ำไรจากผลประกอบการกับธุรกิจเรือ FSU มีจ�ำนวนเรือ
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เท่ากับ 1,402.8 ล้านบาท ลดลงจากปีบัญชี 2563 จ�ำนวน 130.2 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 8.5 เนื่องจากผลประกอบการที่ลดลงของธุรกิจเรือ FSU ที่ได้มีการชะลอตัวจากความต้องการกักเก็บและ
ผสมน�้ำมันเตาที่ลดลงจากปีก่อน
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ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ซึ่งเป็นก�ำไรที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน SHT, NSSG,
Big Sea และ AAM ตามสัดส่วนการถือหุ้นในขณะนั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท

ปีบัญชี 2562

SHT
NSSG
AAM
Big
Sea
TIM

- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1
- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 12.5
- 1 มกราคม - 12 สิงหาคม : ร้อยละ 30.0
- 13 สิงหาคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 20.0
-

ปีบัญชี 2563
- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1
- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 12.5
- 16 กันยายน – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1
- 1 มกราคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 20.0
-

ปีบัญชี 2564
- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1
- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 12.5
- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1
- 1 มกราคม - 14 มกราคม: ร้อยละ 20.0
- 15 มกราคม - 31 มีนาคม: ร้อยละ 4.6
- 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน: ร้อยละ 33.3

โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ในปีบัญชี 2563 ปัจจัยที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง คือก�ำไรสุทธิของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะก�ำไรสุทธิใน NSSG ซึ่งประกอบธุรกิจเรือขนส่ง
และจัดเก็บ FSU ซึง่ มีผลประกอบการทีด่ ขี นึ้ จากการเพิม่ จ�ำนวนเรือทีใ่ ห้บริการเต็มปี และความส�ำเร็จในการเจรจาปรับอัตรา
ค่าบริการกับลูกค้า ในขณะทีป่ บี ญ
ั ชี 2564 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง คือก�ำไรสุทธิของบริษทั ย่อยทีล่ ดลง โดยเฉพาะ
ก�ำไรสุทธิใน NSSG ซึง่ ประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ซึง่ มีผลประกอบการทีล่ ดลงจากการชะลอตัวของธุรกิจ FSU

4.3		 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ภาพรวมของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 13,063.0 ล้านบาท 13,642.8 ล้านบาท
และ 17,348.9 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีสนิ ทรัพย์หลัก ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเล สินทรัพย์สิทธิการใช้ ค่าความนิยม และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 579.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 สาเหตุหลัก
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1,277.0 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากผล
ประกอบการที่ดีขึ้น การรับคืนเงินให้กู้ยืม และเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ตามสัดส่วนของการด�ำเนินร่วมกันในนาม กิจการร่วมค้า
ซีเอ็นเอ็นซี สุทธิด้วยการลดลงของเงินสดที่เกิดจากการจ่ายซื้อเรือเดินทะเลในส่วนของทุน จ่ายช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผล ในขณะที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 144.5 ล้านบาท และการลดลงของเรือเดินทะเลเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ 538.0 ล้านบาท ดังนั้นสินทรัพย์รวมสุทธิจึงเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 579.8 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 3,706.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.2 สาเหตุหลัก
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทย่อยในสัญญาเช่าระยะยาวของเรือขนส่งน�้ำมันดิบ
เพิ่มขึ้น 1,588.6 ล้าน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 392.8 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น
จากเงินสดรับจากการขายเรือ การรับกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิด้วยการลดลงของเงินสดที่เกิดจากการ
จ่ายซื้อเรือเดินทะเลในส่วนของทุน จ่ายช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย จ่ายเงินปันผล ในขณะที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เพิ่มขึ้น 376.5 ล้านบาท จากการได้มาซึ่งกลุ่มธุรกิจ “TM” ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเลเพิ่มขึ้นจากการได้มา
ซึ่งกลุ่มธุรกิจ “TM” เช่นกัน และการลดลงจากการจ�ำหน่ายเรือเดินทะเล สุทธิแล้วเพิ่มขึ้น 753.0 ล้านบาท เงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลงจากการโอนเปลี่ยนสถานะไปเป็นบริษัทย่อย 214.9 ล้านบาท เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้เพิ่มขึ้นจากการน�ำเงินฝากไปค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อสถาบันการเงิน 226.3 ล้านบาท ค่าความนิยม
เพิ่มขึ้นจากการได้มาซึ่งกลุ่มธุรกิจ “TM” 445.5 ล้านบาท ดังนั้นสินทรัพย์รวมสุทธิจึงเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 3,706.1 ล้านบาท
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเรือขนส่งฯ และ
เรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า โดยส�ำหรับปี
บัญชี 2562 และ 2563 และ 2564 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ เท่ากับ 508.9 ล้านบาท 364.4 ล้านบาท และ
740.9 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้การค้า (ล้านบาท)
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทุนรอรับคืนจากการปิดกิจการร่วมค้า
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
เงินปันผลค้างรับจากกิจการร่วมค้า
เงินทดรองจ่ายและอื่น ๆ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

ปีบัญชี 2564

253.7
38.9
104.8
397.4

178.4
17.3
82.4
278.1

366.3
17.2
184.7
568.2

17.0
32.2
51.0
11.3
508.9

36.5
31.3
3.9
14.6
364.4

1.3
101.3
6.3
21.0
42.8
740.9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ ลดลงจากปีบัญชี 2562 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการ
ลดลงของลูกหนี้การค้าในธุรกิจเรือขนส่งและเรือ Offshore ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงของธุรกิจ ในขณะที่ลูกหนี้อื่น
เพิ่มขึ้นจากเงินปันผลค้างรับจากกิจการร่วมค้า และลดลงจากเงินทุนรอรับคืนจากการปิดกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่ง ทั้งนี้
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยส�ำหรับ ปี 2563 เท่ากับ 21 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2563 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการ
เข้าซื้อธุรกิจกลุ่ม “TM” และเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บจากการรับรู้ตามสัดส่วนของการด�ำเนินร่วมกันในนาม
กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี และการลดลงของลูกหนี้การค้าในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง
ของธุรกิจ ในขณะที่ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินทดลองจ่ายให้ผู้รับจ้างจากการรับรู้ตามสัดส่วนของการ
ด�ำเนินร่วมกันในนาม กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี และจากเงินปันผลค้างรับจากกิจการร่วมค้า ทั้งนี้ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ส�ำหรับ ปี 2564 เท่ากับ 26 วัน

96

แบบ 56-1 One Report

ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ สามารถจ�ำแนกตามระยะเวลาอายุหนี้ค้างช�ำระได้ดังนี้
ลูกหนี้การค้า (ล้านบาท)
ที่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระหรือค้างช�ำระไม่
เกิน 3 เดือน
ค้างช�ำระระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน
ค้างช�ำระระหว่าง 6 ถึง 12 เดือน
ลูกหนี้การค้ารวม

ปีบัญชี 2562
397.4

ปีบัญชี 2563
278.1

ปีบัญชี 2564
497.6

397.4

278.1

62.0
8.6
568.2

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือประกอบด้วย (1) น�ำ้ มันคงเรือ ซึง่ หมายถึงน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงคงเหลือในเรือทีบ่ ริษทั ฯ ใช้สำ� หรับให้บริการแก่ลกู ค้า
และ (2) วัสดุใช้สิ้นเปลือง โดยส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ เท่ากับ 146.9 ล้านบาท
163.1 ล้านบาท และ 166.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ มีรายละเอียดดังนี้
สินค้าคงเหลือ (ล้านบาท)
น�้ำมันคงเรือ
วัสดุใช้สิ้นเปลือง
สินค้าคงเหลือ

ปีบัญชี 2562
145.4
1.5
146.9

ปีบัญชี 2563
161.5
1.6
163.1

ปีบัญชี 2564
163.8
2.4
166.2

ในขณะที่ปี 2563 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 16.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.0 จากปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีการสั่งซื้อน�้ำมัน
คงเรือในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 เพื่อรองรับการใช้ในปี 2564 จึงท�ำให้มีปริมาณคงเหลือของน�้ำมันคงเรือที่มากขึ้น
จากปีก่อน
ในขณะที่ปี 2564 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 3.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 จากปี 2563 โดยเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�ำคัญ
จากปีก่อน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าของบริษัทฯ เท่ากับ 645.0
ล้านบาท 672.9 ล้านบาท และ 457.9 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
เป็นดังนี้
ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินลุงทนฯ เพิ่มขึ้นจาก (1) รับรู้ผลก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจ�ำนวน 92.0
ล้านบาท (2) โอนเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จ�ำนวน 121.0 ล้านบาท (3)
ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม 41.0 ล้านบาท และลดยอดเงินลงทุนฯ ด้วย (1) เงินปันผลรับจ�ำนวน 35.0 ล้านบาท (2) ตัดจ�ำหน่ายเงิน
ลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ช�ำระบัญชีเสร็จแล้ว-สุทธิกับค่าเผื่อ ฯ 52.0 ล้านบาท และ (3) รับรู้ส่วนขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการ
แปลงค่างบการเงิน 9.8 ล้านบาท

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

97

ในปี 2563 บริษัทฯ มีเงินลุงทนฯ เพิ่มขึ้นจาก (1) รับรู้ผลก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจ�ำนวน 90.1
ล้านบาท และลดยอดเงินลงทุนฯ ด้วย (1) เงินปันผลรับจ�ำนวน 61.2 ล้านบาท และ (2) รับรู้ส่วนขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการ
แปลงค่างบการเงิน 0.9 ล้านบาท
ในปี 2564 บริษัทฯ มีเงินลุงทนฯ ลดลงจาก (1) เงินปันผลรับจ�ำนวน 25.1 ล้านบาท (2) โอนเปลี่ยนสถานะไปเป็น
บริษัทย่อย 219.7 ล้านบาท และเพิ่มยอดเงินลงทุนฯ ด้วย (1) รับรู้ผลก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
จ�ำนวน 26.9 ล้านบาท และ (2) รับรู้ส่วนก�ำไรเบ็ดเสร็จจากการแปลงค่างบการเงิน 3.0 ล้านบาท
ค่าความนิยม
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีค่าความนิยม เท่ากับ 1,022.2 ล้านบาท 1,022.2 ล้านบาท และ 1,467.7
ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงค่าความนิยมของบริษัทฯ เป็นดังนี้
ส�ำหรับงวดปีบัญชี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวในระหว่างปี
ส�ำหรับงวดปีบัญชี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ได้มา
ซึ่งอ�ำนาจควบคุมในบริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ “ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด”) (“TM”) และมีบริษัทย่อย (“กลุ่ม TM”)
โดยกลุม่ TM เป็นผูใ้ ห้บริการขนส่งสินค้าทางเรือส�ำหรับผลิตภัณฑ์นำ�้ มันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และเรือขนส่งสัมภาระและ
ผูโ้ ดยสารรวมถึงงานตัวแทนเรือ ซึง่ เป็นการซือ้ หุน้ ทุนในบริษทั ร้อยละ 100 ซึง่ ท�ำให้เกิดค่าความนิยมจากการซือ้ กิจการจ�ำนวน
445.5 ล้านบาท
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ส�ำหรับปีบญ
ั ชี 2562 2563 และ 2564 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้เท่ากับ 334.8 ล้านบาท 147.2 ล้านบาท และ 1,735.8
ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทฯ เป็นดังนี้
ส�ำหรับงวดปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 187.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.0 จากปีก่อนหน้า ลดลงจาก
(1) โอนไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 187.5 ล้านบาท (2) ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี 31.6 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นระหว่างปี
31.5 ล้านบาท
ส�ำหรับงวดปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 1,588.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,079.2 จากปีก่อนหน้า
โดยเพิ่มขึ้นจาก (1) การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทย่อยในสัญญาเช่าเรือขนส่งน�้ำมันดิบ 1,643.5 ล้านบาท (2)
การเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี 22.6 ล้านบาท (3) มีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน จ�ำนวน 69.2 ล้านบาท และลดลงจาก
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี 146.7 ล้านบาท
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และปี 2564 บริษัทไม่มีรายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเล
ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลของบริษัทฯ ส่วนใหญ่คือเรือเดินทะเล และเรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ ส�ำหรับปีบัญชี 2562
2563 และ 2564 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลของบริษัทฯ เท่ากับ 9,202.9 ล้านบาท 8,852.6 ล้านบาท และ 9,605.6
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเล
(ล้านบาท)
เรือเดินทะเล
เรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ค่าซ่อมเรือครั้งใหญ่
อุปกรณ์ใช้ในเรือ
อื่นๆ
ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลรวม

ปีบัญชี 2562
มูลค่า
ร้อยละ
8,718.1
94.7
230.1
2.5
40.6
0.4
151.8
1.6
41.0
0.5
21.3
0.3
9,202.9
100.0

ปีบัญชี 2563
มูลค่า
ร้อยละ
8,549.8
96.6
11.1
0.1
41.5
0.5
179.5
2.0
49.1
0.6
21.6
0.2
8,852.6
100.0

ปีบัญชี 2564
มูลค่า
ร้อยละ
9,251.7
96.3
38.8
0.4
43.5
0.5
178.5
1.8
68.5
0.7
24.6
0.3
9,605.6
100.0

*หมายเหตุในปี 2564 มีการจัดประเภทรายการใหม่บางส่วนไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลลดลง 350.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลัก
เกิดจากในปี 2563 บริษทั ฯ มีการเพิม่ ขึน้ จากการซือ้ อุปกรณ์และเรือเดินทะเลเพิม่ เติมจ�ำนวน 356.4 ล้านบาท และมีผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงิน จ�ำนวน 9.5 ล้านบาท สุทธิด้วยการลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคาจ�ำนวน 699.0 ล้านบาท
จ�ำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 17.2 ล้านบาท
ส�ำหรับปีบัญชี 2564 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลเพิ่มขึ้น 753.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุ
หลักเกิดจากในปี 2564 บริษัทฯ มีการเพิ่มขึ้น (1) จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเลเพิ่มเติมจ�ำนวน 907.8 ล้านบาท (2)
ได้มาจากการรวมธุรกิจกลุ่ม “TM” 1,995.6 ล้านบาท (3) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน จ�ำนวน 170.7 ล้านบาท สุทธิ
ด้วยการลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคาจ�ำนวน 783.6 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 13.2 ล้านบาท และจ�ำหน่ายเรือ
เดินทะเลและอุปกรณ์ 1,524.3 ล้านบาท
การวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 หนี้สินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 5,783.1 ล้านบาท 5,319.0 ล้านบาท และ 8,238.9
ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 หนี้สินรวมลดลง 464.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.0 ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่าย
ช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า
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ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2,919.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.9 ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เบิกเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน การกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจากการรับรูต้ ามสัดส่วนของการด�ำเนิน
ร่วมกันในนาม กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋วสัญญาใช้เงิน ส�ำหรับปีบัญชี 2562 และ 2563
และ 2564 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 0.0 ล้านบาท 0.0 ล้านบาท และ
0.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปีบญ
ั ชี 2563 บริษทั ฯ มีการเบิกใช้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินระหว่างปี จ�ำนวน 110.0 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ
ได้ช�ำระคืนธนาคารทั้งหมดแล้วระหว่างปี
ส�ำหรับปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินระหว่างปี จ�ำนวน 770.0 ล้านบาทและได้มา
จากการรวมธุรกิจกลุ่ม “TM” จ�ำนวน 162.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ช�ำระคืนธนาคารทั้งหมดแล้วระหว่างปี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอื่นส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเดินเรือ ค่าจ้างเรือขนส่งแบบระยะเวลา
วัสดุและอุปกรณ์บนเรือ ค่าบริการซ่อมบ�ำรุงและตรวจสอบเรือค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายตัวแทนด�ำเนินการ (Agent) ค่าประกันภัย
และค่าต่อเรือใหม่ รวมถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบ
ริษัทฯ เท่ากับ 517.3 ล้านบาท 660.8 ล้านบาท และ 890.4 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอื่น
(ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
รายได้รับล่วงหน้า
ประมาณการสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการ
ซื้อธุรกิจ
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

ปีบัญชี 2564

258.9
60.9

223.0
46.9

298.1
140.4

94.0
23.4
17.1
63.0

118.5
2.2
207.2
63.0

100.0
3.0
348.9
-

517.3

660.8

890.4

ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอื่นของบริษัทฯ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 143.5 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 27.7 โดยมีปัจจัยหลัก คือ จากการรับรู้รายการรายได้รับล่วงหน้า-กิจการอื่น ตามสัดส่วนของการด�ำเนิน
ร่วมกันในนาม “กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี” ในงบการเงินรวม
ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอื่นของบริษัทฯ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 229.6 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 34.7 โดยมีปัจจัยหลัก คือ จากการรับรู้รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายได้รับล่วงหน้า จากการได้
มาซึ่งการรวมธุรกิจกลุ่ม “TM” ในงบการเงินรวม
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หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 บริษัท มีเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท เท่ากับ 4,765.5 ล้านบาท 4,169.6 ล้านบาท
และ 5,243.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดยอดเงินกู้คงเหลือ และเงื่อนไขส�ำคัญของเงินกู้ยืมของบริษัท ส�ำหรับ
ปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 ดังนี้
เงินกู้ยืมระยะยาว (ล้านบาท)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี (ส่วนที่หมุนเวียน)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ส่วนที่ไม่หมุนเวียน)
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ปีบัญชี 2562
1,139.1

ปีบัญชี 2563
1,171.9

ปีบัญชี 2564
1,384.5

3,626,4
4,765.5

2,997,7
4,169.6

3,858.5
5,243.0

โดยในปี 2562 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการเงินเกีย่ วกับการด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการ
ช�ำระหนี้ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับหนังสือจากธนาคารในการผ่อนผันเงื่อนไข
ทางการเงินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 6, 16 และ 26 ธันวาคม 2562 ตามล�ำดับ
รายละเอียดข้อก�ำหนดการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญตามสัญญาเงินกู้ยืม เป็นดังนี้
DSCR (เท่า)
บริษัท

1

ผู้ให้กู้ก�ำหนด

บริษัทฯ เกินกว่า 1.0 - 1.2 เท่า
เกินกว่า 1.0 เท่า
SHT
NTL เกินกว่า 1.0 - 1.2 เท่า
Big Sea เกินกว่า 1.1 - 1.25 เท่า
TM เกินกว่า 1.1 - 1.25 เท่า

D/E Ratio (เท่า)
2

1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ให้กู้ก�ำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2.17 - 2.35 เท่า
1.16 เท่า
1.36 เท่า
1.29 เท่า
0.07 เท่า

ไม่เกิน 2.0 - 3.0 เท่า
ไม่เกิน 2.5 - 3.0 เท่า
ไม่เกิน 2.5 - 3.0 เท่า
ไม่เกิน 2.0 - 2.5 เท่า
ไม่เกิน 2 - 2.5 เท่า

0.89 เท่า
0.15 เท่า
0.48 เท่า
0.12 เท่า
1.17 เท่า

บริษัทฯ NTL และ Big Sea มีวงเงินกู้ยืมหลายวงเงิน ซึ่งแต่ละวงเงินมีเงื่อนไขข้อก�ำหนดการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน
แตกต่างกัน
2
อัตราส่วน DSCR ของแต่ละธนาคาร มีวิธีการค�ำนวณที่แตกต่างกัน
1

ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 595.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 โดยในปี 2563
บริษัท มีการช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 1,198.4 ล้านบาท มีการเบิกเงินกู้เพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมจ�ำนวน 582.5
ล้านบาท และมีผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 20.0 ล้านบาท
โดยในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินเกี่ยวกับการด�ำรงอัตราส่วนความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินได้ทั้งหมด
ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 1,073.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.7 โดยในปี 2564
บริษทั มีการช�ำระเงินกูย้ มื ระยะยาวจ�ำนวน 3,279.4 ล้านบาท มีการเบิกเงินกูเ้ พือ่ ขยายธุรกิจเพิม่ เติมจ�ำนวน 2,972.2 ล้านบาท
ได้มาจากการรวมธุรกิจกลุ่ม “TM” จ�ำนวน 1,222.5 ล้านบาท และมีผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 158.1 ล้านบาท
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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โดยในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินเกี่ยวกับการด�ำรงอัตราส่วนความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินได้ทั้งหมด
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 หนี้สินตามสัญญาเช่าของบริษัทฯ เท่ากับ 288.8 ล้านบาท 106.0 ล้านบาท และ
1,698.7 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนใหญ่น�ำไปใช้ส�ำหรับการเช่าเรือเดินทะเล
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจ�ำนวน 182.8 ล้านบาท เนื่องจากการจ่าย
ช�ำระเงินตามสัญญาเช่าเป็นส่วนใหญ่
ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,592.7 ล้านบาท เนื่องจากการ
ได้มาซึ่งหนี้สินตามสัญญาเช่าของบริษัทย่อยในสัญญาเช่าเรือขนส่งน�้ำมันดิบ จ�ำนวน 1,643.5 ล้านบาท และลดลงจากการ
จ่ายช�ำระเงินตามสัญญาเช่าเป็นส่วนใหญ่
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของประกอบด้วย ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ก�ำไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้าของ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เท่ากับ 7,279.8 ล้านบาท 8,323.8 ล้านบาท และ 9,110.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2562 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 1,044.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.3 เนื่องจาก
(1) มีก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวดจ�ำนวน 1,644.7 ล้านบาท (2) ออกจ�ำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม จ�ำนวน 39.5 ล้านบาท (3) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 625.9 ล้านบาท และ
(4) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ จ�ำนวน 14.3 ล้านบาท
ส�ำหรับปีบัญชี 2564 เทียบกับปีบัญชี 2563 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 786.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.4 เนื่องจาก (1) มีก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวดจ�ำนวน 1,779.7 ล้านบาท (2) ลดลงจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมโดย
อ�ำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง จ�ำนวน 260.2 ล้านบาท และ (3) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 733.3 ล้านบาท

4.4		 การวิเคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปีบญ
ั ชี 2562 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เท่ากับ 1,977.7 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 1,246.9 ล้านบาท และบวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 639.9 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานจ�ำนวน (60.5) ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�ำนวน (41.2)
ล้านบาท และ 134.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ รวมทัง้ มีการจ่ายภาษีเงินได้จำ� นวน 52.0 ล้านบาท เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้บริษทั ฯ
มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานเท่ากับ 1,977.7 ล้านบาท
ส�ำหรับปีบญ
ั ชี 2563 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เท่ากับ 3,020.7 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 1,893.1 ล้านบาท และบวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 734.9 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานจ�ำนวน 203.9 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�ำนวน 131.6
ล้านบาท และ (7.4) ล้านบาท ตามล�ำดับ รวมทั้งมีการจ่ายภาษีเงินได้จ�ำนวน 94.7 ล้านบาท และรับรู้การเปลี่ยนแปลง
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แบบ 56-1 One Report

เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนีอ้ นื่ ตามสัดส่วนของการด�ำเนินร่วมกันในนาม “กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี” ในงบการเงินรวม จ�ำนวน
193.9 ล้านบาท เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานเท่ากับ 3,020.7 ล้านบาท
ส�ำหรับปีบญ
ั ชี 2564 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เท่ากับ 1,988.9 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 1,660.3 ล้านบาท และบวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 952.9 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานจ�ำนวน 430.3 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ และเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ จ�ำนวน (484.6)
ล้านบาท และ 350.4 ล้านบาท ตามล�ำดับ รวมทัง้ มีการจ่ายภาษีเงินได้จำ� นวน 260.9 ล้านบาท เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้บริษทั ฯ
มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานเท่ากับ 1,988.9 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 3,245.8 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก
(1) เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ จ�ำนวน 3,356.0 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายซื้อลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอื่น จ�ำนวน 120.4 ล้านบาท (3) เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล จ�ำนวน 6.2
ล้านบาท (4) เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า จ�ำนวน 37.5 ล้านบาท และ (5) บริษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มี
ข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้ลดลง 175.4 ล้านบาท (6) เงินสดจากดอกเบี้ยรับ จ�ำนวน 11.5 ล้านบาท
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 71.5 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก
(1) เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ จ�ำนวน 387.2 ล้านบาท (2) เงินสดรับคืนทุนจากการร่วมค้า จ�ำนวน
51.0 ล้านบาท (3) เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล จ�ำนวน 145.8 ล้านบาท (4) เงินปันผลรับจากกิจการ
ร่วมค้า จ�ำนวน 26.4 ล้านบาท และ (5) เงินสดรับช�ำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 88.0 ล้านบาท
(6) เงินสดจากดอกเบี้ยรับ จ�ำนวน 4.5 ล้านบาท
ส�ำหรับปีบัญชี 2564 กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 731.4 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก (1)
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ จ�ำนวน 897.6 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ จ�ำนวน 153.8
ล้านบาท (3) เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล จ�ำนวน 2,007.4 ล้านบาท (4) เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
จ�ำนวน 39.1 ล้านบาท และ (5) ลดลงจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้จ�ำนวน 266.4 ล้านบาท (6) เงินสดจาก
ดอกเบี้ยรับ จ�ำนวน 2.7 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 943.6 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก
มาจาก (1) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินสุทธิจ�ำนวน 3,097.1 ล้านบาท เพื่อการลงทุนขยายกองเรือ
(2) มีการจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจ�ำนวน 1,217.2
ล้านบาท (3) เงินปันผลจ่ายจ�ำนวน 519.7 ล้านบาท (4) ดอกเบี้ยจ่ายจ�ำนวน 205.6 ล้านบาท (5) เงินสดจ่ายเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย จ�ำนวน 211.0 ล้านบาท
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 1,639.8 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก
มาจาก (1) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินสุทธิจ�ำนวน 582.5 ล้านบาท เพื่อการลงทุนขยายกองเรือ
(2) มีการจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจ�ำนวน 1,424.9 ล้านบาท
(3) เงินปันผลจ่ายจ�ำนวน 625.9 ล้านบาท (4) ดอกเบี้ยจ่ายจ�ำนวน 211.1 ล้านบาท (5) เงินสดรับจากการออกจ�ำหน่ายหุ้น
สามัญของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม จ�ำนวน 39.6 ล้านบาท

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

103

ส�ำหรับปีบัญชี 2564 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 2,453.4 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก
มาจาก (1) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินสุทธิจ�ำนวน 2,972.2 ล้านบาท (2) มีการจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่าจ�ำนวน 4,119.0 ล้านบาท (3) เงินปันผลจ่ายจ�ำนวน
733.3 ล้านบาท (4) ดอกเบีย้ จ่ายจ�ำนวน 253.8 ล้านบาท (5) เงินสดจ่ายเพือ่ การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลท�ำให้สูญเสียการควบคุม จ�ำนวน 266.8 ล้านบาท (6) เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนของการด�ำเนินร่วมกันในนาม “กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี” ในงบการเงินรวม จ�ำนวน 109.8
ล้านบาท (7) เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 162.5 ล้านบาท

4.5		 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ2564 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ เท่ากับ 0.92 เท่า 1.32 เท่า และ 1.39 เท่า ตาม
ล�ำดับ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ เท่ากับ 0.84 เท่า 1.24 เท่า และ 1.33 เท่า ตามล�ำดับ บริษัทฯ
มีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วและมากกว่า 1.0 ตามล�ำดับ ส�ำหรับปี 2562 บริษัทฯ
มีอัตราส่วนต�่ำกว่า 1.0 เนื่องจาก 1) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ติดลบ 4 – 8 วัน โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
21 - 26 วัน มีระยะเวลาขายเฉลี่ย 12 – 16 วัน และมีระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย 40 – 47 วัน และ 2) บริษัทฯ ขยายกองเรือ
เพิม่ ขึน้ อย่างมากในช่วงปีนนั้ และปีกอ่ นๆ โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการกูย้ มื สถาบันการเงินเป็นหลัก ท�ำให้มเี งินกูย้ มื ระยะยาว
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี ซึ่งถูกจัดอยู่ในประเภทบัญชีหนี้สินหมุนเวียน
ในขณะที่ปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการน�ำเงินสดจ่ายลงทุนในการขยายกองเรือเพียง 1 ล�ำและผลการด�ำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นมาก
ของธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU จึงท�ำให้เงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2562
ในขณะที่ปี 2564 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดจากการขายเรือ จึงท�ำให้เงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2563
อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 อัตราก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 41.5 เพิ่มขึ้นจากอัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2562 โดยสาเหตุ
หลักมาจากอัตราก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึ้นจากการที่เรือให้บริการเต็มประสิทธิภาพ และบริษัทฯ
ประสบความส�ำเร็จในการเจรจาขอปรับอัตราค่าบริการกับลูกค้า
ส�ำหรับปีบัญชี 2564 อัตราก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 30.8 ลดลงจากอัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2563 โดยสาเหตุ
หลักมาจากอัตราก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU ลดลงจากจ�ำนวนเรือ FSU ให้บริการลดลง จากสถานการณ์
ราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกทีป่ รับตัวเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ในขณะทีร่ าคาซือ้ ขายล่วงหน้าของน�ำ้ มันดิบมีราคาต�ำ่ กว่าราคา
ในปัจจุบัน (Backwardation) ส่งผลให้ความต้องการกักเก็บและผสมน�้ำมันเตาก�ำมะถันต�่ำลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึง
เป็นสาเหตุให้บริษัทตัดสินใจขายเรือออกจ�ำนวน 3 ล�ำในช่วงระหว่างปี 2564ประกอบกับต้นทุนค่าน�้ำมันเตา (LSFO) ที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงในการเดินเครื่องเรือเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับปีบัญชี 2563 อัตราก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 28.7 เพิ่มขึ้นจากจากอัตราก�ำไรสุทธิในปี 2562
อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยสาเหตุหลักมาจากความส�ำเร็จในการขยายกองเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU และความส�ำเร็จในการเจรจา
ขอปรับอัตราค่าบริการกับลูกค้า ตามที่กล่าวข้างต้น
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ส�ำหรับปีบัญชี 2564 อัตราก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 26.0 ลดลงจากอัตราก�ำไรสุทธิในปี 2563 โดยสาเหตุหลัก
มาจากจ�ำนวนเรือ FSU ให้บริการลดลง จากสถานการณ์ราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกทีป่ รับตัวเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ในขณะ
ทีร่ าคาซือ้ ขายล่วงหน้าของน�ำ้ มันดิบมีราคาต�ำ่ กว่าราคาในปัจจุบนั (Backwardation) ส่งผลให้ความต้องการกักเก็บและผสม
น�้ำมันเตาก�ำมะถันต�่ำลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงเป็นสาเหตุให้บริษัทตัดสินใจขายเรือออกจ�ำนวน 3 ล�ำในช่วงระหว่าง
ปี 2564 ประกอบกับต้นทุนค่าน�้ำมันเตา (LSFO) ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเดินเครื่องเรือเพิ่มขึ้น ตามที่กล่าวข้างต้น
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ 15.15 ร้อยละ 20.76 และ
ร้อยละ 16.86 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ ปี 2563 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1)
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ตามที่กล่าวข้างต้น และ (2) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ�ำนวน 625.9 ล้านบาท ส�ำหรับปี
2564 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิลดลง ตามที่กล่าวข้าง
ต้น และ (2) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ�ำนวน 733.3 ล้านบาท
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับ ร้อยละ 9.40 ร้อยละ 12.74 และร้อยละ
9.85 ตามล�ำดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร เท่ากับ ร้อยละ 21.10 ร้อยละ 25.99 และร้อยละ 24.15
ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2563 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากอัตราก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ตามที่กล่าวข้างต้น
ส�ำหรับปี 2564 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรลดลงจากปี 2563 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากอัตราก�ำไรสุทธิลดลง ตามที่กล่าวข้างต้น
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.84 เท่า 0.68 เท่า และ 0.94 เท่า
ตามล�ำดับ และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debts to Equity Ratio) เท่ากับ
0.69 เท่า 0.51 เท่า และ 0.76 เท่า ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2563 อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง เป็น 0.68 เท่า และอัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debts to Equity Ratio) ลดลงเป็น 0.51 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินรวมที่ลดลง
เนื่องจากการจ่ายช�ำระเงินกู้ยืม และบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการเบิกเงินกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อลงทุนในธุรกิจ
ส�ำหรับปี 2564 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เป็น 0.94 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debts to Equity Ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 0.76 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินรวมที่เพิ่ม
ขึ้น เนื่องจากมีหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการบริษัท ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพันเท่ากับ 0.35 เท่า 1.14 เท่า
และ 0.35 เท่า ตามล�ำดับ ทั้งนี้ปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพันที่ต�่ำกว่า 1.0 เท่า เนื่องจากบริ
ษัทฯ อยู่ในช่วงการลงทุนซื้อกิจการบริษัท ทรูธ มาริไทม์ จ�ำกัด ขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
5.1 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
:
			
			
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
เว็บไซต์
:
		
ผู้สอบบัญชี
:
			
			
			
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
เว็บไซต์
:

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

5.2 ข้อมูลส�ำคัญอื่น
- ไม่มี -

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
5.3.1		 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจ�ำนวนสูงกว่า
		 ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
		 - ไม่มี -

5.3.2		 คดีที่กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ ไม่สามารถประเมิน
		 ผลกระทบเป็นตัวเลขได้
		 - ไม่มี -

5.3.3		 คดีที่มิ ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย
		 - ไม่มี –
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5.4 ตลาดรอง
- ไม่มี -

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�ำ
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2222-0000
โทรสาร : 0-2470-1144
www.kasikornbank.com
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2231-4333
โทรสาร : 0-2231-4890
www.bangkokbank.com
ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-3000
โทรสาร : 0-2287-2973-4
www.UOB.co.th
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2255-2222
โทรสาร : 0-2255-9391-6
https://krungthai.com

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

6. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักและเข้าใจถึงความส�ำคัญของหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
โดยเชื่ อ มั่ น ว่ า หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งความส� ำ เร็ จ สู ง สุ ด ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และ
จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการด�ำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate
Governance Code: CG Code) ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังน�ำแนวทาง
ที่ก�ำหนดขึ้นโดยหน่วยงานราชการ ตลอดจนหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลบริษัทฯ มาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างครบถ้วน
การจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�ำมีนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน
2559 ตามแนวทางที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนด เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และกลุม่ บริษทั ฯ และเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและ
ท�ำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบาย
เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5

สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งได้จัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานได้ใช้ศึกษาและท�ำความเข้าใจในนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และปฏิบัติ
ตามอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนประกาศให้พนักงานรับทราบทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ
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ผลการประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยมีผลการประเมิน
ดังต่อไปนี้
บริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
บริษัทฯ ได้คะแนนด้านการก�ำกับดูแลกิจารที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “ห้าดาว”
ต่อเนื่องกันเป็นปีที่สาม (2562 – 2564) จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี 2564
(CGR 2021) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

6.1.1		 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ
(1)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
(1.1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ
การก�ำหนดหลักเกณฑ์ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็นผูก้ ำ� หนดคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ รวมถึงสมาชิก
ในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสรรหา
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควร
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น
รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
น�ำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และท�ำเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย มาพิจารณา
บริษัทฯ มีการจัดท�ำ Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และด�ำเนินการสรรหากรรมการตามคุณสมบัติและทักษะ
ที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท
การพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จะพิจารณา
โดยค�ำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ กลัน่ กรองและคัดเลือกผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนพิจารณาและกลัน่ กรองความเป็นอิสระและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพือ่ ให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระ
ของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
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การแต่งตั้ง
(ก) การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จะเป็นผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรองและ
คัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัดและกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณี
		 ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
		 เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
		 การเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
		 ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ทัง้ นี้ การลงมติเลือกตัง้ กรรมการต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
(ข) การแต่งตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จะเป็นผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรองและ
คัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัดและกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ เว้นแต่วาระของกรรมการทีว่ า่ งลงจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนเข้ามาแทน
ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยัเหลืออยู่
(1.2) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร
การก�ำหนดหลักเกณฑ์ คณะกรรมการบริษัททอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็นผูก้ ำ� หนดคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการสรรหาผูบ้ ริหารในต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อ�ำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
เป็นผู้ก�ำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการในสายงานอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องการ
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จะพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
ผู้อ�ำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี (แล้วแต่กรณี) ส่วนคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก
และแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการในสายงานอื่น ๆ
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(2)

การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(2.1) ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ�ำนวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก�ำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้
ค่ า ตอบแทนกรรมการต้ อ งอยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมเที ย บเคี ย งได้ กั บ บริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค�ำนึงถึงความได้สัดส่วนกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละชุด
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จะเป็นผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรองและ
ก�ำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ
(โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้
ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
64,000
กรรมการ
34,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
-

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)
35,000
29,000
35,000
29,000
35,000
29,000
35,000
29,000
35,000
29,000

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก�ำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสม
(2.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จะเป็นผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรองและ
ก�ำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารในต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้อ�ำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสายงานอื่น ๆ
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารก�ำหนด ทั้งนี้ การก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
จะเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator: KPI) เกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี
(3) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ และ
แผนงานที่ส�ำคัญส�ำหรับการด�ำเนินงานของบริษัท รวมถึงก�ำกับดูแลให้ผู้บริหารด�ำเนินการตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่ก�ำหนด รวมทั้งต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจออกเสียงลงมติในเรื่องส�ำคัญ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การน�ำของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถก�ำหนดนโยบาย
และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้แบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุุคคลเดียวกัน
โดยนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการบริษัท มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัท และเป็น
ประธานในทีป่ ระชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั และนายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานประจ�ำวัน (Day to Day operation) ตามขอบเขตอ�ำนาจ
แผนธุรกิจและงบประมาณ วิสัยทัศน์ ตลอดจน พันธกิจ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
(4)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร
(4.1) กรรมการไม่ควรไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน 4 บริษัท
ทั้งนี้ การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
(4.2) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นนอก
กลุ่มบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
(4.3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มได้
(5)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(5.1) คณะกรรมการมีการก�ำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบ
เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
(5.2) บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ โดยบริษัท
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณี
มีเหตุจำ� เป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารทีร่ บั รองแล้วเพือ่ ใช้ในการอ้างอิง
และสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและ
รายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา
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(5.3) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
(5.4) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง
โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้ นี้ ในกรณีทคี่ ะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
(6) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการใหม่
(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้ าจกระท�ำเป็นการภายในบริษทั ฯ หรือใช้บริการของสถาบัน
ภายนอกก็ได้
คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารหมุนเปลีย่ นงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามความถนัดของผูบ้ ริหารและพนักงาน โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก�ำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถในการท�ำงานมากขึ้นและให้สามารถท�ำงานแทนกันได้
(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบ
รายคณะและรายบุคคลเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีการก�ำหนดหัวข้อทีช่ ดั เจนก่อนทีจ่ ะวัดผลการประเมินดังกล่าว และรวบรวมความเห็นน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในแบบ 56-1 One Report โดยมีหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการประเมิน ดังนี้
(8.1) คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้ฝา่ ยเลขานุการบริษทั และก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านจัดส่งแบบประเมินตนเอง
(Self-Assessment) ไปยังคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ท�ำการประเมินตนเอง ซึง่ แบบประเมินนีเ้ ป็น
ไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
		 (ก) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
		 (ข) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
(8.2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แล้วจะท�ำการสรุปผลคะแนน
พร้อมเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน พิจารณา
(8.3) เมือ่ คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน พิจารณาแล้ว
จะน�ำเสนอผลการประเมินทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป
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(9) การก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำนโยบายการควบคุมและก�ำกับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เพือ่ ก�ำหนดแนวทางทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกิจการและก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของบริษทั ฯ รวมถึงเพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายบริษทั มหาชน กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ
ที่ 8.1.3 การก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

6.1.2		 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
(1) การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิขนั้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของ
บริษัท โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่ สิทธิ
ในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท เป็นต้น
บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการดูแลและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
(1.1) บริษัทฯ ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่
(1.2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
(1.3) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศก�ำหนด
โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษทั จะน�ำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์
ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
(1.4) ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ก�ำหนด โดยบริษทั ฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
(1.5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุม
(1.6) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่
จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาทีเ่ หมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
(1.7) บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ
ตั้งค�ำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามในที่ประชุม
(1.8) บริษทั จะสนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผล
การลงคะแนน
(1.9) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท�ำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนในสาระส�ำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญไว้ในรายงานการ
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว ดังนี้
(2.1) ในการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ ต้องให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยก่อนเริม่ การประชุม ประธานในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงวิธกี ารใช้สทิ ธิออกเสียง และวิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติ
ในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมทุกรายทุกรายมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
(2.2) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานในทีป่ ระชุมจะด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีก่ ำ� หนดไว้ รวมทัง้ จะมิให้
ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส�ำคัญซึ่งผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
(2.3) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน
(3)

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
(3.1) บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคล
หรือหน่วยงานทีท่ ราบข้อมูลภายใน น�ำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ในกรณีทบี่ คุ คลใด
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือน�ำข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท�ำรายการที่อาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย
(3.2) บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ น�ำความลับหรือข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารแนวปฏิบัติและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
(3.3) บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจ�ำและเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
(4)

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(4.1) บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจ
ใด ๆ ในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และควรหลีกเลี่ยง
การกระท�ำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและ
ความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าท�ำรายการ
กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเข้าท�ำรายการ
คณะกรรมการบริษทั ก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ และฝ่ายจัดการเปิดเผยข้อมูลรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบ 56-1 One Report
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายแนวปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ (Code of
Conduct) โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดให้ต้องจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกฝ่ายงานและพนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
หรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน
บริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดให้การเข้าถึงข้อมูลหรือการล่วงรู้ข้อมูลของฝ่ายงานและพนักงานจะต้องอยู่บนหลักการ
ในเรื่องความจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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(4.2) บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการเข้าท�ำรายการระหว่างกันของบริษัท โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้
ในการท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ
ประกาศ และค�ำสั่งของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้
ในกรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนดให้รายการระหว่างกันนัน้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทั ฯ จะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการท�ำรายการและ
ความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในการเข้าท�ำรายการทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้
การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั เิ ป็นหลักการให้ฝา่ ยจัดการสามารถอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้า
ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้
หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกันด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)
การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่งของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่งของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกีย่ วโยง
กันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบ 56-1 One Report และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
(4.3) กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องต่อบริษทั ฯ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
(4.4) บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการแจ้งการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาใน
วาระทีเ่ กีย่ วข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทฯ จะเข้าท�ำ
รายการ ห้ามมิให้กรรมการท่านนั้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกล่าว
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แบบ 56-1 One Report

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงาน
ของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลอย่างดี นอกจากนี้ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ยังได้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังนี้
(5.1) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการด�ำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโต
ที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้
ต่อผู้ถือหุ้น น�ำเสนอผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความ
เป็นจริง
(5.2) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยาว รวมถึงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน
อย่างสม�่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายาม
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูงให้คงอยูก่ บั บริษทั ฯ เพือ่ พัฒนาองค์กรต่อไป ตลอดจนมีการน�ำมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันมาเป็นส่วนหนึง่ ในกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษทั ฯ รวมทัง้ ปลูกฝังให้พนักงาน
ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพ
อนามัยและรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(5.3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
บริษทั ฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคูค่ า้ โดยการให้คคู่ า้ แข่งขันบนข้อมูลทีเ่ ท่าเทียมกัน และคัดเลือกคูค่ า้ ด้วยความยุตธิ รรม
ภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ า้ ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั ท�ำรูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสมและ
เป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน
และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไข
ทางการค้า ตลอดจนปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อคูค่ า้ อย่างเคร่งครัด ไม่เรียก/รับ/จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้
(5.4) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังค�ำนึงถึงสุขลักษณะและอนามัยของลูกค้าในการบริโภคสินค้าของบริษัทฯ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่
ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาสินค้าหรือการให้บริการ
ที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว
(5.5) ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�ำคัญ รวมทั้ง การช�ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแล
หลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
(5.6) ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
บริษทั ฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันทีด่ ี มีจรรยาบรรณและอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย รวมทัง้ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
(5.7) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยต่อคุณภาพ
ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนและสั ง คม ความยั่ ง ยื น ของสิ่ ง แวดล้ อ ม และการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ส่ ง เสริ ม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน เน้นการสร้างวัฒนธรรมและจิตส�ำนึกให้แก่พนักงานของบริษทั ฯ ในการรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตาม
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กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
(5.8) ความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนการปกป้องคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง
ด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ ฐานของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพทีเ่ ท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติโดยแบ่งแยกในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทาง
ร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น
การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น
(5.9) ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
บริษทั ฯ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ โดยบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมและให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้น
เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส�ำนึกในการเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมาย
(6) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การคอร์รัปชันเป็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้องและส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ และหากมีการ
คอร์รัปชันก็จะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งในแง่จริยธรรมทางธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ เนื่องจากการคอร์รัปชันจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลดความเชื่อมั่นในตัวบริษัทฯ และท�ำให้บริษัทฯ ไม่เป็น
ที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ นอกจากนี้ การคอร์รัปชันยังส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศ
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงถือว่าการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นหลักการส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ได้ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการต่อต้าน
การคอร์รปั ชันทุกรูปแบบอย่างสิน้ เชิง ซึง่ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นการป้องกันมิให้บริษทั ฯ และพนักงานฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็น
การทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ก�ำหนดบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้
(6.1) บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero Tolerance Policy) และถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมดที่ใช้บังคับในประเทศไทย
(6.2) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการ
ท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
(6.3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม
(6.4) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ให้สนิ บนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อจูงใจ
ให้กระท�ำการ ไม่กระท�ำการ หรือประวิงการกระท�ำอันมิชอบด้วยหน้าที่ รวมทัง้ ต้องไม่เรียกหรือรับสินบนส�ำหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท�ำการหรือไม่กระท�ำการอย่างใดในต�ำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
(6.5) การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือกระท�ำการอันเป็นการฝักใฝ่
พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้อง
ไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน�ำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ในการ
ด�ำเนินการใด ๆ ทางการเมือง
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(6.6) การบริจาคเพื่อการกุศล
บริษัทฯ สนับสนุนการบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สิ่งของ หรือในรูปแบบอื่น ๆ
เช่น การให้ความรู้ หรือสละเวลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพ
ลักษณ์ทดี่ ใี ห้แก่บริษทั ฯ โดยไม่ได้มงุ่ หวังผลผลตอบแทน ทัง้ นี้ การบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งต้องไม่เป็นการกระท�ำใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
(6.7) การสนับสนุน
การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการใด ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจ ส่งเสริมภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงที่ดี หรือประชาสัมพันธ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า หรือ
ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ การสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม
รวมทั้งต้องไม่เป็นการกระท�ำใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
(6.8) ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด
พนักงานสามารถให้ของขวัญ และให้การเลี้ยงรับรอง กับบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
• ไม่เป็นการให้เพื่อครอบง�ำ ชักน�ำ หรือตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือ
		 เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
• ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
• เป็นการให้ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามพนักงาน
• เป็นไปตามปกติประเพณีนยิ มหรือจารีตทางการค้า ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และถูกต้องตามกาลเทศะ
• ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรก�ำนัล
• เป็นการให้อย่างเปิดเผย
พนักงานสามารถรับของขวัญได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีมูลค่า
ไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจ�ำเป็นต้องรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไว้เพื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และหากของขวัญ
ที่ได้รับนั้นเป็นเงินสด ให้ปฏิเสธการรับทุกกรณี
(6.9) ค่าอ�ำนวยความสะดวก
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอ�ำนวยความสะดวกในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ด�ำเนินการใด ๆ และ
ไม่ยอมรับการกระท�ำใด ๆ เพื่อแลกกับการอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินธุรกิจ
(6.10) การประเมินความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและหน่วยงานบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีใ่ นการประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน
ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และจัดท�ำมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้งติดตามและ
ทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
(6.11) การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท�ำบัญชี การเก็บรักษาข้อมูล เอกสาร และ
บันทึกต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน และมั่นใจได้ว่าการบันทึก
รายการมีหลักฐานเพียงพอ ซึง่ การควบคุมภายในของบริษทั ฯ ประกอบด้วยการควบคุมทัว่ ทัง้ องค์กร รวมถึงการควบคุมและ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึง่ ออกแบบมาเพือ่ จัดการความเสีย่ งจากการคอร์รปั ชันทีบ่ ริษทั ฯ อาจต้อง
เผชิญเป็นการเฉพาะ โดยมีหน่วยงานควบคุมภายในรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม
(6.12) การอบรมและการสื่อสาร
พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน รวมถึงวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการทุจริต
หรือคอร์รัปชัน นอกจากนี้ พนักงานใหม่ของบริษัทฯ ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ของบริษัทฯ รวมถึงลงนามรับทราบ ท�ำความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการสื่อสารไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่มี
อ�ำนาจควบคุม คูค่ า้ ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ และผูร้ บั เหมาทราบตัง้ แต่เริม่ ความสัมพันธ์
หรือในภายหลังตามความเหมาะสม
(6.13) การรายงานการพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางที่ก�ำหนดไว้ใน “นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต” และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
(6.14) การคุ้มครองพนักงาน
บริษัทฯ ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเรื่องร้องและเบาะแสการคอร์รัปชัน
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้
ผลทางลบต่อพนักงาน แม้ว่าการกระท�ำนั้นจะท�ำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”)
เพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับมีจิตส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
(“โครงการ CAC”) โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 และเมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการ CAC โดยการรับรองดังกล่าว
มีอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
(7) มาตรการด�ำเนินการกับผู้ที่กระท�ำไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ผู้ที่กระท�ำการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย
รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

6.1.3		 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(1) บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ และจะจัดให้มรี ายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจ�ำปี นอกจาก
นี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and
Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส
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(2) บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษทั ฯ จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมและการเข้าประชุมในปีทผี่ า่ นมา และความเห็นจากการท�ำหน้าที่ รวมทัง้ การ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
(หากมี) ด้วย
(3)

บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบ 56-1 One Report

(4) บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์/การถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง รวมถึงรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง
(5) บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการรักษาสารสนเทศทีเ่ ป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมํา่ เสมอ โดยไม่นำ� สารสนเทศ
ดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท�ำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งงานนั้น ๆ จะถือว่าเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลกระทบ
ต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บุคคลภายนอกนั้นๆ จะต้องท�ำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ
(Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
(6) บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
และนโยบายเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าวรวมทัง้ กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงาน
ประจ�ำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น
(7) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยังมี
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
• งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของ
		 ฝ่ายบริหารรายไตรมาส (MD&A) และรายการระหว่างกัน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้
• โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
• รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
• ข้อบังคับบริษัท และหนังสือรับรองบริษัท
• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบาย
		 ด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายด้านอื่น ๆ ของบริษัทฯ
• กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
• ข้อมูลและช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท
• ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ น�ำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และน�ำไปปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาก�ำหนดและมี
มติอนุมัติ “จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

6.2.1		 จริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
บริหารจัดการบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ
ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส และเป็นธรรม
ดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
ไม่ด�ำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

6.2.2		 จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
(1)

แนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อบริษัท คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น
(1.1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งบริหารจัดการบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
(1.2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ตลอดจนไม่ด�ำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเกิด
ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
(1.3) ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
(2)

แนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อพนักงาน
(2.1) จัดให้มีสวัสดิการและผลตอบแทนและเหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึง
การให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระท�ำด้วยความสุจริตใจ และเป็นธรรม รวมถึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้ ๆ ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจกับพนักงานในเรือ่ งสวัสดิภาพและสวัสดิการ
ในการท�ำงาน
(2.2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(2.3) ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง
และสม�่ำเสมอ
(2.4) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
(2.5) บริหารจัดการโดยหลีกเลี่ยงการกระท�ำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมและอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในอาชีพการ
งานของพนักงาน หรืออาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
(2.6) ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
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แบบ 56-1 One Report

(2.7) สร้างความเข้าใจและย�้ำเตือนพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทุกฝ่าย
(2.8) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการกระท�ำที่ผิดกฎหมายของบริษัทฯ
(2.9) ย�้ำเตือนให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดในบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(3)

แนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อลูกค้า
(3.1) จัดให้มบี ริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยก�ำหนดระดับและมาตรฐานคุณภาพของการให้บริการทีพ่ นักงานสามารถปฏิบตั ิ
ได้และลูกค้าสามารถรับได้ รวมถึงรักษามาตรฐานคุณภาพของการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไข ค�ำมั่น หรือข้อเสนอที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้าหรือประชาชนโดยเคร่งครัด ในกรณีที่มีข้อขัดข้องจนไม่อาจปฏิบัติตามได้
ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งต้องแสวงหาหนทางในการแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลการปฏิบัติที่เท่าเดิมหรือใกล้เคียงกับ
ของเดิมมากที่สุด
(3.2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และตรงกับ
ข้อเท็จจริง รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการของบริษทั ฯ จะต้องไม่ทำ� ให้ลกู ค้าและประชาชนทัว่ ไปเกิดความเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา หรือเงื่อนไขในการการขายหรือการให้บริการ
(3.3) จัดให้มีระบบรับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ และการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และท�ำการแก้ไข
หรือชี้แจงให้ลูกค้าและประชาชนได้ทราบผลของการด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น
(3.4) รักษาข้อมูลหรือความลับของลูกค้า และไม่น�ำมาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
(3.5) ไม่คา้ ก�ำไรเกินควรเมือ่ เปรียบเทียบกับคุณภาพของการให้บริการ รวมทัง้ ไม่กำ� หนดเงือ่ นไขการค้าทีไ่ ม่เป็นธรรม
ต่อลูกค้า
(3.6) ส่งเสริม และจัดให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นและได้รับ
ความพึงพอใจ
(4)

แนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
(4.1) ไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทั้งไม่ให้ หรือรับว่าจะให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต หรือมิใช่ในทาง
ธรรมเนียมการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
(4.2) การเจรจาต่อรองในทางการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบ โปร่งใส และเป็นธรรม
(4.3) ปฏิบัติตามข้อตกลงและหรือเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีข้อขัดข้องจนไม่อาจปฏิบัติ
ตามได้ ต้องแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ทราบ รวมทั้งต้องแสวงหาหนทางในการแก้ไขร่วมกันเพื่อให้คู่ค้า และ/หรือ
เจ้าหนี้ ได้รับผลการปฏิบัติที่เท่าเดิม หรือใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด
(4.4) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริงแก่คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
(5)

แนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า
(5.1) ประพฤติปฏิบัติ และแข่งขัน ภายใต้กรอบของกฎหมายและกติกาของการแข่งขันที่ดี
(5.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
(5.3) ไม่พยายามท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง
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6.2.3		 จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน
(1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับของบริษัทฯ และลูกค้าอย่างเคร่งครัด
รวมถึงปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
(2) เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นในบริษัทฯ ไม่กล่าวร้ายต่อพนักงานอื่น ผู้บริหาร หรือบริษัทฯ โดยปราศจากมูลความ
จริง รักษาและร่วมสร้างสรรค์ความสามัคคีในหมูพ่ นักงาน และให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานอืน่ ในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ าม
ความเหมาะสม
(3) ให้ความเอาใจใส่และช่วยด�ำเนินการในการรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความสะอาด และปลอดภัย
รวมถึงเอาใจใส่และเคร่งครัดต่อกิจกรรมใด ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาบริษัทฯ
(4) แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เมื่อพบว่ามีการกระท�ำใด ๆ หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมิชอบ
(5)

ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้สูญหาย หรือเกิดการเสื่อมค่า

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ
ก�ำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
6.3.1		 การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และกฎบัตร
(1) การทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารพิจารณาทบทวนเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนานโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การประเมินตามโครงการ CGR ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 12/2564 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม
2564 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
เพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับการเข้าท�ำรายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคลที่เกี่ยวโยงกัน
แก้ไขการปฏิบตั ติ อ่ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยเพิม่ เติมการให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมแก่พนักงานในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
เพิม่ เติมนโยบายเกีย่ วกับการเคารพในสิทธิมนุษยชน การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน
แก้ไขช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและ
การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต รวมถึงแก้ไขการด�ำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
ให้สอดคล้องกับ นโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต ตลอดจนการปกป้อง
คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
เพิ่มเติมอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
เพิ่มเติมการก�ำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์จ�ำนวนกรรมการในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
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(2) การทบทวนนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรายงานการถือหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 จึงได้มีมติ
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
เพิ่มเติมของเขตของนโยบายให้ครอบคลุมถึงผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ตลอดจนนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าว คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดและมีสดั ส่วนการถือหุน้ มากทีส่ ดุ
ในนิติบุคคลนั้นด้วย
เพิ่มเติมการห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ เข้าผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น
ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ ด้วยวิธใี ด โดยรูห้ รือควรรูว้ า่ ผูร้ บั ข้อมูลอาจน�ำข้อมูลนัน้ ไปใช้ประโยชน์ในการ
ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือเข้าผูกพันตนตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
แก้ไขการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
(3) การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีก่ ำ� หนดให้ควรมีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
ดังนั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จึงได้ท�ำการทบทวนกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ไม่มีข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าว เนื่องจากมีความครบถ้วน ครอบคลุม
ภารกิจของบริษัทฯ และเป็นปัจจุบันแล้ว

6.3.2		 การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โดยการเสนอจากคณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาทบทวนการน�ำหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ที่ออกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาหลักปฏิบตั ดิ งั กล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์
ของการน�ำหลักปฏิบัติตาม CG Code 2017 ไปปรับใช้ในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งโดยภาพรวมบริษัทฯ
มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code 2017 แล้ว อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 มีเรื่องที่บริษัทฯ
ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม CG Code 2017 ดังนี้
หลักปฏิบัติ
เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ควรจั ด ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีสมาชิกกึง่ หนึง่ เป็น
กรรมการอิสระ และประธานไม่ใช่กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษั ท ควรจั ด ตั้ ง คณะกรรมการก� ำ หนด
ค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็น ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่ า องค์ ป ระกอบของคณะ
กรรมการอิ ส ระ เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ พิ จ ารณานโยบายและ กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่
หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทน
ดีดงั กล่าว มีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้างของบริษทั ฯ
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6.3.3		 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
(1) บริษัทได้จัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (เฉพาะระดับกรรมการ) และเปิดเผย
ไว้ในแบบ 56-1 One Report
(2) คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา ก� ำ หนดค่ า ตอบแทน ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�ำหนดกฎเกณฑ์ในการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

7. โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการและข้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
7.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยจ�ำนวน 4 ชุด เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (4) คณะกรรมการ
บริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา กำ�หนด
ค่าตอบแทน กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและ
กำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพาณิชย์และการลงทุน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
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ฝ่ายเทคนิค

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายธุรกิจบริหารจัดการเรือ

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายการบัญชี

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายการลงทุนโครงการ
และประกันคุณภาพ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายการจัดการสำ�นักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(Outsource)

แบบ 56-1 One Report

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1		 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตามข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ค ณะกรรมการเพื่ อ ด� ำ เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยกรรมการ
จ�ำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่น
ที่อยู่ในประเทศไทย และคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 ท่าน (Executive
Directors) และกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 7 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะ และมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
3 คน อันจะท�ำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนกรรมการอิสระ
กรรมการ
5
62.50%

กรรมการ
อิสระ
3
37.50%

หญิง / ชาย

ชาย

กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร
7
87.50%

อายุของกรรมการ
35 - 50 ปี

หญิง

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร
1
12.50%

7

0 - 5 ปี

1
2

51 - 65 ปี

1

ระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่ง
7

>5 - 10 ปี
5

>65 ปี

1

>10 ปี

ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ
วิศวกรรม
ธุรกิจเรือขนส่ง
การตลาดและการขาย
การเงินและบัญชีเศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ/การจัดการ
กฎหมาย
การก�ำกับดูแลกิจการ
ค่าตอบแทนและทรัพยากรบุคคล
บริหารความเสี่ยง

2
5
2
2
6
1
4
4
3
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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7.2.2		 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทไว้ดังนี้
(1) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่
จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความ
ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
(3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ หรือเข้าเป็น หุน้ ส่วน
หรือกรรมการในนิตบิ คุ คลอืน่ ซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะ
ท�ำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(4) กรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็นอิสระตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด และเป็นไปตามแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต และต้องเป็นบุคคลซึ่ง สามารถดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7.2.3		 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษทั เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้
ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับ
เข้ามารับต�ำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

7.2.4		 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายบวร วงศ์สินอุดม
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
5. นายสุรพล มีเสถียร
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
7. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

หมายเหตุ :
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(1)

ต�ำแหน่ง

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง (1)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการ
บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ / กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร
กรรมการ

22 มกราคม 2559
22 มกราคม 2559

วันที่ได้รับแต่งตั้ง หมายถึง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ครั้งแรก

แบบ 56-1 One Report

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

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท

7.2.5		 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1)

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(1.1) ปฏิบัติหน้าที่และก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับบริษัทย่อย/
บริษัทร่วม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย และมีหน้าที่ดูแล
ให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น
(1.2) ก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง
การบริหารจัดการ และอ�ำนาจอนุมตั ขิ องบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามทีฝ่ า่ ยจัดการน�ำเสนอ รวมถึงก�ำกับดูแลการบริหารงาน
และผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น
(1.3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และ
เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม
(1.4) ด�ำเนินการให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีระบบงานบัญชีทเี่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มกี ารรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม และระบบจัดเก็บเอกสารที่ท�ำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
(1.5) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1.6) พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ�ำเป็นต้องได้รับการ
พิจารณาโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด�ำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(1.7) พิจารณาอนุมตั แิ ละให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (ในกรณีทขี่ นาดของรายการไม่จำ� เป็นต้องพิจารณา
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(1.8) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(1.9) พิจารณาก�ำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และก�ำกับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยมีมาตรการรองรับและวิธลี ดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
อย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน
(1.10) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้
ในกรณีทกี่ รรมการรายใดมีสว่ นได้เสียในธุรกรรมใดทีท่ ำ� กับบริษทั ฯ หรือมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า
(1.11) ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
(1.12) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
(1.13) พิจารณาอนุมัติการจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(1.14) พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก�ำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบ�ำเหน็จ
รางวัลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(1.15) พิจารณาอนุมตั หิ ลักเกณฑ์และผลประเมินการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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(1.16) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(1.17) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจ�ำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
(1.18) จัดท�ำรายงานประจ�ำปี และรับผิดชอบต่อการจัดท�ำและเปิดเผยงบการเงินเพือ่ แสดงถึงฐานะทางการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(1.19) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัทฯ
(1.20) พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ
อย่างเป็นธรรม
(1.21) มอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษทั
ในการมอบหมายอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือ
มอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย
(2)

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
(2.1) ประธานกรรมการหรือผูท้ ปี่ ระธานกรรมการมอบหมายมีหน้าทีเ่ รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และสนับสนุน
ให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
(2.2) มีบทบาทในการก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2.3) ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการ
ประชุม ข้อบังคับบริษทั และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอทีฝ่ า่ ยจัดการหรือ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องจะน�ำเสนอข้อมูลสนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็น
การ อภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
(2.4) ท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม
ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอย่างเท่าเทียม และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
(2.5) ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
(2.6) สื่อสารข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
(2.7) ก�ำกับดูแลและติดตามให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นไปตามกฎหมาย และ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(2.8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงคณะกรรมการ และ
ฝ่ายจัดการ
(3)

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
(3.1) ก�ำหนดระเบียบเกีย่ วกับการก�ำกับดูแล การบริหาร และการปฏิบตั งิ านประจ�ำวันตามปกติธรุ กิจให้เป็นไปตาม
นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารก�ำหนด
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(3.2) น�ำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต่อ
คณะกรรมการบริหารเพือ่ ประโยชน์ในการจัดท�ำเรือ่ งดังกล่าวเพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และเข้าร่วมการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
(3.3) เจรจา และเข้าท�ำสัญญา หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในอ�ำนาจและ
วงเงินตามที่ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจอนุมัติ (Deligation of Authority)
(3.4) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ภายในอ�ำนาจและวงเงินตามที่
ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจอนุมัติ (Deligation of Authority)
(3.5) มีอ�ำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในต�ำแหน่งที่ต�่ำกว่าระดับ Function
Director
(3.6) มีอ�ำนาจก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ�ำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนส�ำหรับพนักงาน
บริษัทในต�ำแหน่งระดับ Function Director และพนักงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับต�่ำกว่า Function Director ยกเว้น
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�ำหนดไว้
(3.7) ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายของบริษัทฯ และรายงานผลการด�ำเนินงานและความคืบหน้าในการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ
ต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
(3.8) ออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไป
ตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
(3.9) พิจารณาอนุมตั กิ ารด�ำเนินงานทีเ่ ป็นธุรกรรมปกติธรุ กิจ ตลอดจนการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้
ภายใต้บงั คับของหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เกีย่ วกับการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการ
ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางอ�ำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ตามที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(3.10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอ�ำนาจ
ด�ำเนินการใด ๆ ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
(3.11) มอบอ�ำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือ
มอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
(4) กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คือ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ นายสุรพล
มีเสถียร นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข นายสุรศักดิ์ ใจเย็น นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม สองคนในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวน 4 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
(4) คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.3.1		 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้ และให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบมีก�ำหนดระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ ให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบอีกได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม (กรรมการอิสระ)
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการอิสระ)
3. นายบวร วงศ์สินอุดม (กรรมการอิสระ)

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทัง้ นี้ นายชายน้อย เผือ่ นโกสุม เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือ
ของงบการเงินได้
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็น
ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าและพนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

134

แบบ 56-1 One Report

(6) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก)		 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค)		 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของ
			 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลใช้บงั คับกับบริษทั ฯ และ/หรือธุรกิจ
			 ของบริษัทฯ
(ง)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ)		 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)		 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)		 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ)		 รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่และ
			 ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
(8) ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ เี่ กีย่ วข้องภายใต้อำ� นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำ� นาจในการว่าจ้างหรือ
น�ำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน
(9) หากพบหรื อ มี ข ้ อ สงสั ย ว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท� ำ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ฐานะ
ทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยทันที เพือ่ ให้
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
(ก)		 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข)		 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค)		 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์
			 แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ
			 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ
			 ตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามข้างต้นต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
			 ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(10) สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีการควบคุม
ภายในอย่างเพียงพอ รวมทั้งสอบทานความถูกต้องของแบบประเมินและเอกสารอ้างอิงตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(11) พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ เป็นประจ�ำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าว และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(12) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และมีอำ� นาจตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดไว้ในนโยบาย
ฉบับอื่นของบริษัทฯ
ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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7.3.2		 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่ า ตอบแทน ก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และการพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวน
อย่างน้อย 3 คน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด โดยให้คณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เลือกกรรมการ 1 คน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธาน และ
แต่งตั้งเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
ไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้
รับแต่งตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ (กรรมการ)
2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม (กรรมการอิสระ)
3. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการอิสระ)
4. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น (กรรมการ)

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(1) ก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ) ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ และ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด และพิจารณาคัดเลือกผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวต่อไป
(2) พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพือ่ ให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
(3) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ให้เหมาะสม
เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติ
(4) พิจารณาหลักเกณฑ์และผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(5) ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหาร
และพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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แบบ 56-1 One Report

(6) ก�ำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่ส�ำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(7) เสนอแนะข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ
(8) ให้ความเห็นชอบแผนงานการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐาน
และพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการและสร้างการก�ำกับดูแลกิจการเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การสือ่ ความไปยังกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการอย่างสม�่ำเสมอ
(9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อ
เสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
(10) ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment)
สังคม (Social) และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(11) ก�ำกับดูแล ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(12) พิจารณาก�ำหนดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของกิจการ ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ก�ำหนด
ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Topics) และกรอบการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability
Framework) รวมถึงการด�ำเนินกิจกรรมหรือโครงการด้านความยั่งยืน
(13) ประเมินผลและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน ให้เหมาะสมกับสภาวะ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล
(14) ดูแลให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน และเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนของธุรกิจหรือแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report)
(15) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
(16) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.3		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือในการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสีย่ งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้น
ต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสุรพล มีเสถียร (กรรมการ)
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ (กรรมการ)
3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (กรรมการ)

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(2) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ (Identification of Risk) และก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite)
(3) พิจารณาก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้อง
กับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ
(4) พิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และก�ำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(5) พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างและแต่งตัง้ คณะท�ำงานบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระเมินและติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยง และจัดท�ำรายงานความเสี่ยง
(6) พิจารณาก�ำหนดวิธกี ารตอบสนองต่อความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ และอาจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ เพือ่ ใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบตั ิ
งานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
(7) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อ
ให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถ
ก�ำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(8) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
(9) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 กฎบัตรของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.4		 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบริหารไม่จ�ำเป็นต้องด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร 1 คน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
(กรณีกรรมการบริหารด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (กรรมการ)
2. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น (กรรมการ)
3. นายหวัง เหว่ย
4. นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย
5. นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์
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แบบ 56-1 One Report

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของของคณะกรรมการบริหาร
(1) จัดท�ำและก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�ำนาจการบริหาร
งานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และก�ำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็น
ไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร และอ�ำนาจการบริหารที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
(2) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานตามปกติธุระ
(3) อนุมัติการเข้าท�ำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
(เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการท�ำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ใน
การด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)
หรือตามที่คณะกรรมการก�ำหนด และภายใต้ข้อบังคับของหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ
เกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(4) พิจารณากลั่นกรองการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจ�ำน�ำ จ�ำนอง
หรือเข้าเป็นผู้ค�้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจอนุมัติ (Delegation of
Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
(5) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
(6) อนุมัติการจ้างงาน บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับ Function Director ยกเว้น
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(7) ก�ำหนดกรอบและนโยบายส�ำหรับการก�ำหนดเงินเดือน การปรับขึน้ เงินเดือน การก�ำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ
บ�ำเหน็จรางวัลของพนักงาน ที่ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับ Function Director และพนักงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับต�่ำกว่า
Function Director ยกเว้นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(8) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
(9) มอบอ�ำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
(10) ติดตามผลการด�ำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหา หรือ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการปรับปรุงให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบ
อ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
ทัง้ นี้ รายละเอียดข้อมูลกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1		 รายชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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รายชื่อ
1. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
2. นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย
3. นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์
4. นายอนันตชัย อุตตะมะ
5. นายปกาศิต ค�ำแสง (1)
6. นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
ผู้อ�ำนวยการสายงานการตลาด
ผู้อ�ำนวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ
ผู้อ�ำนวยการสายงานเทคนิค
ผู้อ�ำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี

หมายเหตุ
นายปกาศิต ค�ำแสง ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสายงานเทคนิค โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
(1)

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของผู้บริหารแต่ละท่านปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท

7.4.2		 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จะเป็นผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรองและ
ก�ำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารในต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้อ�ำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสายงานอื่น ๆ
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารก�ำหนด ทั้งนี้ การก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
จะเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator: KPI) เกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี

7.4.3		 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารในต�ำแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อ�ำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ ผลการประเมิน และค่าตอบแทน ส่วนผู้บริหารในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสายงานอื่น ๆ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ ผลการประเมิน และค่าตอบแทน
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ก�ำหนดตัวชี้วัด
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูอ้ ำ� นวยการสายงานการเงิน
และการบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
(1) ตัวชี้วัดด้านการเงินตามแผนงานประจ�ำปี (GL KPI)
(2) ตัวชี้วัดด้านกระบวนการท�ำงานที่ก�ำหนดจากระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานการท�ำงาน (STD KPI)
(3) ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเองและองค์กร (EQ Development KPI)
โดยมี เ ป้ า หมายของตัวชี้วัดแบ่ง ออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) Commitment คือเป้าหมายขั้นต�่ำที่ต้องปฏิบัติให้ ไ ด้
(2) Outstanding คือ เป้าหมายที่คาดว่าจะท�ำได้
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อ�ำนวยการสายงานการเงิน
และการบัญชี มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละ 1 ครั้ง และน�ำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

7.4.4		 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2564 ค่าตอบแทนรวมทีเ่ ป็นตัวเงินของผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 5 ท่าน รวมเป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ 30.31 ล้านบาท ซึง่ ประกอบ
ด้วยเงินเดือนและโบนัส ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชือ่ มโยงกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร
เป็นเกณฑ์
หมายเหตุ : *ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามค�ำนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค่าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร*
จ�ำนวน 5 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.04 ล้านบาท
หมายเหตุ : *ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามค�ำนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.4.5		 แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของความต่อเนื่องในการบริหารจัดการองค์กร จึงได้เริ่มจัดท�ำแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อองค์กรมาตัง้ แต่ปี 2560 เพือ่ สรรหาและคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามสามารถสูงมาพัฒนา
ให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับการด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญขององค์กรในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักการจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)
(1) ระบุต�ำแหน่งานที่เป็น Key and Critical Positions
(2) ก�ำหนดคุณสมบัติและทักษะของต�ำแหน่งที่เลือกไว้
(3) สรรหา Candidate ภายในองค์กร / ประเมินช่องทางการสรรหา
(4) ประเมิน Candidate โดยใช้คุณสมบัติของแต่ละต�ำแหน่ง
(5) วางแผนพัฒนา โดยใช้เครื่องมือ Individual Development Plan และจัดท�ำ Training Road Map
(6) ด�ำเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ รวมถึงติดตามและประเมินผล
หลักการคัดเลือกผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Successor)
(1) Performance - พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี
(2) Key Performance Indicator (KPI) - พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีตามเป้าหมาย
(3) Personality – พิจารณาจากการประเมินตามแบบทดสอบบุคลิกภาพ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคลิก
ทัศนคติที่สอดคล้องกับวัฒธรรมองค์กรด้วยเครื่องมือการประเมิน
(4) Potential – พิจารณาคุณสมบัติหรือความสามารถส่วนบุคคลที่ท�ำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือสูงกว่าระดับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและสามารถพัฒนาหรือแสดงความสามารถได้มากขึ้นส�ำหรับงานที่จะ
มอบหมายในอนาคต
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
7.5.1		 จ�ำนวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนบุคลากร (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) ทั้งสิ้น 721 คน โดย
แบ่งตามฝ่ายงานดังนี้
หมายเหตุ : ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามค�ำนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฝ่าย/แผนก
การตลาด / การตลาดและปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล (เรือ)
การจัดการส�ำนักงาน
การลงทุนโครงการและประกันคุณภาพ
ก�ำกับดูแลปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท
งานเทคนิคเรือ
การเดินเรือ
คนประจ�ำเรือ
บริการทั่วไป
จัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักงานผู้บริหาร
บัญชีและการเงิน
นักลงทุนสัมพันธ์
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
รวม
หมายเหตุ

(1)

จ�ำนวนบุคลากร (คน)
28
20
7
9
6
56
12
471 (1)
9
18
3
5
14
52
13
15
721

แบ่งออกเป็นพนักงานประจ�ำ 51 คน และพนักงานสัญญาจ้าง 420 คน

7.5.1		 การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด) และ
เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้มาซึ่งบุคลากรจากการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 115 คน
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7.5.2		 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในปี 2564 รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 1,185.87 ล้านบาท
ซึ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ

7.5.3		 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ซึง่ เป็นการแสดงถึงการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรมของบริษทั ฯ ในการดูแลพนักงานอย่างยัง่ ยืนในระยะยาวโดยพนักงาน
จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 7
ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการกองทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ�ำกัด ซึง่ ได้มกี ารประกาศรับปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนส�ำหรับผูล้ งทุนสถาบัน
(Investment Governance Code: “I Code”) และมีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยพนักงานสามารถ
เลือกแผนการลงทุนในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามความต้องการและตามระดับความเสี่ยงของตนเองได้
สัดส่วนของจ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นดังนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด
บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด

มี/ไม่มี PVD

มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

จ�ำนวนพนักงาน จ�ำนวนพนักงาน สัดส่วนพนักงาน
ทั้งหมด
ที่เข้าร่วม PVD ทีเ่ ข้าร่วม PVD

95
254
47
10
47
17
14

73
167
23
7
32
15
12

ร้อยละ 76.84
ร้อยละ 65.75
ร้อยละ 48.94
ร้อยละ 70.00
ร้อยละ 68.09
ร้อยละ 88.24
ร้อยละ 85.71

7.5.4		 นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและคุณค่าของบุคลากรเสมอมา โดยเชือ่ มัน่ ว่าบุคลากรของบริษทั ฯ เป็นปัจจัยหลักทีจ่ ะช่วย
ผลักดันการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นปัจจัยบ่งชี้
ถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอีกด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เป็นคนดีและเก่ง
พร้อมทั้งสร้างให้ทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีความรักและผูกพันกับองค์กร
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังสร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ เพือ่ กระตุน้ ให้พนักงานได้ใช้ศกั ยภาพทีม่ อี ยูอ่ ย่างเต็มที่ ส่งเสริมการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมและการมี
ส่วนร่วม รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนที่เป็นธรรม

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรขึน้ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ในการสรรหา
ดูแล และรักษาบุคลากรของบริษทั เป็นอย่างดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว ทั้งยังน�ำมาตรการต่อต้านการทุจริตมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลกรด้วย ดังนี้
(1) การจัดโครงสร้างองค์กรและอัตราก�ำลัง
บริษทั ฯ จัดโครงสร้างองค์กร ต�ำแหน่ง และระดับต�ำแหน่งงาน รวมทัง้ ก�ำหนดอัตราก�ำลัง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับทิศทาง
และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ก�ำหนดขึ้นแต่ละปี และทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ตอบสนองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
(2) การสรรหาและคัดเลือก
บริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งสรรหาพนักงานที่เป็น “คนเก่ง” “คนดี”
“มีคุณภาพสูง” และ “ซื่อสัตย์สุจริต” โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถของตัวบุคคลที่สอดคล้อง
กับความต้องการของต�ำแหน่งงานเป็นหลัก รวมทัง้ พิจารณาศักยภาพทีจ่ ะสามารถพัฒนาให้มคี วามก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
ได้ตอ่ ไปในอนาคตด้วย โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจะท�ำหน้าทีส่ รรหาและคัดเลือกผูส้ มัครตามขัน้ ตอน ใช้การทดสอบ
และเครื่องมือด้านการประเมินอื่น ๆ มาประกอบด้วย รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครว่าเคยมีประวัติ
เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดใด ๆ หรือสารเสพติดหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติการทุจริตคอร์รัปชัน
(3) การบรรจุ แต่งตั้ง และโยกย้าย
บริษัทฯ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการบรรจุ แต่งตั้งและโยกย้าย ผ่านการประเมินผลอย่างยุติธรรม โดยพิจารณาบน
พืน้ ฐานของคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถ ความมุง่ มัน่ และผลส�ำเร็จของงานทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหนึง่ บุคคล
ใดอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส หรือความบกพร่องทางกายภาพ
(4) การบริหารผลการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ น�ำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของทุกต�ำแหน่งและทุกฝ่าย สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั ฯ ท�ำให้พนักงานเห็นถึงคุณค่าในงานของตนเองทีม่ ตี อ่ การสร้างความส�ำเร็จของบริษทั ฯ
เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารเรื่องผลการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชา ที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน ชี้แนะถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของบริษัทฯ และการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเติบโตก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานโดยซื่อสัตย์สุจริต เป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทน และการ
เลื่อนต�ำแหน่งของพนักงาน
(5) การฝึกอบรมและการพัฒนา
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการท�ำงาน โดยมีกระบวนการตั้งแต่
พนักงานเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ จนถึงพนักงานเกษียณอายุ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอนงาน การฝึกอบรม
ตามแผนประจ�ำปีและตามสายงานอาชีพ การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ แผนการพัฒนาส�ำหรับพนักงาน
ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นหรือพนักงานที่ยังไม่ได้ตามมาตรฐาน แผนการพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้างานและผู้บริหาร
การวางแผนเกษียณอายุ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ด�ำเนินการด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับพนักงาน
แต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดส�ำหรับพนักงานและบริษัทฯ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้
ระหว่างพนักงาน และการเรียนรู้จากผู้บริหารเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ให้เกิดขึ้นด้วย
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคลากรของบริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีความเข้าใจเกีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน บริษทั ฯ
จึงบรรจุเรือ่ งการต่อต้านการคอร์รปั ชันเป็นส่วนหนึง่ ของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงจัดให้มกี ารอบรมให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
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(6) การจัดสวัสดิการและการจ่ายผลตอบแทน
บริษทั ฯ บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานให้เป็นไปอย่างยุตธิ รรม โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ สถานการณ์ความจ�ำเป็นของบริษัทฯ และ
ความเหมาะสมของธุรกิจ โดยมุง่ เน้นให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงานร่วมกัน มีความรักและผูกพันกับบริษทั ฯ รวมถึงรูส้ กึ
มั่นคงในการรวมงานกับบริษัทฯ
(7) การพัฒนาสายงานอาชีพ
บริษทั ฯ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้รบั โอกาสในการพัฒนาสายงานอาชีพ ซึง่ เป็นกลยุทธ์หนึง่ ในการรักษาบุคลากร
ของบริษัทฯ ด้วยการจัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็นแรงจูงใจและให้พนักงานเห็น
ความก้าวหน้าในอาชีพ รูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าและได้รบั การยอมรับจากบริษทั ฯ นอกจากนี้ การวางเส้นทางสายอาชีพสามารถ
น�ำไปจัดกลุ่มงานและหน้าที่ที่พนักงานรับผิดชอบได้อย่างสมดุล เป็นการด�ำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใสและยุติธรรม
ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากร
(8) การบริหารและพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั ฯ น�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเข้ามาใช้เพือ่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือ่ สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้เกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท�ำงาน ลดต้นทุน ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ของข้อมูล เช่น ระบบสมัครงานออนไลน์ การวางแผนและอนุมัติฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ระบบการเบิกจ่ายและอนุมัติ
ค่าตอบแทน (E-Pay slip) เพื่อน�ำไปสู่การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้ประสบความส�ำเร็จและยั่งยืนต่อไป
(9) การดูแลและรักษาบุคลากร
บริษัทฯ ได้วางแผนการรักษา จูงใจ ดึงดูดและสร้างความรักองค์กรให้เกิดขึ้น โดยมีการพัฒนาเรื่องแรงงานสัมพันธ์
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บคุ ลากรมีความสุขในการท�ำงาน ได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม มีความรัก ความสามัคคี เพือ่ สร้างความ
เข้มแข็งขึ้นภายในบริษัทฯ มีการวางแผนการสื่อสารภายในอย่างเหมาะสมและการจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ
ให้ตอบสนองความต้องการของพนักงาน โดยมีการปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเติบโตภายในให้พนักงานพัฒนาความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ (Career Development)
แต่ละสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง
(10) การวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการสืบทอดต�ำแหน่ง
บริษัทฯ มีการวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการสืบทอดต�ำแหน่งอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดูแลให้มีการวางแผนสรรหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโปร่งใส เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหาร
ของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะเติบโตทั้งในสายอาชีพและสายงานด้านบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นในกลุ่มต�ำแหน่งที่มีความส�ำคัญและ
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งเป็นต�ำแหน่งงานในระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป การวางแผนสรรหา
และพัฒนาผูบ้ ริหารเพือ่ รองรับการสืบทอดต�ำแหน่งดังกล่าว นอกจากจะเป็นการลดความเสีย่ งในด้านความต่อเนือ่ งของการ
บริหารจัดการองค์กรแล้ว ยังเป็นการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้กับบริษัทฯ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ขององค์กรต่อไป
(11) วัฒนธรรมองค์กร
บริษทั ฯ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี ด้วยการส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม การสร้างความเชือ่ มัน่ ระหว่างกัน ปลูกฝัง
ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของบริษัทฯ
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(12) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีน�้ำใจ มีคุณธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้อภัย แบ่งปันความรู้ ประโยชน์และความสุขแก่ผู้อื่น
จึงเปิดโอกาสให้มีการจัดท�ำโครงการอาสาเพื่อร่วมท�ำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งที่บริษัทฯ จัดท�ำขึ้นเอง
และ/หรือพนักงานริเริ่มเอง พร้อมที่จะให้และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ
ตระหนักเสมอว่าการดูแลสังคมและชุมชนเป็นหน้าที่ของทุกคน เมื่อสังคมเป็นสุข บริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ ก็จะมี
ความสุขอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

7.6		 ข้อมูลส�ำคัญอื่น ๆ
7.6.1		 ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุพตั รา เสริฐกระโทก ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี เป็นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำ
บัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา โดยนางสาวสุพัตรา เสริฐกระโทก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ทัง้ นี้ รายละเอียดข้อมูลของผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการ
บริษัท

7.6.2		 เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการ
บริษทั และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั (Compliance) โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) มีหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการ
ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
(1) จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริษัท และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร จัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่
บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
(3) ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ
(4)

จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ติ า่ ง ๆ

(5) บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานเหตุการณ์สำ� คัญ ๆ ของบริษทั ฯ ในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ และข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
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(7)

ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ

(8) ควบคุมและจัดเก็บทะเบียนส�ำคัญของบริษัทฯ รวมถึงใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการ
แสดงสถานะของบริษัทฯ
(9) ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และการด�ำเนินการใดให้เป็นไป
ตามที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
(10) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
ทัง้ นี้ นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเลขานุการบริษทั จากสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานเลขานุการบริษัท
รวมถึงมีคณ
ุ สมบัตอิ นื่ ทีช่ ว่ ยให้งานเลขานุการบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยรายละเอียดคุณสมบัตขิ องเลขานุการ
บริษัทปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และ
เลขานุการบริษัท

7.6.3		 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน โดยนางสาวสิริมาพรรณ ไผ่เฉลิม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2559 และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวสิริมาพรรณ ไผ่เฉลิม มีความเหมาะสมกับต�ำแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีความเข้าใจธุรกิจและประสบการณ์เกีย่ วกับกระบวนการท�ำงานของบริษทั ฯ มีความเข้าใจ
เกีย่ วกับธุรกิจหลัก สามารถให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพโดยไม่กระทบกระบวนการ
ท�ำงานหลัก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้สนับสนุนให้ผตู้ รวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมเกีย่ วกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างประจ�ำ
สม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูต้ รวจสอบภายในมีความรูท้ เี่ พียงพอและให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
โดยรายละเอียดคุณสมบัตขิ องเลขานุการบริษทั ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

7.6.4		 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นายพชร รอดสมบูรณ์ เป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สาร
กับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ รวมทั้งจะเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ จัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

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

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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7.6.5		 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ดังนี้
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
รายการ
(บาท)
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2,300,000.00
บริษัทย่อย
6,360,253.56
รวมค่าสอบบัญชี
8,660,253.56
Out-of-pocket
226,247.93
รวมค่าสอบบัญชีและ Out-of-pocket
8,886,501.49

ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee) ให้กับผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จ�ำกัด จ�ำนวน 929,864 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรจ�ำนวน 594,000 บาท และ
ค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า จ�ำนวน 335,864 บาท
ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
และไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด
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8. รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
8.1.1		 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบเเทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นผู้พิจารณาจะพิจารณา
โดยค�ำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อกลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณาและกลัน่ กรองความเป็นอิสระและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพือ่ ให้แน่ใจ
ว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ของผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ใดในท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผล
ให้บริษทั ฯ หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ
หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม ส�ำหรับการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวัน
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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(จ)

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือ ทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ
การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระหรือการแต่งตัง้ กรรมการรายใหม่ ต้องเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ทัง้ นี้ การลงมติเลือกตัง้ กรรมการต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบเเทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและ
กลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีส่ อดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
การสรรหากรรมการและผู้บริหารในปี 2564
ในปี 2564 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ (กรรมการ) และ
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการอิสระ) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารเสนอรายชือ่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอรายชือ่ บุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการ
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แบบ 56-1 One Report

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี
ส่วนได้เสีย ได้พจิ ารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม และเสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
เห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งพลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ (กรรมการ) และ
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
(2) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น ให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารเข้ า รั บ การอบรมหรื อ สั ม มนาในหลั ก สู ต รที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
โดยในปี 2564 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ดังนี้
กรรมการ / ผู้บริหาร
1. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
2. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
3. นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย
4. นายอนันตชัย อุตตะมะ

5. นายปกาศิต ค�ำแสง
6. นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
• หลักสูตรความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจและความเสี่ยงเกี่ยวกับความยั่งยืน
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นที่ 6/2564
• ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)
รุ่นที่ 4 โดยสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Finance for Non-Finance Managers and all Concerned โดยสมาคมสถาบัน
การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• Carbon Credit โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสีเขียว โดย มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• Crucial Conversations by PacRim Group Thailand
• ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)
รุ่นที่ 4 โดยสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• CFO Refresher

(3) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2564 ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ แบบรายคณะและแบบรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
เพื่อท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2564 โดยมีหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานดังนี้
ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน
คณะกรรมการบริษัท
การประเมินรายคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการ (5) ความ
สัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
การประเมินรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมิน

3.94 / 4.00

3.97 / 4.00
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
คณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินรายคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
3.98 / 4.00
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
3.95 / 4.00
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การประเมินรายคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (2) การประชุมคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
3.96 / 4.00
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (3) บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การประเมินรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (2) การประชุมคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
3.93 / 4.00
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การประเมินรายคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
3.94 / 4.00
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
การประเมินรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร
4.00 / 4.00
ความเสี่ยง (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
การประเมินรายคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
3.85 / 4.00
คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการบริ ห าร (2) การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
การประเมินรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
3.88 / 4.00
คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการบริ ห าร (2) การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
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8.1.2		 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
(1)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 12 ครัง้ และมีการประชุมกันเองระหว่างกรรมการอิสระจ�ำนวน
2 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านเป็นดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุม
การประชุม
การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

1. นายบวร วงศ์สินอุดม

ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ รองประธานกรรมการ
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
กรรมการอิสระ
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการอิสระ
5. นายสุรพล มีเสถียร
กรรมการ
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
กรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
กรรมการ
8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
กรรมการ
(2)

1/1

12/12

2/2

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

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12

2/2
2/2
-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รายชื่อ

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
3. นายบวร วงศ์สินอุดม
4. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์
5. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
6. นายสุรพล มีเสถียร
7. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
8. นายหวัง เหว่ย
9. นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย
10. นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการ
สรรหา
า
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตอบแทนก�ำหนดค่
ก�ำกั
บ
ดู
แ
ล บริคณะกรรมการ
ห
ารความเสี
ย
่
ง
บริหาร
ตรวจสอบ
กิจการที่ดี และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

6/6
6/6
6/6

4/4
4/4
4/4
4/4

5/5
5/5
5/5

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
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(3)

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
(5) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุมซึง่ จ่ายตามจ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม และโบนัส เป็น
จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 17,123,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
คณะ
กรรมการ
สรรหา
ค่าตอบแทน
ก�ำหนดค่
า คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ
ตอบแทน
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
บดูแล บริหาร
ตรวจสอบ ก�ำกั
กิจการ ความเสี่ยง บริหาร
ที่ดี และการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

โบนัส

1. นายบวร วงศ์สินอุดม
1,188,000 174,000
- 2,342,400
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ 756,000
- 140,000 145,000
- 1,903,200
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
756,000 210,000 116,000
- 1,537,200
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
756,000 174,000 116,000
- 1,537,200
5. นายสุรพล มีเสถียร
756,000
- 175,000
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ 756,000
- 145,000 420,000
7. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
756,000
- 116,000
- 348,000
8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
756,000
9. Mr. Wang Wei
- 348,000
10. นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย
- 348,000
11. นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์
- 348,000
รวมทั้งสิ้น
6,480,000 558,000 488,000 465,000 1,812,000 7,320,000
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ค่าตอบแทน
รวม

3,704,400
2,944,200
2,619,200
2,583,200
931,000
1,321,000
1,220,000
756,000
348,000
348,000
348,000
17,123,000

8.1.3		 การก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำนโยบายการควบคุมและก�ำกับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เพือ่ ก�ำหนดแนวทางทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกิจการและก�ำกับดูแลบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
(1) บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วน
การถือหุ้นในแต่ละบริษัทฯ หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญา อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไป
เป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
(2)

คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้
(2.1) ก�ำกับดูแลให้มกี ารคณะกรรมการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมแต่ละบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความ
รับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics)
(2.2) ติดตามผลการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้
มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
(2.3) พิจารณา ติดตาม และให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการ
ท�ำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินธุรกิจ
(2.4) พิจารณา ติดตาม และด�ำเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส�ำคัญต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ
(3) บริษัทฯ จะก�ำหนดแผนงานและด�ำเนินการเพื่อท�ำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ทีต่ อ้ งเปิดเผยแก่หน่วยงานก�ำกับดูแลหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
(4) ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีความจ�ำเป็นต้องเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เข้าท�ำรายการด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ซึ่งก�ำหนดโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(5) บริษทั ฯ จะด�ำเนินการทีจ่ ำ� เป็นและติดตามให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการด�ำเนินธุรกิจ
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8.1.4		 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการ
(1) การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
เจ้าของบริษัทฯ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
(1.1) สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่
หุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถใช้สิทธิใน
การซือ้ ขาย โอน หุน้ ของบริษทั ฯ ได้อย่างสะดวก โดยมีบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(1.2) สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัทฯ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายของบริษทั ฯ มีสทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษทั ฯ เป็นเงินปันผล โดยหากบริษทั ฯ จะมีการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบวันก�ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปันผล (Record Date) และวันจ่าย
เงินปันผล ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(1.3) สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ
บริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน แก่
ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(1.4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทฯ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และได้
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้า โดยบริษทั ฯ ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์และระบุขนั้ ตอนทีช่ ดั เจนในการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมและเสนอชือ่ กรรมการดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.primamarine.co.th ตัง้ แต่
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 โดยสามารถเสนอเรื่องและชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ ได้ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์
เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ตัดสินใจในที่ประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเพื่อพิจารณรายละเอียด
ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม โดยบริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทางไปรษณียเ์ มือ่ วันที่ 1 เมษายน
2564 และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และล่วงหน้า 20 วันก่อนวันประชุม
(31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564)
บริษทั ฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.primamarine.
co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ได้ที่
ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา หรือที่อีเมลล์ comsec_pr@primamarine.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564
บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอ�ำนาจบุคคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้เสนอ
เป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจแทน เพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยให้ดำ� เนินการตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
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ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม
จึ ง ได้ อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ ใช้ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งโดยวิ ธี ก ารประชุ ม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชก�ำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอกส์ พ.ศ. 2563 และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการตรวจสอบเอกสาร
การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุม การนับคะแนน และแสดงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ โดยได้ใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น
จากบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จ�ำกัด
ในทุกวาระการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” และ
จัดให้มกี ารลงมติแยกเป็นแต่ละรายการในกรณีทวี่ าระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตัง้ กรรมการ เพือ่ ความโปร่งใส
และตรวจสอบได้
กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด เป็นผู้ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
การลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม
บริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุม
ทราบก่อนเริ่มการประชุมอย่างชัดเจน
ประธานในทีป่ ระชุมได้จดั สรรเวลาอย่างเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามต่อทีป่ ระชุม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละวาระ
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันดังกล่าว
บริษัทฯ ได้จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบันทึกการชี้แจงขั้นตอนและวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และ
การแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและค�ำตอบของ
ข้อซักถาม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และ
แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
(2.1) บริษัทฯ ได้จัดท�ำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
(2.2) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและการนับคะแนนเสียง รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
(2.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งมิให้
ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส�ำคัญซึ่งผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
(2.4) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยการใช้
การลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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(3) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายเกีย่ วกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ า่ การตัดสินใจใด ๆ ในการด�ำเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ดังนี้
(3.1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะแจ้งให้กรรมการในที่ประชุมแจ้งการ
มีส่วนได้เสียหรือการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เพื่อป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ห้ามมิให้กรรมการท่านนั้น
มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในวาระการประชุมนั้น
(3.2) บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัดในการเข้าท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบ 56-1
One Report
(3.3) ติดตามผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทฯ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
(4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ น�ำความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำ� หนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยสรุปดังนี้
(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น
ซึ่งก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างเคร่งครัด
(2) ห้ามบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ�ำ
รายไตรมาสและประจ�ำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะก�ำหนดเป็นครั้งคราว เว้นแต่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จ�ำเป็น หรือต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือตกอยูภ่ ายใต้คำ� สัง่ ศาล โดยฝ่ายเลขานุการบริษทั และก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านจะประกาศช่วงเวลา
ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า
ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทฯ ก�ำหนด หมายถึง บุคคลที่มีต�ำแหน่ง และ/หรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย (รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
ตลอดจนนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าว คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้น
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น) ได้แก่
(ก)		 กรรมการบริษัท
(ข)		 ผู้บริหาร
(ค)		 พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึง
			 ข้อมูลภายใน ได้แก่ ฝ่ายการลงทุนโครงการและรับประกันคุณภาพ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่าย
			 นักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก�ำกับดูแลการปฎิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย
			 และส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(ง)		 พนักงานและลูกจ้างทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย
(จ)		 บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ ก�ำหนด
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(3)		 บุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับ
หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท (ซึ่ ง รวมถึ ง การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องคู ่ ส มรสหรื อ ผู ้ ที่ อ ยู ่ กิ น ด้ ว ยกั น ฉั น สามี ภ ริ ย า และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าว คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดใน
นิติบุคคลนั้น) ดังนี้
การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้
กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงาน
ส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)
กรณีบุคคลที่บริษัทฯ ก�ำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่นับแต่วันที่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ ดังนี้
กรณีกรรมการและผูบ้ ริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียและข้อมูลประวัตขิ องกรรมการและผูบ้ ริหาร
(แบบ 89/14-1)
กรณีบุคคลที่บริษัทฯ ก�ำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(4) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดท�ำและส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทัง้ ตนเอง คูส่ มรสหรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ และนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
กันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดและมีสดั ส่วนการถือหุน้ มากทีส่ ดุ ในนิตบิ คุ คลนัน้ ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
(5) เลขานุการบริษัทต้องจัดท�ำส�ำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อ (3) ส่งให้กับประธานคณะกรรมการ
บริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
(6) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออก
จากงาน หรืออาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการและผู้บริหารถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้
รายชื่อ

1. นายบวร วงศ์สินอุดม
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
5. นายสุรพล มีเสถียร
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
7. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
9. นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
10. นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
11. นายอนันตชัย อุตตะมะ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
12 นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
13 นายปกาศิต ค�ำแสง
บุคคลที่มีความสัมพันธ์

ณ 31 ธ.ค. 63

หุ้นสามัญ (หุ้น)
ณ 31 ธ.ค. 64

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

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

เพิ่ม / (ลด)

-

หมายเหตุ:
* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง
(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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(5) การดูแลพนักงาน
การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
บริษทั ฯ บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานให้เป็นไปอย่างยุตธิ รรม โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราค่าแรงของตลาดในประเทศ สถานการณ์ความจ�ำเป็นของบริษัทฯ และความ
เหมาะสมของธุรกิจ โดยมุง่ เน้นให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงานร่วมกัน มีความรักและผูกพันกับบริษทั ฯ รวมถึงรูส้ กึ มัน่ คง
ในการร่วมงานกับบริษัทฯ
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ การประกันชีวิต-อุบัติเหตุ การให้ความ
ช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลืองานศพ เงินค่าซื้อของเยี่ยมผู้ป่วย เงินค่าของขวัญกรณีบุตรพนักงานแรกเกิด เป็นต้น
การฝึกอบรมและการพัฒนา
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมส�ำหรับพนักงานในแต่ละฝ่าย ซึ่งครอบคลุมทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน
ทักษะด้านการบริหารจัดการ และความรูเ้ ฉพาะทางวิชาชีพ โดยจัดอบรมหลักสูตรภายในจ�ำนวน 120 หลักสูตร และหลักสูตร
ภายนอกจ�ำนวน 47 หลักสูตร โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมฝึกอบรมของพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 51.20 ชั่วโมงต่อคน
ปี

2564

2563

2562

จ�ำนวนชั่วโมงอบรมต่อปี

51.20

35.94

52.80

ทั้งนี้ บริษัทฯ เน้นการสร้างวัฒนธรรมและจิตส�ำนึกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานไปอบรม
สัมมนา (ออนไลน์) ในเรื่อง “Carbon Credit: โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสีเขียว” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านภาษี และกลไกของ
ภาครัฐในการช่วยธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนทางธุรกิจกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนกลไกการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
(Quality, Safety, Security, Health, and Environmental Management: QSSHE) เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานและพัฒนาการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น จึงได้ก�ำหนดนโยบายดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องข้อก�ำหนดกฎหมายด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ข้อก�ำหนดของลูกค้า มาตรฐานด้านคุณภาพ และข้อก�ำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
การพัฒนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
4. เพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันความสูญเสียจากอุบัติการณ์ และใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการลด
และป้องกันความสูญเสียฯ
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5. ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การควบคุมเรื่องการจัดการน�้ำถ่วงเรือ การควบคุม
ปริมาณการเกิดขยะ ควมคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของสถานประกอบกิจการ
ขึน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานไว้ และมี
ผลการด�ำเนินงานดังนี้
สถิติความปลอดภัย

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในอาคารส�ำนักงานถึงขั้นพนักงานบาดเจ็บ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนเรือถึงขั้นพนักงานบาดเจ็บ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผลการด�ำเนินงาน

0 ครั้ง
0 ครั้ง

365 วัน
365 วัน

0 ครั้ง
1 ครั้ง

(6) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชันทุกรูปแบบอย่างสิน้ เชิง ซึง่ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นการป้องกันมิให้บริษทั ฯ และพนักงาน
ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต รวมถึงได้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและรายงานการ
พบเห็นการทุจริตผ่านช่องทางทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption) (“โครงการ CAC”) โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม
โครงการ CAC เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการ CAC เมื่อวัน
ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
การด�ำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2564
บริษัทฯ ได้อบรมเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 5
พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีการสอบวัดความรู้โดยต้องมีผลคะแนนไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 80 โดย
ในปีที่ผ่านมามีพนักงานเข้าร่วมการอบรมคิดเป็นร้อยละ 90 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และมี
ผลคะแนนสอบวัดความรู้โดยเฉลี่ยร้อยละ 85 ทั้งนี้ เพื่อเป็นกระบวนการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน
อย่างต่อเนื่องแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงและตระหนักถึงการต่อต้าน
การคอร์รัปชันในองค์กร
หน่วยงานบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ได้มกี ารประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในกระบวนการท�ำงาน
และได้จดั ท�ำมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันให้เหมาะสมกับความเสีย่ งทีป่ ระเมินได้ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งและคณะกรรมการบริษทั พิจารณา รวมทัง้ มีการติดตามและทบทวนการบริหารความเสีย่ งดังกล่าวอยูเ่ สมอ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพือ่ ให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ รวมถึงให้พนักงานลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ ด้วย
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดข้อตกลงไว้ในสัญญาจ้างงานเกีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน เพือ่ ให้กระบวนการคัดเลือกบุคลากร
ของบริษัทฯ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
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บริษัทฯ ได้ประกาศการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงาน
งดรับของขวัญหรือของก�ำนัลจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และยังได้สอื่ สารไปยังบุคคลและหน่วยงานภายนอก
เพื่อขอความร่วมมือในการงดให้ของขวัญทุกประเภทแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานประจ�ำปีของพนักงาน
การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ฝ่ายเลขานุการบริษทั และก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านจะติดตามให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม�่ำเสมอ
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสอบทานระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยหารือผลการสอบทานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
ต่อไป
หน่วยงานควบคุมภายในต้องรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหาก
พบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความ
เหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม
(7) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ คาดหวังว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
จะยึดมั่นและปฏิบัติตามในหลักการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและ
การแจ้งเบาะแส การกระท�ำผิดและการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถร้อง
เรียนและแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริตต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต
1. ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่เห็นว่า
เหมาะสม ดังนี้
(1)		 แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป)
(2)		 แจ้งผ่าน Whistle Blowing Hotline ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(3)		 ส่ง E-mail ถึง หัวหน้าหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ compliance@primamarine.co.th
(4)		 ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) หรือ กรรมการของบริษัทฯ
			 ตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
			 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือส่ง E-mail ถึง AuditCommittee@primamarine.co.th หรือ
			 compliance@primamarine.co.th
2. ผูร้ อ้ งเรียนของบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจเรือ ควรส่งเรือ่ งร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริตผ่านช่องทาง
ที่บริษัทของตนเองก�ำหนดไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งผ่านช่องทาง
ของบริษัทตนเอง สามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 1 ได้
3. ผู้ร้องเรียนควรกรอกข้อมูลใน แบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต ไว้อย่างเพียงพอเท่าที่จะ
กระท�ำได้เพือ่ ให้สามารถน�ำไปสอบหาข้อเท็จจริงได้ เช่น บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ลักษณะและรายละเอียดของเหตุการณ์ วันทีแ่ ละ
ข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ของตนเองหรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เพื่อให้บริษัทฯสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อของตนเองก็ได้
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การด�ำเนินการของบริษัทฯ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
1. ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียนหรือเบาะแส ต้องส่งเรือ่ งร้องเรียนหรือเบาะแสไปยังหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานทีไ่ ด้
รับมอบหมาย ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
2. เมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท�ำผิดและ
การทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ก�ำหนดแล้ว ให้ประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท�ำผิดหรือการทุจริต
3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับ หรือพบเห็นการกระท�ำดังกล่าวไม่มีมูลข้อเท็จจริงใด ๆ
ตามทีร่ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแส ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายแจ้งกลับไปยังผูร้ อ้ งเรียนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
4. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับ หรือการพบเห็นการกระท�ำดังกล่าว มีมูลข้อเท็จจริงว่า
อาจมีการกระท�ำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเสนอเรื่องให้
ผู้มีอ�ำนาจ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและการด�ำเนินการของ
บริษัทฯ ไปยังผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสด้วย
5. ให้คณะกรรมการสอบสวนด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และ
เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว ให้จัดท�ำรายงานผลการสอบสวนเสนอต่อผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และ
จัดท�ำส�ำเนาส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้า
หน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
6. ในกรณีที่ไม่พบว่ามีการกระท�ำความผิดหรือทุจริต ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในแจ้งยุติเรื่องไปยังผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้ง
เบาะแส ส่วนในกรณีที่พบว่ามีการกระท�ำผิดทางวินัย ให้ผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเสนอเรื่องไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยเพื่อพิจารณาก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยต่อไป
7. คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยจะเป็นผู้ก�ำหนดโทษทางวินัยตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับการท�ำงานของ
บริษัทฯ โดยพิจารณาจากลักษณะการกระท�ำผิดและความร้ายแรงของผลแห่งการกระท�ำผิด และเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
การลงโทษทางวินัยด�ำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระท�ำผิดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน
การลงโทษทางวินัยและการด�ำเนินการทางกฎหมาย
1. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยได้ก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยแล้ว ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจัดท�ำ
ค�ำสั่งลงโทษทางวินัยและเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติการลงโทษทางวินัยอนุมัติค�ำสั่งดังกล่าว
2. ในการแจ้งค�ำสัง่ ลงโทษทางวินยั กับผูก้ ระท�ำผิด ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของผูก้ ระท�ำ
ผิดเป็นผู้แจ้งค�ำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อผู้กระท�ำผิด รวมทั้งให้ผู้กระท�ำผิดลงนามรับทราบค�ำสั่งลงโทษดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคลจะต้องจัดเก็บค�ำสั่งลงโทษทางวินัยและเอกสารซึ่งลงนามรับทราบค�ำสั่งลงโทษไว้ในแฟ้มประวัติพนักงาน
3. ในกรณีที่การกระท�ำผิดหรือการทุจริตใด ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
หรือเป็นการปฏิบตั ฝิ า่ ฝืนกฎหมาย ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินยั เสนอผูม้ อี ำ� นาจตามทีก่ ำ� หนดไว้ในตารางอ�ำนาจ
อนุมตั ิ (Delegation of Authority) ของบริษทั ฯ เป็นผูพ้ จิ ารณาว่าจะด�ำเนินคดีทางแพ่งหรือคดีอาญากับผูก้ ระท�ำผิดหรือไม่
การคุ้มครองพนักงาน
1. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
การกระท�ำผิดและการทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต
2. ในกรณีที่พนักงานถูกข่มขู่ คุกคาม ให้แจ้งต่อหัวหน้างานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance)
โดยทันที เพื่อด�ำเนินการให้ความคุ้มครองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นกับระดับความร้ายแรงและความส�ำคัญของเรื่องที่
ร้องเรียน
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3. ห้ามผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะด�ำเนินการต่าง ๆ จากการ
ทีพ่ นักงานได้รอ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือการทุจริต หากผูใ้ ดกระท�ำดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินยั การรักษา
ความลับผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดหรือการทุจริต ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็น
ความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจ�ำเป็นในการปฎิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการ
ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด
ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือการทุจริต
(8) การคัดเลือกคู่ค้า
บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานของแผนกจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อก�ำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึง่ รวมถึงการคัดเลือกคูค่ า้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผูข้ ายและผูใ้ ห้บริการ โดยก�ำหนดหัวข้อ
ในการคัดเลือกด้านคุณภาพ ราคา ชื่อเสียง และการบริการ ไว้ 13 หัวข้อได้แก่ (1) ตัวอย่างในการทดสอบ (2) ผลจากการ
ทดสอบ (3) ผลงานที่ผ่านมา (4) ผลจากการรับจ้างที่ผ่านมา (5) การรับรองตามระบบคุณภาพ (6) ใบส�ำคัญรับรอง
(7) การรับประกันผลงาน (8) ความสอดคล้องของราคา (9) เงื่อนไขการช�ำระเงิน (10) ความมั่นคง (11) ชื่อเสียงในการ
ตอบรับ (12) ระยะเวลาการเสนอราคา (13) ความชัดเจนและถูกต้องในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ทัง้ นี้ ผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ
ต้องผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนน 70 คะแนนขึ้นไป
(9) กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ในปี 2564 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดให้มีการให้มีการพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) กับนักวิเคราะห์
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
Non-Deal Roadshow
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
Video Conference กับนักวิเคราะห์
จดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท (Press Release)

จ�ำนวนครั้ง / ปี

4
12
3
3
4
9
12

(10) การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยมีการเพิ่มพันธกิจของบริษัทฯ
อีก 1 ข้อ คือ “กลุม่ บริษทั ฯ จะแสวงหาโอกาสในการท�ำธุรกิจใหม่ทงั้ ทีเ่ กีย่ วข้องและไม่เกีย่ วข้องกับธุรกิจเดิมขององค์กรเพือ่
กระจายความเสี่ยงและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร” นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนการด�ำเนินการตามแผน
กลยุทธ์ในปี 2564 ทีผ่ า่ นมา รวมถึงได้พจิ ารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จขององค์กรอย่างถีถ่ ว้ น
เพือ่ ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ประจ�ำปี 2565 ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และสภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ไป และสามารถจัดท�ำงบประมาณที่มีความแม่นย�ำ

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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8.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน
โดยมีนายชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ และนายบวร วงศ์สินอุดม
เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความช�ำนาญ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจขนส่ง พลังงาน
กฎหมาย บัญชีการเงิน การบริหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม
6 ครั้ง โดยมีฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ดังนี้
รายชื่อ

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

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

6/6
6/6
6/6

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมาครอบคลุมประเด็นต่างๆ สรุปได้ ดังนี้
(1) การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบทานข้อมูลที่ส�ำคัญของรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ซึ่งได้รับการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมกับสอบทานนโยบายการบัญชีและการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติซึ่งมีนัยส�ำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 วาระ เพื่อ
สอบทานให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถก�ำหนดขอบเขตแนวทางการด�ำเนินการและปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างเป็นอิสระ
ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายจัดการแต่อย่างใด และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานครบถ้วนและเชือ่ ถือได้ สมเหตุสมผล โดยจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน
(2) การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยทุกไตรมาสตามแนวทางการการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามกรอบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of The Treadway Commission (COSO) และมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมโปร่งใส
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีโครงสร้างการท�ำงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
ตรวจสอบภายในได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย อัตราก�ำลังของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ส่วนในด้านการก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูอ้ นุมตั แิ ผนการ
ตรวจสอบภายในประจ�ำปีและให้ความเห็นต่อรายงานการตรวจสอบภายในและการติดตามประเด็นการตรวจสอบที่ส่งผล
กระทบต่อระบบควบคุมภายในของกระบวนการท�ำงานอย่างมีนัยส�ำคัญ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและสนับสนุนให้ผตู้ รวจสอบภายในเข้าร่วมการอบรมอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ เพิม่ เติมความรูเ้ กีย่ วกับ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน กฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการตรวจสอบ
(3) การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฏหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และมีความเห็นว่าบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต.และ ตลท. อย่างครบถ้วน
(4) การพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ ส�ำหรับปีบญ
ั ชี 2564 โดยพิจารณาจากความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์ ผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา และคุณสมบัติ
ของผู้สอบบัญชีในด้านต่าง ๆ รวมถึงความเป็นอิสระตามหลักจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีพร้อมกับพิจารณาคุณภาพและ
มาตรฐานการท�ำงานของบริษัทสอบบัญชีและความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและค่าบริการอื่น และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจาณาอนุมตั คิ า่ สอบบัญชีและ
แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยก�ำหนดให้นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือนางสาวพรทิพย์
ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจ�ำปี 2564
(5) การสอบทานรายการระหว่างกันทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการท�ำ
รายการระหว่างกันทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของ
การท�ำรายการซึ่งต้องเป็นไปตามหลักการค้าทั่วไป และขั้นตอนในการด�ำเนินการซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของ ก.ล.ต. และ ตลท. และสอบทานให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลของรายการอย่างครบถ้วนและเพียงพอ และมีความเห็นว่า รายการ
ระหว่างกันในปี 2564 มีขั้นตอนการด�ำเนินการที่รัดกุมสมเหตุสมผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อก�ำหนดที่วางไว้ทั้งหมด
กล่าวโดยสรุปในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอ�ำนาจหน้าที่ก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายใน
ตามที่กล่าวข้างต้นอย่างเป็นอิสระและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีกระบวนการท�ำงานที่มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอกับการด�ำเนินธุรกิจ มีระบบงานตรวจสอบภายในที่เป็น
อิสระและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และการท�ำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกรายการมีความสม
เหตุสมผล โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการที่รัดกุม รอบคอบและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้บริษัทฯ
ได้รับประโยชน์สูงสุด

(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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8.3 รายงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
8.3.1 รายงานของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการพัฒนา
อย่างยั่งยืนประจ�ำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”)
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน โดยมี พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นายชายน้อย
เผื่อนโกสุม (กรรมการอิสระ) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการอิสระ) และนายสุรศักดิ์ ใจเย็น เป็นกรรมการสรรหาฯ
และมีนางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร หัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัทและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้กรอบกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ และ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุมทั้งสิ้นจ�ำนวน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีกรรมการสรรหาฯ แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อ

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

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4/4
4/4
4/4
4/4

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ในปี 2564 ได้ดังนี้
ด้านการพิจารณาสรรหา
•
เห็นชอบเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ และ
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณา
โดยค�ำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความช�ำนาญเฉพาะด้านของกรรมการทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงต้องเป็นผูท้ พี่ ร้อมในการอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอย่างเต็มทีต่ ลอดจนต้องมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการก�ำกั บดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
•
เห็นชอบการจ้างงานนายวิรทิ ธิ์ จุไรสินธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการสายงานการเงินและการบัญชี (CFO) ต่ออีก 1 ปี หลังการเกษียณ
อายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ด้านการก�ำหนดค่าตอบแทน
•
เห็นชอบการจ่ายโบนัสส�ำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 8,290,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย
ประธานกรรมการจ�ำนวน 2,816,000 บาท รองประธานกรรมการจ�ำนวน 2,093,000 บาท และกรรมการอิสระ 2 ท่าน
จ�ำนวน 3.381,000 บาท (ท่านละ 1,690,500 บาท) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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•
เห็นชอบการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�ำนวน 5 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 พิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโดยค�ำนึงถึง
ขนาดธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ จ�ำนวนกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
แต่ ล ะท่ า น รวมถึ ง ค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า วอยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมเที ย บเคี ย งได้ กั บ บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
•
เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจ�ำปี 2563 รวมทั้งก�ำหนดอัตรา
โบนัสประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
•
เห็นชอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อนวยการสายงานการเงินและการบัญชี ประจ�ำปี 2564 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
•
เห็นชอบการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2560) ทีอ่ อกโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ โดยเห็นว่าภาพรวมของบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ปฏิ บั ติ ข อง CG Code 2560 แล้ ว รวมถึ ง รั บ ทราบผลคะแนน CGR ประจ� ำ ปี 2564 และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก CG Code 2560
•
เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยเสนอให้มีการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาฯ ในด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและปรับปรุงชือ่ คณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
•
เห็นชอบการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยเสนอให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code และ
หลักเกณฑ์การประเมินตามโครงการ CGR และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
•
เห็นชอบการทบทวนนโยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยเสนอให้มกี ารปรับปรุง
แก้ไขนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกฎหมายและกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
•
รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2563
ทัง้ นี้ ด้วยความมุง่ มัน่ ของบริษทั ฯ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียน ประจ�ำปี 2564 (CGR 2564) โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่สามต่อเนื่องกัน
(2562 – 2564)
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายของตนเองแล้ว เห็นว่าโครงสร้าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ครบถ้วน และมีความต่อเนื่อง

(นิพนธ์ จักษุดุลย์)
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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8.3.2		 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ�ำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมารบริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ ด� ำ เนิ น ไปได้ แ ละเติ บ โต
อย่างต่อเนื่อง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงส�ำคัญ รวมถึงน�ำเสนอ
แนวทางแก้ไขที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในการด�ำเนิน
ธุรกิจ จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสุรพล มีเสถียร (กรรมการ)			
ประธานคณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (กรรมการ)		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ (กรรมการ)		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึง่ มีความรุนแรง และมีการติดตามสถานการณ์ความเคลือ่ นไหว
วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่าทัง้ ภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าพนักงานและคนประจ�ำเรือของกลุม่ บริษทั ฯ
จะได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้
ความส�ำคัญถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากสถานการณ์เชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) เพื่อให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
โดยทางกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจให้เกิด
การหยุดชะงัก (Business Disruption) อาทิ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)
อันเป็นภัยคุกคามที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคณะท�ำงานส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ก�ำหนดนโยบาย ระเบียบและประกาศของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity
management: BCM) และแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (Business continuity plan : BCP) ทัง้ ของส�ำนักงาน
และของกองเรือกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งพิจารณามาตรการความปลอดภัยของพนักงานประจ�ำส�ำนักงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home) และการท�ำงานที่ใดก็ได้ (Work from Anywhere) ได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มี
การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการปฏิบตั งิ านได้ตลอดเวลา วางแผนการปฏิบตั งิ านของคนประจ�ำเรือ
เพื่ อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านบนเรื อ การลาพั ก การกั ก ตั ว ก่ อ นการขั้ น ปฏิ บั ติ ง านบนเรื อ และการก� ำ หนดมาตรการคั ด กรอง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ รวมทั้งการบริหารจัดการรองรับความเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ
แก่พนักงาน คนประจ�ำเรือ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ส�ำนักงานหรือบนเรือ อาทิ อุปกรณ์ป้องกัน หน้ากาก
อนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น (Antigen
Test Kit : ATK) เป็นต้น พร้อมทัง้ รายงานต่อผูบ้ ริหาร คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างสม�ำ่ เสมอ มีการทบทวนปรับปรุง
การตอบสนองต่อสถานการณ์เป็นระยะ ๆ ตลอดจนมุ่งเน้นความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของ
กลุ่มบริษัทฯ และหน่วยงานก�ำกับอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งค�ำนึงถึงการรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย
อาชีวอนามัย ให้แก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องตลอดเวลาเป็นส�ำคัญเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ชือ่ เสียง ภาพลักษณ์ และการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทได้อย่างราบรื่น
นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) แล้ว ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความส�ำคัญ
ต่อประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้นต่อการด�ำเนินธุรกิจในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment,
Social, Governance : ESG) ซึ่งในการบริหารความเสี่ยงมีการน�ำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลหรือ
ธรรมาภิบาล มาพิจารณาในการวิเคราะห์ ประเมินความเสีย่ ง เพือ่ สร้างโอกาสให้กบั ธุรกิจและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อการ
ด�ำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยมหภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่อาจ
ส่งผลให้เกิดโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ต่อธุรกิจ โดยก�ำหนดให้มีการติดตาม ทบทวน และปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ให้ทนั ต่อสถานการณ์ เน้นการบริหารจัดการทีย่ ดื หยุน่ และปรับตัวได้ (Resilience) ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความรวดเร็วและสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เกิดความคล่องตัว (Speed and Agility) โดยก�ำหนดดัชนี้ชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicator : KRI) ครอบคลุมการติดตามความเคลื่อนไหวของความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงยึดมั่น
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ในการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลัก 3 ประการคือ การก�ำกับและบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล การวางนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างหลักประกันในการประกอบธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ เพื่อท�ำให้ธุรกิจสามารถด�ำเนินไปได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจัดรูปแบบของการบริหาร
ความเสีย่ งใน 4 ประการคือ การบริหารความเสีย่ งด้านธรรมาภิบาล (Governance Risk) ด้านการกลยุทธ์และแผนการด�ำเนิน
ธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ด้านการด�ำเนินงานและระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Operation & Infrastructure Risk)
และด้านรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Risk) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015 และ COSO ERM 2017 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบ ISO 31000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลส�ำหรับ
การจัดการความเสี่ยง โดยการใช้หลักการและแนวทางที่ครอบคลุมมาตรฐานนี้จะช่วยให้องค์กรที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และการประเมินความเสี่ยงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ให้ความส�ำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ตามกรอบทิศทางของโลกที่องค์การสหประชาชาติก�ำหนดในปี 2558 (United Nations:
UN 2015)
ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทางคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งมีการประชุมอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านรูปแบบระบบประชุมทางไกลออนไลน์ให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์ดงั กล่าว
โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 5 ครั้ง เพื่อให้การประชุมสามารถด�ำเนินการ
พิจารณาได้อย่างราบรื่นสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร และก่อให้เกิดความรวดเร็วของการประชุมทันต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ดังนี้
รายชื่อ

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

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

5/5
5/5
5/5

ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระส�ำคัญในการปฎิบัติหน้าที่ ได้ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและอนุมัติความเสี่ยงของโครงการ โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินธุรกิจ (Strategy
& Planning Risk) การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) โดยการขยายการลงทุนด้วยวิธีการ
ควบรวม ร่วมทุน (Mergers and Acquisitions : M&A) เพื่อขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอนุมัติความเสี่ยง
ส�ำหรับการซื้อขายหุ้นในบริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ำกัด (Thai oil Marine Company Limited) ซึ่งมุ่งเน้นการท�ำสัญญา
รับขนส่งสินค้า รับจัดเก็บสินค้า ระยะยาว เพื่อการสร้างความมั่นคงอย่างสม�่ำเสมอของรายได้และก�ำไรแก่กลุ่มบริษัทฯ และ
การด�ำเนินการภายหลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ในการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด และบริษัท ทรูธ
มารีไทม์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ครอบคลุมถึงการติดตามความคืบหน้าการลงทุนโครงการที่ผ่านมา อาทิ การลงทุนโครงการ
ซึ่งเป็นการกระจายการเติบโตของธุรกิจ (Diversification) ในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 งานก่อสร้าง
ทางทะเล ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ และติดตามผลการด�ำเนินกิจการของบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด (Big Sea
Company Limited)
2. พิจารณาและติดตามความเสีย่ งของโครงการอย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับการลงทุนซือ้ เรือมือสองเพือ่ ทดแทนเรือเดิมทีม่ อี ายุ
มากและครบก�ำหนดปลดระวาง โดยค�ำนึงถึงข้อมูลอย่างรอบด้านทีเ่ พียงพอเพือ่ วางแผนการขายเรือในช่วงราคาเหล็กมีราคา
สูง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการสร้างผลก�ำไรต่อกลุ่มบริษัทฯ มากที่สุด รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงกลยุทธ์หรือตัดสินใจ
ต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ และค�ำนึงถึงการไม่พึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจนมากเกินไป เพื่อการด�ำเนินกลยุทธ์
และแผนการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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3. พิจารณาและรับทราบผลการควบคุมติดตามการบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กร (Enterprise Risk Management
– Treatment Plan) ปี 2564 อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในด้านธรรมาภิบาล
(Governance Risk) ด้านการด�ำเนินงานและระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน (Operation & Infrastructure Risk) และด้านรายงาน
ทางการเงิน (Financial Reporting Risk) โดยท�ำการควบคุมติดตามวิธีจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือ
ลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น เป็นไปตามมาตรการป้องกัน มาตรการลดผลกระทบ และมาตรการแก้ไขที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ อาทิ
การบริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ านของคนประจ�ำเรือ ซึง่ อาจส่งผลต่อการท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุแก่กองเรือของกลุม่ บริษทั ฯ
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาผลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของคนประจ�ำเรือ ที่มีรูปแบบหรือ
ลักษณะเดียวกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดยทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ข้อเสนอแนะการท�ำงานร่วมกัน
ของกองเรือ และส�ำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสีย เสียหาย และบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ก�ำหนด
กลไกการควบคุม ติดตามที่ดีและเหมาะสมแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานการน�ำเรือ
เข้าอู่แห้ง (Dry Docking) เพื่อซ่อมบ�ำรุง ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบผลการด�ำเนินการควบคุมติดตาม
ผลการด�ำเนินการตัดสินใจด้านการปฏิบตั งิ านบนพืน้ ฐานของความเสีย่ ง (Risk-based Decision Making) การควบคุมติดตาม
ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ของคณะท�ำงานโครงการน�ำเรือเข้าอู่ และรับทราบผลการด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพตั้งแต่
การวางแผนการน�ำเรือเข้าตรวจเช็ค ดูสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงเครื่องยนต์ การคัดเลือกอู่ที่มี
คุณสมบัติเพียงพอในการซ่อมบ�ำรุงเรือของกลุ่มบริษัท ระยะเวลาการซ่อมบ�ำรุงและการควบคุมติดตามค่าใช้จ่ายภายใต้
งบประมาณที่ก�ำหนด เป็นต้น
4. พิจารณาและรับทราบการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปี 2564 ของกลุ่มบริษัทฯ
ซึ่งมีการควบคุม ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบ
และแนวทางการจัดการอย่างรอบด้าน อาทิ การบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดให้มีการติดตามการขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง
อากาศยาน (JET A-1) และน�ำ้ มันดีเซล ไปยังภาคใต้ ติดตามผลการด�ำเนินการด้านเศรษฐกิจ มาตรการต่าง ๆ ของประเทศไทย
ความต้องการใช้น�้ำมันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถานการณ์ของพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า คู่ค้าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อการวางแผน
และปรับแผนการด�ำเนินการได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ และการบริหารจัดการสภาพคล่องกระแสเงินสดของกลุม่ บริษทั ฯ ให้เพียงพอและสามารถส�ำรอง
ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการช�ำระหนี้ระยะสั้น หรือความน่าเชื่อถือทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้
รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน โดยมีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
บนเรือ อาทิ การคัดกรองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้นปฏิบัติงานบนเรือด้วยชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่สามารถทดสอบได้ใน
เบื้องต้น (Antigen Test Kit : ATK) มาตรการรักษาความปลอดภัย การเว้นระยะห่าง และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ให้มีความ
เพียงพอ อาทิ อุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาและ
รับทราบแผนการปฏิบตั งิ านของคนประจ�ำเรือเพือ่ เข้าปฏิบตั งิ านบนเรือ การลาพัก หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีจ่ ะต้องขึน้ ปฏิบตั งิ าน
บนเรือ ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีความรุนแรงนั้น ทางบริษัทฯให้มีการกักตัว
(Quarantine) ในสถานทีก่ กั ตัวทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด และมีการยืนยันผลตรวจแบบการตรวจหาเชือ้ ไวรัสโดยดูจากสารพันธุกรรม
(Real Time Polymerase Chain Reaction : RT-PCR) และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับ
ตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และพิจารณามาตรการความปลอดภัยของพนักงานประจ�ำส�ำนักงานให้สามารถปฏิบัติ
งานจากที่พัก (Work From Home) และการท�ำงานที่ใดก็ได้ (Work from Anywhere) ได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการ
เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และแผนรองรับการบริหารธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี
5. พิจารณาและรับทราบการจัดอบรมสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk
Management) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความส�ำคัญการจัดจ้างวิทยากรภายนอกจากสถาบันพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้พนักงาน
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีความรู้พื้นฐานและเป็นการสร้างความตระหนัก เข้าใจถึงความส�ำคัญของการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยัง่ ยืนทีถ่ กู ต้องในฐานะองค์กรธุรกิจ (Corporate) และการบริหารความยัง่ ยืนขององค์กร
(Corporate Sustainability Management) ในเชิงกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย และความเสี่ยงต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนกิจกรรมการ
บริหารความเสีย่ งผ่านจดมายข่าวสารประจ�ำเดือน (Risk Management Newsletter) โดยให้ทมี บริหารความเสีย่ งพิจารณา
กรณีศกึ ษาจากสถานการณ์ดา้ นการเมือง ด้านเศรษฐกิจทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับสากล และมีการสือ่ สารแก่คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ และมีความรู้พื้นฐานและเป็นการสร้างวัฒนธรรมความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้แก่กลุ่มบริษัทฯ (Risk Awareness Culture) อย่างสม�่ำเสมอ อาทิ กรณีศึกษาโลกหลังวิกฤตไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) ซึง่ ในแต่ละประเทศมีการวางแผนการด�ำเนินการกับเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศ
ในยุโรป ครอบคลุมสหราชอาณาจักร ประเทศสิงคโปร์ และประเทศจีน ทั้งในด้านการการเงินการลงทุน สวัสดิการแรงงาน
การประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละประเทศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยในแต่ละประเทศนั้นหันมาพึ่งพา
การใช้ทรัพยากรในประเทศของตัวเองมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการสื่อสารเกิดความเข้าใจได้ง่ายและทันต่อสถานการณ์แก่
พนักงานของกลุม่ บริษทั ฯ เกิดความตระหนักสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ตอ่ การวางแผนและการปฏิบตั งิ านให้แก่กลุม่ บริษทั ฯต่อไป
6. พิจารณาและรับทราบแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง ส�ำหรับปี 2565 ให้มีความสอดคล้องกับแผนการ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และแผนการด�ำเนิน
ธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) การควบคุมติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจให้เกิดการหยุดชะงัก
(Business Disruption) ครอบคลุมถึงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อการตัดสินใจด้านการปฏิบัติงาน
บนพื้นฐานของความเสี่ยง (Risk-based Decision Making) รวมทั้งความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบของ
หน่วยงานก�ำกับภายนอก (Regulatory Risk) อาทิ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime
Organization : IMO) ที่เคร่งครัดและให้ความส�ำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้น
บรรยากาศ และการบ�ำบัดน�ำ้ อับเฉาก่อนปล่อยออกสูท่ ะเล รวมทัง้ ในด้านสังคมให้ความส�ำคัญกับด้านสิทธิมนุษยชน ทัง้ ของ
ผู้บริหาร พนักงานและคนประจ�ำเรืออย่างเท่าเทียม และการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลของกลุ่มบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น
เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเติบโตที่ดี อย่างมั่นคงและยั่งยืน
7. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและมีข้อมูลส�ำหรับการ
ตัดสินใจอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งครอบคลุมในทุกด้าน ทัง้ ด้านกลยุทธ์และแผนการ
ด�ำเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ส�ำหรับการลงทุนโครงการและการด�ำเนินการธุรกิจที่ปรับตัวได้รวดเร็ว และ
คล่องตัวทันต่อสถานการณ์การลงทุนโครงการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านรายงานทางการเงิน
(Financial Reporting Risk) เพือ่ ให้การบริหารจัดการทางการเงินของกลุม่ บริษทั ฯ มีความเพียงพอทัง้ ในยามปกติ ครอบคลุม
ถึงกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่อกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational)
ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานร่วมกันของกองเรือและส�ำนักงานเพื่อการจัดการเหตุการณ์
อุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนแผนรองรับการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
และแผนการรับมือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของกลุ่มบริษัทฯ โดยแสดงให้เห็นถึงการบริหารความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาล (Governance Risk) ขององค์กรที่ดีและยั่งยืน
จากการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีความเห็นว่า บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ ง
ที่ส�ำคัญระดับองค์กรที่เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงสอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

(นายสุรพล มีเสถียร)
ประธานคณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
9.1.1		 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ให้ความสาํ คัญของการมีระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการท�ำงาน เพือ่ ช่วยควบคุม
การบริหารงานและการก�ำกับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ท�ำให้มั่นใจว่าการบริหารงานและกระบวนการท�ำงานของ
บริษัทฯ ที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีจะช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission : COSO) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยสรุปสาระสําคัญตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในองค์กร โดยคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับให้ความส�ำคัญ
ต่อความซื่อตรงและจริยธรรมตามข้อก�ำหนดจริยธรรม (code of conduct) ข้อห้ามที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์รวมถึงตระหนักถึงการคอร์รปั ชัน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร บริษทั ฯ ก�ำหนดบทลงโทษทีเ่ หมาะสม
และได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบโดยทั่วกัน มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานก�ำกับดูแล การประเมินตนเองและการประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นอิสระจากภายนอก
องค์กร คณะกรรมการมีความอิสระและมีหน้าที่แยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนเป็นไปตามข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องตามอ�ำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม คณะกรรมการและคณะกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชี การเงิน
กฎหมาย มีความเข้าใจธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนกระบวนการท�ำงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยสามารถให้คำ� แนะน�ำในการ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในโดยครอบคลุมการสร้างสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม การสื่อสารและการติดตาม
บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยได้ก�ำหนด มอบหมาย อ�ำนาจหน้าที่
และแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส�ำคัญท�ำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างกัน มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีความอิสระในการปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯ มีกระบวนการสรรหา พัฒนา ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้รางวัล รวมถึงมีแผนสรรหาผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Succession plan) อย่างชัดเจนและน�ำไปใช้งานได้จริง
คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการปฏิบัติงานและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อท�ำให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ
และตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในและจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการประเมินความเสี่ยง โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วย
คณะกรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีความเข้าใจธุรกิจ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงาน เพือ่ ให้สามารถพิจารณา
วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ
ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ โดยผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งก�ำหนดมาตรการและแผนการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
นอกจากนีย้ งั ให้ความส�ำคัญต่อโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตภายในบริษทั ฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดท�ำรายงานทางการเงินเท็จ
การท�ำให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์รปั ชัน การฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน เป็นต้น โดยคณะกรรมการได้พจิ ารณาและสอบถาม
ผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดการทุจริตและมาตรการที่บริษัทด�ำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริตที่เหมาะสม
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กับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร รูปแบบ
ธุรกิจ และผู้น�ำองค์กร ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน และการบรรลุ
เป้าหมายของบริษัทฯ โดยได้ก�ำหนดมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการควบคุมภายในโดยจัดท�ำนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการท�ำงานอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีอ�ำนาจอนุมัติที่เหมาะสมกับล�ำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายใน
องค์กร รวมถึงการเก็บข้อมูลผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องและบุคคลเกีย่ วโยงทัง้ หมดเพือ่ เป็นข้อมูล
ประกอบการสอบทานการท�ำรายการระหว่างกันหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท�ำให้มั่นใจได้ว่า
เมื่อมีการท�ำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ มีข้อก�ำหนดหรือกระบวนการพิจารณา
รายการดังกล่าวอย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบหรือท�ำให้บริษัทเสียผลประโยชน์จากการท�ำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็นส�ำคัญเสมือนเป็นรายการทีก่ ระท�ำกับบุคคลภายนอก ครอบคลุมการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งเน้นย�้ำให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กรและแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบออกเป็น 3 ด้านเพือ่ สอบทานอ�ำนาจ
การท�ำงานระหว่างกัน คือ การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ จากภายในและภายนอกองค์กร
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยมีการด�ำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาก่อนเข้าประชุม รวมทัง้ มีการจัดเก็บรายละเอียดข้อซักถาม ความเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละวาระในการประชุม
ไว้อย่างเหมาะสม โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้หากต้องการรายละเอียดประกอบการประชุมและจัดเก็บเอกสารส�ำคัญไว้อย่าง
ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ บริษทั ฯ มีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพและมีชอ่ งทางการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม
รวมทั้งได้รายงานข้อมูลที่ส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอและคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ดังกล่าวได้โดยมีบคุ คลทีเ่ ป็นผูต้ ดิ ต่อเพือ่ ให้ขอ้ มูลส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริษทั ได้ ไม่วา่ จะผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษทั ผูส้ อบ
บัญชี ผูต้ รวจสอบภายในและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนัน้ ๆ รวมทัง้ ได้สอื่ สารข้อมูลของบริษทั ฯ กับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
องค์กรอย่างเหมาะสมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายใน เพื่อให้บุคคลภายในสามารถ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต(Whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของผู้แจ้งข้อมูล
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษทั ฯ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมายและข้อก�ำหนดทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดขึน้ เป็น
ไปตามระบบการควบคุมภายในทีก่ ำ� หนดไว้โดยการประเมินตนเองหรือผูต้ รวจสอบภายใน โดยได้ตดิ ตามผลการประเมินระบบ
ควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และ
บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) โดยไม่แทรกแซง
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแต่อย่างใด บริษัทฯ มีนโยบายการรายงานข้อมูลที่สงสัยว่าอาจจะเกิดการทุจริตอย่าง
ร้ายแรงโดยฝ่ายบริหารต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททันทีที่รับทราบข้อมูล รวมถึงจัดท�ำแนวทางการ
แก้ไขและรายงานควมคืบหน้าของการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจ
สอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและความเชื่อถือของบริษัทฯ
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9.1.2		 ความเห็นของส�ำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จ�ำกัด ประจ�ำปี 2564 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดท�ำแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2564 และได้น�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นการตรวจสอบหน่วยงาน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับประเด็นที่ตรวจพบและด�ำเนินการแก้ไขประเด็น
ทีต่ รวจพบแล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลา รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญต่อการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพโดยค�ำนึง
ถึงระบบควบคุมภายในที่ดีของทุกกระบวนการท�ำงาน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้ท�ำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินและระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอและมีความเป็นอิสระตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ผูบ้ ริหารฝ่ายบัญชีและการเงินได้นำ� เสนอรายงาน
การสอบบัญชีต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ซักถามประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะต่อ
งบการเงิน ซึ่งจากรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานการสอบบัญชีไม่พบประเด็นการตรวจสอบที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบควบคุมภายในอย่างมีนัยส�ำคัญ

9.1.3		 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน โดยนางสาวสิริมาพรรณ ไผ่เฉลิม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2559 และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวสิริมาพรรณ ไผ่เฉลิม มีความเหมาะสมกับต�ำแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีความเข้าใจธุรกิจและกระบวนการท�ำงานของบริษัท รวมถึงสามารถให้ค�ำปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ที่เพียงพอตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในทุก ๆ เรื่องที่ตรวจสอบ
นอกจากนี้ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และการเลิกจ้างหัวหน้าและพนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิด
ชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น
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9.2 รายการระหว่างกัน
รายชื่อบุคคลที่มีความขัดแย้ง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริษัท นทลิน จ�ำกัด (“นทลิน”) ขนส่งน�้ำม้นทางทะเลและธุรกิจ 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 54.20
การถือหุ้นในบริษัทอื่น
ของบริษัทฯ
(Holding Company)
1.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จ�ำนวน 4 ท่าน คือ
1) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
2) นายสุรพล มีเสถียร
3) นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
4) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
2. บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) ธุรกิจซื้อ-ขายน�้ำมันทางทะเล 2.1 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของนทลิน ซี่งนทลินถือหุ้นใน ซีออยล์
(“ซีออยล์”)
ร้อยละ 45.04 โดยนทลิน
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
2.2 นายเชิดชู ปานบุญห้อม ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ถือหุ้น
ใน ซีออยล์ ร้อยละ 10.60
2.3 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม บุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลิน
2.4 มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ
1) นายสุรพล มีเสถียร
2) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
3) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
3. Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ธุรกิจซื้อ-ขายน�้ำมันทางทะเล 3.1 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของนทลิน ซึ่งนทลินถือหุ้นทางอ้อม
(“Sea Oil Petroleum”)
	 ใน Sea oil Petroleum ร้อยละ 45.04 ผ่าน บมจ. ซีออยล์
โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
3.2 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม บุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม
และนางวิไลศรี ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลิน
เป็นกรรมการ ใน Sea oil Petroleum
3.3 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
4. บริษัท เวก้า ทเวนตี้ จ�ำกัด
ธุรกิจซื้อ-ขายน�้ำมันทางทะเล 4.1 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของนทลิน ซึ่งนทลินถือหุ้นทางอ้อม
(“เวก้า ทเวนตี้”)
ใน เวก้า ทเวนตี้ ร้อยละ 45.04 ผ่านซีออยล์ โดยนทลิน
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
4.2 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม เป็นบุตรของนายเชิดชู
ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในนทลิน
เป็นกรรมการใน เวก้า ทเวนตี้
4.3 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
5. บริษัท สปีด โปรดักชั่น จ�ำกัด
ธุรกิจบริการโฆษณา
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม บุตรของ
(“สปีด โปรดักชั่น”)
ประชาสัมพันธ์ และจัดท�ำสื่อ นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในนทลิน เป็น
โฆษณาประชาสัมพันธ์
กรรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในสปีด โปรดักชั่น
6. บริษัท โพรดีจี เฮ้าส์ จ�ำกัด
ธุรกิจบริการโฆษณา
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม บุตรของ
(“โพรดีจี เฮ้าส์”)
ประชาสัมพันธ์ และจัดท�ำสื่อ นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในนทลิน เป็น
โฆษณาประชาสัมพันธ์
กรรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในโพรดีจี เฮ้าส์
7. Kemaman Bitumen
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง 7.1 เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
Company Sdn Bhd
มะตอยและผลิตภัณฑ์
7.2 มีกรรมการร่วมกันคือ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ปิโตรเลียม
ซึ่งสัญญาให้บริการสิ้นสุดเดือนเมษายน 2564
8. สมาคมเจ้าของเรือไทย
มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุรพล มีเสถียร
9. นายทินกร เทิดวิกรานต์
เป็นกรรมการของบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด โดยบริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ และได้สิ้นสุดการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1
เมษายน 2564
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปีบญ
ั ชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บุคคล/นิติบุคคล ลักษณะของรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง
ระหว่างกัน
1. บริษัท นทลิน
จำ�กัด (“นทลิน”)

ความจำ�เป็น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- นทลินเป็นตัวแทนผู้ติดต่อกับลูกค้า
1.1 นทลินจ้างเรือของ
- นทลิ น ว่ า จ้ า งเรื อ ของ NTL เพื่ อ นำ�ไป
NTL เพื่อให้บริการกับ
ให้บริการให้ลูกค้า ตามสัญญาที่นทลินมี
ลูกค้า โดยนทลินทำ�
กั บ ลู ก ค้ า โดยอั ต ราค่ า ขนส่ ง ที่ ต กลงกั น
หน้าที่เป็นตัวแทน
เป็ น อั ต ราค่ า ขนส่ ง ที่ น ทลิ น ได้ จ ากลู ก ค้ า
ผู้ติดต่อลูกค้า (Agent)
104,508,472.3 100,640,856.0 ปลายทาง (End User) หักด้วยค่าบริการ
- รายได้ค่าขนส่ง
18,043,704.1 19,942,088.1 ตัวแทนซึ่งเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการ
- ลูกหนี้การค้า
- 109,802,366.0 ตัวแทนทีก่ ำ�หนดทัว่ ไปในอุตสาหกรรม และ
- เงินกู้ยืมระยะยาว
มีเงื่อนไขการค้าเทียบเคียงได้กับรายการค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในลักษณะใกล้เคียง
(ในนามกิจการร่วมค้า
CNNC)
931,104.15
-ดอกเบี้ยจ่าย (ในนาม
กิจการร่วมค้า CNNC)

- เป็นรายการที่เป็น
ไปตามธุ ร กิ จ ปกติ
และกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ
ได้ ป ระโยชน์ จ าก
ธุรกรรมนีแ้ ละมีอตั รา
ค่ า บริ ก ารที่ ส มเหตุ
สมผล

- BSC ใช้บริการสถานที่ออกกำ�ลังกายของ
นทลิน สำ�หรับพนักงานของBSC ในอัตราค่า
บริการ 1,085 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งอัตรา
ค่าบริการเป็นอัตราตลาดของสถานออก
กำ�ลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ระยะ
เวลาของสัญญา เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม
2564 - 31 ธันวาคม 2564
- เนื่องจากร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงกับ
อาคารสำ�นักงานของBSC มีจำ�นวนน้อย
BSC จึงจ้างนทลินในการจัดหาอาหารกลาง
วันสำ�หรับพนักงานของ BSC ในอัตราคนละ
50 บาทต่อคนต่อวัน และได้ว่าจ้างให้จัดหา
ผลไม้เพิม่ เติมในมือ้ กลางวันสำ�หรับพนักงาน
และคิดค่าบริการในอัตราคนละ 20 บาทต่อ
คนต่อวัน ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวเป็น
อัตราตลาดของร้านอาหารทีต่ งั้ อยูใ่ นบริเวณ
ใกล้เคียง ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวัน
ที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
- ค่าบริการระบบสารสนเทศ
(Management Information System)
โดยมีอัตราค่าบริการ 2,580 บาทต่อคนต่อ
เดือน ซึ่งถูกกำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
ของนทลิน บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการ
บริการของนทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริม่
ต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม
2564
- ค่าบริการระบบโปรแกรมสำ�เร็จรูป ERP
(Microsoft Dynamic AX) โดยมีอัตราค่า
บริการ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูก
กำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
นทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1
มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

- เ ป็ น ร า ย ก า ร
ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
ป ก ติ โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ
ได้ ป ระโยชน์ แ ละ
มี อั ต ราค่ า บริ ก าร
สมเหตุสมผล

1.2 BSC ใช้บริการต่าง ๆ
จาก นทลิน ดังนี้:
- ค่าใช้จ่ายการ
ใช้บริการสถานที่
ออกกำ�ลังกายและ
สวัสดิการอาหารกลาง
วันพนักงาน
- ค่าบริการระบบ
สารสนเทศ (MIS)
- ค่าบริการระบบ
โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ERP และระบบ
E-mail
- ค่าบริการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- ค่าจัดกิจกรรม
สวัสดิการพนักงาน
- ค่าเช่ารถยนต์
ส่วนกลาง
- เจ้าหนี้อื่น
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มูลค่ารายการ มูลค่ารายการ
(บาท)
(บาท)
สิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564

แบบ 56-1 One Report

180,129.0

94,555.0

372,600.0

309,600.0

103,608.0

87,338.0

421,560.0

391,996.0

52,500.0

12,000.0

8,340.0

-

93,254.7

97,370.0

”

”

”

บุคคล/นิติบุคคล ลักษณะของรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง
ระหว่างกัน

1.3 NSSG ให้บริการ
เป็นที่ปรึกษาเรื่องเรือ
แก่นทลิน และนทลิน
รับบริการอื่น ๆ จาก
NSSG
- รายได้อื่น
NSSG ใช้บริการต่าง ๆ
จาก นทลิน ดังนี้:
- ค่าบริการระบบ
สารสนเทศ (MIS)
- ค่าบริการระบบ
โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ERP และระบบ E-mail
- ค่าบริการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- ค่าใช้จ่ายการใช้
บริการสถานที่ออก
กำ�ลังกายแลสวัสดิการ
อาหารกลางวันของ
พนักงาน
- เจ้าหนี้การค้า

มูลค่ารายการ มูลค่ารายการ
(บาท)
(บาท)
สิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564

1,126,638.0

1,151,305.2

880,192.2

820,782.4

6,741,118.9

5,446,814.0
65,064.0

67,519.4

542.5

16,804.1

315,990.3

-

ความจำ�เป็น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- ค่ า บริ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
(Human Resource Management) อัตรา
ค่าบริการ 3,322 บาท ต่อคนต่อเดือน ค่าใช้
งานระบบ HRMS 191 บาทต่อคนต่อเดือน
ซึ่งถูกกำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ
นทลินบวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุมการบริการ
ของนทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวัน
ที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
- ค่ า ว่ า จ้ า งบริ ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม
สร้างความสัมพันธ์ของพนักงานและเป็น
สวัสดิการของกลุ่มนทลิน เช่น กิจกรรม
Sport day กิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น ซึ่ง
ถู ก กำ�หนดโดยต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของ
นทลิ น บวกส่ ว นต่ า งซึ่ ง ครอบคลุ ม การ
บริการของนทลิน
- ค่าเช่ารถยนต์สว่ นกลาง เพือ่ สนับสนุนงาน
บริหารสำ�หรับผู้บริหารและพนักงานที่ต้อง
เดินทางโดยรถยนต์ นทลินจึงได้ให้บริการ
รถเช่าพร้อมคนขับ โดยคิดค่าบริการแบบ
เหมารายวัน อัตราวันละ 1,800 บาท

- เ ป็ น ร า ย ก า ร
ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
ป ก ติ โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ
ได้ ป ระโยชน์ แ ละ
มี อั ต ราค่ า บริ ก าร
สมเหตุสมผล
”

”

- NSSG ให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship - เป็นรายการที่เป็น
ไปตามธุ ร กิ จ ปกติ
Management Service) แก่นทลิน
และกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ
ได้ ป ระโยชน์ จ าก
ธุรกรรมนีแ้ ละมีอตั รา
ค่ า บริ ก ารที่ ส มเหตุ
สมผล
- ค่าบริการระบบสารสนเทศ (Manage- - เ ป็ น ร า ย ก า ร
ment Information System) โดยมีอัตรา ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
ค่ า บริ ก าร 2,580 บาทต่ อ เดื อ น ซึ่ ง ถู ก ป ก ติ โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ
กำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน ได้ ป ระโยชน์ แ ละ
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ มี อั ต ราค่ า บริ ก าร
นทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 สมเหตุสมผล
มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
”
- ค่าบริการระบบโปรแกรมสำ�เร็จรูป ERP
(Microsoft Dynamic AX) โดยมีอัตราค่า
บริการ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูก
กำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
นทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1
มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
”
- ค่าบริการระบบสารสนเทศ ระบบ E-mail
และ License โดยได้ครอบคลุมถึงมาตรการ
ป้องกันความปลอดภัยของ E-mail โดยมีคา่
บริการ 5,280 บาทต่อเดือน ซึ่งถูกกำ�หนด
โดยต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงของนทลิน บวกส่วน
ต่างซึง่ ครอบคลุมการบริการของนทลิน โดย
อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียง

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

มูลค่ารายการ มูลค่ารายการ
(บาท)
(บาท)
สิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564

ความจำ�เป็น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
ได้กับการใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก
ระยะเวลาของสัญญาเริม่ ต้นวันที่ 1 มกราคม
2564 – 31 ธันวาคม 2564
- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
Resource Management) อัตราค่าบริการ
700 บาท ต่อคนต่อเดือน ซึง่ เรียกเก็บครัง้ เดียว
ซึ่งถูกกำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ
นทลินบวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุมการบริการ
ของนทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้น
วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
- เนื่องจากร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงกับ
อาคารสำ�นักงานของNSSG มีจำ�นวนน้อย
NSSG จึงจ้างนทลินในการจัดหาอาหาร
กลางวันสำ�หรับพนักงานของ NSSG ใน
อัตราคนละ 50 บาทต่อคนต่อวัน และได้
ว่ า จ้ า งให้ จัด หาผลไม้ เ พิ่ ม เติ ม ในมื้ อ กลาง
วันสำ�หรับพนักงาน และคิดค่าบริการใน
อัตราคนละ 20 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งอัตรา
ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราตลาดของร้าน
อาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

1.4 บริษัทฯ เป็นผู้ให้
เช่าพื้นที่บริเวณหลังคา
อาคารซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน
ของผู้ให้เช่าแก่นทลิน
- รายได้ค่าเช่า
หลังคาอาคาร
บริษัทฯ ใช้บริการ
ต่าง ๆ จากนทลิน ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายบริการ
อาคารสำ�นักงาน
- ค่าใช้จ่ายบริการ
สถานที่ออกกำ�ลังกาย
และค่าอาหารกลางวัน
พนักงาน
- ค่าบริการระบบ
สารสนเทศ (MIS)
- ค่าบริการระบบ
โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ERP และระบบ
E-mail
- ค่าบริการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- ค่าว่าจ้างฝ่ายกฎหมาย
- ค่าเช่ารถยนต์สว่ นกลาง
- ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์
- ค่าเช่าห้องประชุม
- ค่าจ้างแรงงานพิเศษ
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แบบ 56-1 One Report

36,000.0

36,000.0

2,071,872.0

2,071,872.0

1,699,730.0

842,830.0

3,684,600.0

2,786,400.0

4,132,704.0

3,067,603.0

4,028,539.0

3,828,022.0

840,000.0
574,391.0
42,000.0
13,500.0
10,921.2

850,500.0
612,000.0
42,000.0
16,500.0
250,614.0

- บริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่บริเวณหลังคาอาคาร
สำ�นักงานสำ�หรับนทลิน ซึง่ พืน้ ทีด่ งั กล่าวตัง้
อยู่บนที่ดินของบริษัทฯ และนทลินนำ�ไปใช้
ในการตั้ งโครงการเพื่ อ ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง
โรงไฟฟ้า พัฒนา และดำ�เนินโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้ บนหลังคา
อัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งถูก
กำ�หนดโดยต้นทุนค่าบำ�รุงรักษาบวกส่วน
ต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของบริษัทฯ
โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบ
เคียงได้กบั การใช้บริการจากบุคคลภายนอก
ระยะเวลาของสัญญาเริม่ ต้นวันที่ 1 มกราคม
2564 - 31 ธันวาคม 2566
- นทลิ น ให้ บ ริ ก ารบริ ห ารจั ด การอาคาร
สำ�นักงาน อัตราค่าบริการ 172,656 บาท
ต่อเดือน ซึ่งถูกกำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุม
การบริการของนทลิน ซึ่งอัตราค่าบริการ
ดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการจากบุคคลภายนอก ระยะเวลาของ
สัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31
ธันวาคม 2564
- บริษัทฯ ใช้บริการสถานที่ออกกำ�ลังกาย
ของนทลิน สำ�หรับพนักงานของบริษัทฯ ใน
อัตราค่าบริการ 1,085 บาทต่อคนต่อเดือน
ซึง่ อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของสถาน
ออกกำ�ลังกายที่ต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ระยะเวลาของสัญญาเริม่ ต้นวันที่ 1 มกราคม
2564 - 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- เ ป็ น ร า ย ก า ร
ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
ป ก ติ โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ
ได้ ป ระโยชน์ แ ละมี
อั ต ราค่ า บริ ก ารสม
เหตุสมผล
”

- เป็นรายการให้เช่า
พืน้ ทีต่ งั้ โครงการของ
นทลิ น ที่ ส นั บ สนุ น
ธุ ร กิ จ ข อ ง ก ลุ่ ม
บริ ษั ท ฯ โดยอั ต รา
ค่ า เช่ า และเงื่ อ นไข
ทางการค้ า มี ค วาม
สมเหตุสมผล

- เ ป็ น ร า ย ก า ร
ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
ป ก ติ โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ
ได้ ป ระโยชน์ แ ละมี
อั ต ราค่ า บริ ก ารสม
เหตุสมผล

”

บุคคล/นิติบุคคล ลักษณะของรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง
ระหว่างกัน
- ค่าจัดกิจกรรม
สวัสดิการพนักงาน
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้อื่น

มูลค่ารายการ มูลค่ารายการ
(บาท)
(บาท)
ความจำ�เป็น/ ความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด
สิ้นสุด
ของรายการ
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564
75,060.0
117,600.0 - เนื่องจากร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงกับ
อาคารสำ�นักงานของบริษทั ฯ มีจำ�นวนน้อย
บริษัทฯ จึงจ้างนทลินในการจัดหาอาหาร
- กลางวันสำ�หรับพนักงานของบริษัทฯ ใน
1,490,159.0 1,657,199.95 อัตราคนละ 50 บาทต่อคนต่อวัน และได้
ว่าจ้างให้จัดหาผลไม้เพิ่มเติมในมื้อกลางวัน
สำ�หรับพนักงาน และคิดค่าบริการในอัตรา
คนละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน ซึ่งอัตราค่า
บริ ก ารเป็ น อั ต ราตลาดของร้ า นอาหารที่
ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ระยะเวลาของ
สัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31
ธันวาคม 2564
- ค่าบริการระบบสารสนเทศ (Management
Information System) โดยมี อั ต ราค่ า
บริการ 2,580 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูก
กำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
นทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1
มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
- ค่าบริการระบบโปรแกรมสำ�เร็จรูป ERP
(Microsoft Dynamic AX) โดยมีอัตราค่า
บริการ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูก
กำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
นทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1
มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
- ค่ า บริ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
(Human Resource Management) อัตรา
ค่าบริการ 3,322 บาท ต่อคนต่อเดือน ค่าใช้
งานระบบ HRMS 191 บาทต่อคนต่อเดือน
ซึ่งถูกกำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ
นทลินบวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุมการบริการ
ของนทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวัน
ที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
- ค่ า ว่ า จ้ า งฝ่ า ยกฎหมายของนทลิ น ซึ่ ง มี
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์นาวี
ให้บริการด้านเอกสารสัญญา โดยมีอัตรา
ค่าบริการ 3,500 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งถูก
กำ�หนดโดยต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของนท
ลิน บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการ
ของนทลิ น โดยอั ต ราค่ า บริ ก ารดั ง กล่ า ว
สามารถที ย บเคี ย ง ได้ กั บ การใช้ บ ริ ก าร
สำ�นักงานกฎหมายภายนอก ระยะเวลาของ
สัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31
ธันวาคม 2564
- ค่าเช่ารถยนต์สว่ นกลาง เพือ่ สนับสนุนงาน
บริหารสำ�หรับผู้บริหารและพนักงานที่ต้อง
เดินทางโดยรถยนต์ นทลินจึงได้ให้บริการ
รถเช่าพร้อมคนขับ โดยคิดค่าบริการแบบ
เหมารายเดือนอัตราเดือนละ 51,000 บาท

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- เป็ น รายการสนับ
สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ โดย
บริษทั ฯ ได้ประโยชน์
และมีอตั ราค่าบริการ
สมเหตุสมผล

”

”

”

”

”

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

1.5 NMC ให้บริการ
งานเอกสารตัวแทน
เอเย่นต์ แก่ นทลิน
ดังนี้
- รายได้อื่น
NMC ใช้บริการต่าง ๆ
จากนทลิน ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายบริการ
สถานทีอ่ อกกำ�ลังกาย
และค่าสวัสดิการ
อาหารกลางวัน
พนักงาน
- ค่าบริการระบบ
สารสนเทศ (MIS)
- ค่าบริการระบบ
โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ERP และระบบ

182

แบบ 56-1 One Report

มูลค่ารายการ มูลค่ารายการ
(บาท)
(บาท)
สิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564

58,915.0

-

413,082.0

161,257.50

1,585,800.0

1,026,816.0

2,536,096.0

2,090,179.0

ความจำ�เป็น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- ค่ า เช่ า ตู้ ค อนเทนเนอร์ กั บ กลุ่ ม นทลิ น
จำ�นวน 1 ตู้ ขนาด 2.4 x 6.0 x 2.60 เมตร
เพื่อเก็บเอกสารของบริษัทฯ โดยจ่ายค่าเช่า
และค่าบริการเป็น 3,500 บาทต่อเดือน ซึ่ง
ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าตูค้ อนเทนเนอร์ กับ
บุคคลภายนอก ระยะเวลาของสัญญาเริม่ ต้น
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2565
- ค่าเช่าห้องประชุม นทลินให้เช่าห้องเพือ่ จัด
ประชุมอบรมสัมมนา โดยคิดค่าบริการแบบ
เหมารายวัน อัตราวันละ 2,000 บาท โดย
อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียง
ได้กับการใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก
-ค่ า แปลเอกสารหนั ง สื อ มอบอำ�นาจ
เพื่ อ ใช้ สำ�หรั บ ยื่น Vendor List แก่
CARIGALI- PTTEPI Operating Company
Sdn.Bhd. (CPOC)
- ค่ า ว่ า จ้ า งบริ ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม
สร้างความสัมพันธ์ของพนักงานและเป็น
สวัสดิการของกลุ่มนทลิน เช่น กิจกรรม
Sport Day กิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งถูก
กำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
นทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กบั การใช้บริการกับผูใ้ ห้บริการ
ภายนอก
- นทลินว่าจ้าง NMC เพื่อดำ�เนินการด้าน
เอกสารบริการตัวแทนเอเย่นต์กับกรมเจ้า
ท่า ให้กับเรือ Tsuruzaki โดยคิดค่าบริการ
ระหว่าง 1,000 - 3,000 บาทต่อรายการ ซึง่
เป็นการกำ�หนดราคาโดยใช้วิธีต้นทุนบวก
ส่วนต่าง (Cost plus)
- นทลินว่าจ้าง NMC เพื่อดำ�เนินการจัด
อบรมโปรแกรม Bass net โดยอัตราค่า
บริการเรียนเก็บตามยอดจริงที่เกิดขึ้น
- NMC ใช้บริการสถานที่ออกกำ�ลังกายของ
นทลิน สำ�หรับพนักงานของบริษัทฯ ใน
อัตราค่าบริการ 1,085 บาทต่อคนต่อเดือน
ซึง่ อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของสถาน
ออกกำ�ลังกายที่ต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ระยะเวลาของสัญญาเริม่ ต้นวันที่ 1 มกราคม
2564 -31 ธันวาคม 2564
- เนื่องจากร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงกับ
อาคารสำ�นักงานของบริษทั ฯ มีจำ�นวนน้อย
NMC จึงจ้างนทลิน ในการจัดหาอาหาร
กลางวันสำ�หรับพนักงานของ NMC ในอัตรา
คนละ 50 บาทต่อคนต่อวัน และได้วา่ จ้างให้
จัดหาผลไม้เพิ่มเติมในมื้อกลางวันสำ�หรับ
พนักงาน และคิดค่าบริการในอัตราคนละ
20 บาทต่อคนต่อวัน ซึง่ อัตราค่าบริการเป็น

- เป็ น รายการสนับ
สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ โดย
บริษทั ฯ ได้ประโยชน์
และมีอตั ราค่าบริการ
สมเหตุสมผล
”

”

”

- เป็นรายการที่เป็น
ไปตามธุ ร กิ จ ปกติ
และกลุ่มบริษัทฯ ได้
ประโยชน์จากธุรกรรม
นีแ้ ละมีอตั ราค่าบริการ
ที่สมเหตุสมผล
”
- เป็ น รายการสนับ
สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ โดย
บริษทั ฯ ได้ประโยชน์
และมีอตั ราค่าบริการ
สมเหตุสมผล
”

มูลค่ารายการ มูลค่ารายการ
(บาท)
(บาท)
ความจำ�เป็น/ ความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด
สิ้นสุด
ของรายการ
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564
941,484.0
893,618.0 อัตราตลาดของร้านอาหารทีต่ งั้ อยูใ่ นบริเวณ
- ค่าบริการบริหาร
ใกล้เคียง ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวัน
ทรัพยากรบุคคล
- ที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
- ค่าเช่ารถยนต์สว่ นกลาง
18,348.0
27,600.0 - ค่าบริการระบบสารสนเทศ (Management
- ค่าจัดกิจกรรม
Information System) โดยมี อั ต ราค่ า
สวัสดิการพนักงาน
- ค่าบริการอื่น ๆ
2,000.0
- บริ ก าร การให้ บ ริ ก ารภายในสำ�นั ก งาน
2,580 บาทต่อคนต่อเดือน การให้บริการ
- เจ้าหนี้อื่น
452,119.9
415,463.88 แก่เรือของผู้รับบริการ 2,241 บาทต่อเดือน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,055,982.0 1,055,982.0 ต่อลำ� ซึ่งถูกกำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
ของนทลิน บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการ
อื่น
บริการของนทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริม่
ต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
- ค่าบริการระบบโปรแกรมสำ�เร็จรูป ERP
(Microsoft Dynamic AX) โดยมีอัตราค่า
บริการ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูก
กำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
นทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1
มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
- ค่ า บริ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
(Human Resource Management) อัตรา
ค่าบริการ 3,322 บาท ต่อคนต่อเดือน ค่าใช้
งานระบบ HRMS 191 บาทต่อคนต่อเดือน
ซึ่งถูกกำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ
นทลินบวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุมการบริการ
ของนทลิน ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวัน
ที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
- ค่าเช่ารถยนต์สว่ นกลาง เพือ่ สนับสนุนงาน
บริหารสำ�หรับผู้บริหารและพนักงานที่ต้อง
เดินทางโดยรถยนต์ นทลินจึงได้ให้บริการรถ
เช่าพร้อมคนขับ โดยคิดค่าบริการแบบเหมา
รายวัน อัตราวันละ 1,800 บาท
- ค่ า ว่ า จ้ า งบริ ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม
สร้างความสัมพันธ์ของพนักงานและเป็น
สวัสดิการของกลุ่มนทลิน เช่น กิจกรรม
Sport Day กิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งถูก
กำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
นทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กบั การใช้บริการกับผูใ้ ห้บริการ
ภายนอก
- ค่ า แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็ น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ทำ� เรื่ อ ง K n o w
Your Customer

บุคคล/นิติบุคคล ลักษณะของรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง
ระหว่างกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- เ ป็ น ร า ย ก า ร
ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
ป ก ติ โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ
ได้ ป ระโยชน์ แ ละมี
อั ต ราค่ า บริ ก ารสม
เหตุสมผล

”

”

”

”

”

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บุคคล/นิติบุคคล ลักษณะของรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง
ระหว่างกัน
1.6 TIM ใช้บริการ
ต่าง ๆ จาก นทลิน ดังนี้
- ค่าบริการระบบ
สารสนเทศ (MIS)
- ค่าบริการระบบ
โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ERP และระบบ
E-mail
- ค่าบริการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- ค่าเช่ารถยนต์
ส่วนกลาง
- ค่าจัดกิจกรรม
สวัสดิการพนักงาน
- ค่าบริการอื่น ๆ
- เจ้าหนี้

1.7 TM มีรายได้จาก
นทลิน
- รายได้ค่า Agent
Service
TM ใช้บริการต่าง ๆ
จากนทลิน ดังนี้
- ค่าบริการระบบ
โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ERP และระบบ
E-mail
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แบบ 56-1 One Report

มูลค่ารายการ มูลค่ารายการ
(บาท)
(บาท)
สิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564
-

780,216.0

-

1,292,777.0

-

311,220.0

-

-

-

20,400.0

-

1,500.0

-

228,856.95

-

-

9,800.0

ความจำ�เป็น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- TIM ใช้บริการค่าบริการระบบสารสนเทศ
(Management Information System)
โดยมีอัตราค่าบริการ 2,242 บาทต่อคน
ต่อเดือน ซึ่งถูกกำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริงของนทลิน บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุม
การบริการของนทลิน โดยอัตราค่าบริการ
ดั ง กล่ า วสามารถเที ย บเคี ย งได้ กั บ การใช้
บริการกับผู้ให้บริการภายนอก ระยะเวลา
ของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
- 31 ธันวาคม 2564
- ค่าบริการระบบโปรแกรมสำ�เร็จรูป ERP
(Microsoft Dynamic AX) โดยมีอัตราค่า
บริการ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูก
กำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน
ภายนอก ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่
1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
- ค่ า บริ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
(Human Resource Management)
อัตราค่าบริการ ละ 1,260 บาท ต่อคน
ต่อเดือน สิทธิโปรแกรมสำ�เร็จรูปในการ
บริหารบุคลากร (HRMS) 191 บาทต่อสิทธิ
ต่อเดือน ซึ่งถูกกำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุม
การบริการของนทลิน โดยอัตราค่าบริการ
ดั ง กล่ า วสามารถเที ย บเคี ย งได้ กั บ การใช้
บริการกับผู้ให้บริการภายนอก ระยะเวลา
ของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
- 31 ธันวาคม 2564
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุน
งานการบริ ห ารสำ�หรั บ ผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงานที่ต้องเดินทางโดยรถยนต์ นทลิน
จึงได้ให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ โดยคิด
ค่ า บริ ก ารแบบเหมารายวั น อั ต ราวั น ละ
1,500 บาท
- นทลินว่าจ้าง TM เพื่อดำ�เนินการบริการ
ตัวแทนออกของที่กรมศุลกากร ให้กับเรือ
Tsuruzaki โดยคิดค่าบริการ 9,800 บาท
ซึง่ เป็นการกำ�หนดราคาโดยใช้วธิ ตี น้ ทุนบวก
ส่วนต่าง (Cost plus)

- เ ป็ น ร า ย ก า ร
ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
ป ก ติ โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ
ได้ ป ระโยชน์ แ ละมี
อั ต ราค่ า บริ ก ารสม
เหตุสมผล

- ค่าบริการระบบโปรแกรมสำ�เร็จรูป ERP
432,273.0 (Microsoft Dynamic AX) โดยมีอัตราค่า
บริการ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูก
กำ�หนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
นทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กบั การใช้บริการกับผูใ้ ห้บริการ
ภายนอก ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่
1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

”

”

”

- เป็นรายการที่เป็น
ไปตามธุ ร กิ จ ปกติ
และกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ
ได้ ป ระโยชน์ จ าก
ธุรกรรมนีแ้ ละมีอตั รา
ค่ า บริ ก ารที่ ส มเหตุ
สมผล
- เ ป็ น ร า ย ก า ร
ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
ป ก ติ โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ
ได้ ป ระโยชน์ แ ละมี
อั ต ราค่ า บริ ก ารสม
เหตุสมผล

มูลค่ารายการ มูลค่ารายการ
(บาท)
(บาท)
ความจำ�เป็น/ ความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด
สิ้นสุด
ของรายการ
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564
- ค่าบริการบริหาร
381,780.0 - ค่ า บริ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management) อัตรา
- ค่าบริการเช่ารถยนต์
1,800.0 ค่าบริการ 1,260 บาท ต่อคน/เดือน สิทธิ
โปรแกรมสำ�เร็จรูปในการบริหารบุคลากร
- เจ้าหนี้อื่น
112,552.2 (HRMS) 191 บาทต่อสิทธิต่อเดือน ซึ่งถูก
กำ�หนดโดยต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของนทลิ
นบวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุมการบริการของ
นทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กบั การใช้บริการกับผูใ้ ห้บริการ
ภายนอก ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่
1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
- ค่าบริการระบบโปรแกรมส�ำเร็จรูป ERP
1.8 TMS ใช้บริการ
(Microsoft Dynamic AX) โดยมีอัตราค่า
ต่าง ๆ จากนทลิน ดังนี้
19,673.0 บริการ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูก
- ค่าบริการระบบ
ก�ำหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน
โปรแกรมส�ำเร็จรูป
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
ERP และระบบ
นทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ
E-mail
- ค่าบริการบริหาร
129,780.0 เทียบเคียงได้กบั การใช้บริการกับผูใ้ ห้บริการ
ภายนอก ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่
ทรัพยากรบุคคล
1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
- เจ้าหนี้อื่น
21,735.9 - ค่ า บริ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
(Human Resource Management) อัตรา
ค่าบริการ 1,260 บาท ต่อคน/เดือนสิทธิ
โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการบริหารบุคลากร
(HRMS) 191 บาทต่อสิทธิต่อเดือน ซึ่งถูก
ก� ำ หนดโดยต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของ
นทลินบวกส่วนต่างซึง่ ครอบคลุมการบริการ
ของนทลิ น โดยอั ต ราค่ า บริ ก ารดั งกล่ า ว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับผู้
ให้บริการภายนอก ระยะเวลาของสัญญาเริม่
ต้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม
2564
- ค่าบริการระบบโปรแกรมส�ำเร็จรูป ERP
1.9 BIG SEA ใช้บริการ
(Microsoft Dynamic AX) โดยมีอัตราค่า
ต่าง ๆจากนทลิน ดังนี้
40,301.0 บริการ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งถูก
- ค่าบริการระบบ
ก�ำหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน
โปรแกรมส�ำเร็จรูป
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
ERP และระบบ
นทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ
E-mai
211,000.0 เ ที ย บ เ คี ย ง ไ ด ้ กั บ ก า ร ใช ้ บ ริ ก า ร กั บ
-ค่าบริการบริหาร
ผู้ให้บริการภายนอก ระยะเวลาของสัญญา
ทรัพยากรบุคคล
- ค่าบริการฉีดพ่น
20,400.0 เริ่ ม ต้ น วั น ที่ 1 กรกฏาคม 2564 - 31
ธันวาคม 2564
สเปรย์แอลกอฮอล
- ค่ า บริ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
- เจ้าหนี้อื่น
50,059.9 (Human Resource Management) อัตรา
ค่าบริการ 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน สิทธิ
โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการบริหารบุคลากร
(HRMS) 191 บาทต่อสิทธิต่อเดือน ซึ่งถูก
ก�ำหนดโดยต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงของนทลินบ
วกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
นทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ

บุคคล/นิติบุคคล ลักษณะของรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง
ระหว่างกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ
โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ ไ ด ้
ประโยชน์และมีอตั รา
ค่ า บริ ก ารสมเหตุ
สมผล

- เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ
โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ ไ ด ้
ประโยชน์และมีอตั รา
ค่ า บริ ก ารสมเหตุ
สมผล

”

- เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ
โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ ไ ด ้
ประโยชน์และมีอตั รา
ค่ า บริ ก ารสมเหตุ
สมผล

”

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

มูลค่ารายการ มูลค่ารายการ
(บาท)
(บาท)
สิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564

ความจำ�เป็น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
เทียบเคียงได้กบั การใช้บริการกับผูใ้ ห้บริการ
ภายนอก ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่
1 กรกฏาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
- ค่าบริการอื่น ๆ (ค่าบริการฉีดน�้ำยาฆ่าเชื้อ
โควิด) เก็บอัตรา 5 บาท/ตารางเมตร/ครั้ง
ระยะเวลาของสั ญ ญาเริ่ ม ต้ น วั น ที่ 1
กรกฏาคม 2564-31 ธันวาคม 2564

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

2.1 บริษัทฯ ซื้อน�้ำมัน
ส�ำหรับการเดินเรือและ
ใช้บริการอื่น ๆ จาก
ซีออยล์
- ต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
- ต้นทุนค่าบริการ
Catering
- เจ้าหนี้การค้า
- ลูกหนี้อื่น

5,417,000.0 27,583,322.6
24,423,223.7

5,072,286.9

3,218,446.7 10,628,791.4
-

- บริษทั ฯ ซือ้ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและน�ำ้ มันหล่อ
ลื่นจากซีออยล์ส�ำหรับเรือของกลุ่มบริษัทฯ
ซึง่ ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงือ่ นไข
การค้าทั่วไป
- บริษทั ฯ ว่าจ้างซีออยล์ ในการจัดหาอาหาร
ท�ำความสะอาด และซักรีด ให้แก่พนักงาน
ประจ�ำแท่นขุดเจาะน�้ำมันบนเรือพักอาศัย
(Catering and Service) ซึง่ อัตราค่าบริการ
คิดเป็นต่อคนต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกัน
และสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาทีบ่ ริษทั ฯ
สามารถว่าจ้างจากผูใ้ ห้บริการรายอืน่ ระยะ
เวลาของสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2563 - 31 มกราคม 2564
- บริ ษั ท ฯ รอรั บ เงิ น คื น ค่ า จั ด หาอาหาร
เนือ่ งจากสภาพอากาศมีคลืน่ ลมแรงส่งผลให้
คนเรื อ ไม่ ส ามารถไปทานอาหารบนเรื อ
Nava Thanee ได้ จึงเปลี่ยนไปทานอาหาร
ที่แท่น AQP แทน
NTL ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
จากซีออยล์ ส�ำหรับเรือของ NTL ซึ่งราคา
เป็ น ไปตามราคาตลาดและมี เ งื่ อ นไข
การค้าทั่วไป

2.2 NTL ซื้อน�้ำมัน
ส�ำหรับการเดินเรือ
จากซีออยล์
182,192,750.3 233,290,640.1
- ต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
- ต้นทุนค่าบริการ
- 6,049,091.1
Catering
- เจ้าหนี้การค้า
20,959,016.6 55,923,307.4
TMT ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
2.3 TMT ซื้อน�้ำมัน
จากซีออยล์ ส�ำหรับเรือของ TMT ซึ่งราคา
ส�ำหรับการเดินเรือจาก
เป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้า
ซีออยล์
5,033,500.0
- ทั่วไป
- ต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า
995,100.0
BSC ให้ บ ริ ก ารจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล เงิ น เดื อ น
2.4 BSC ให้บริการจอง
พนักงานบนเรือพักอาศัย (Cartering and
ตั๋วเครื่องบินและให้
Service) ในอัตราค่าบริการค�ำนวณจาก
บริการบริหารจัดการ
จ�ำนวนพนักงาน 1 - 100 คน คิดค่าบริการ
คนประจ�ำเรือ
- รายได้ค่าบริการ
480,200.0
870,900.0 350 บาทต่อคน และ 101 คนขึ้นไปคิดค่า
- ลูกหนี้การค้า
150,656.0
157,718.0 บริการ 300 บาทต่อคน อ้างอิงสัญญาเลขที่
BSC-REV-63-004 ระยะเวลาของสัญญาเริม่
ต้นวันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564
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แบบ 56-1 One Report

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- เป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติโดยบริษทั ฯ
ได้ ป ระโยชน์ แ ละมี
อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร
สมเหตุสมผล
- เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล
”

”

เป็ น รายการธุ ร กิ จ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล

เป็ น รายการธุ ร กิ จ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล
เป็ น รายการธุ ร กิ จ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล ลักษณะของรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง
ระหว่างกัน

ความจำ�เป็น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

2.5 BIG SEA ซื้อน�้ำมัน
ส�ำหรับการเดินเรือจาก
ซีออยล์
- ต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

BIG SEA ซื้ อ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง และน�้ ำ มั น
หล่อลื่นจากซีออยล์ ส�ำหรับเรือของ BIG
SEA ซึ่งราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี
- 109,949,400.0 เงื่อนไขการค้าทั่วไป

2.6 TIM ซื้อน�้ำมัน
ส�ำหรับการเดินเรือจาก
ซีออยล์
- ต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

-

TIM ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
จากซีออยล์ ส�ำหรับเรือของ TIM ซึ่งราคา
เป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้า
7,955,739.7 ทั่วไป

-

2,365,641.4

-

TM ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
จากซีออยล์ ส�ำหรับเรือของ TM ซึ่งราคา
เป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้า
8,849,321.5 ทั่วไป

2.7 TM ซื้อน�้ำมัน
ส�ำหรับการเดินเรือจาก
ซีออยล์
- ต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
- รายได้ Agent
Service
- เจ้าหนี้การค้า
- ลูกหนี้การค้า
2.8 TMS ซื้อน�้ำมัน
ส�ำหรับการเดินเรือจาก
ซีออยล์
- ต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า
3. Sea Oil
Petroleum Pte.
Ltd. (“Sea Oil
Petroleum”)

มูลค่ารายการ มูลค่ารายการ
(บาท)
(บาท)
สิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564

3.1 TMT ซื้อน�้ำมัน
ส�ำหรับการเดินเรือจาก
Sea Oil Petroleum
- ต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

-

32,802,112.6

-

316,300.0

-

3,408,913.1
244,923.0

-

TMS ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
จากซีออยล์ ส�ำหรับเรือของ TMS ซึ่งราคา
เป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้า
4,144,005.0 ทั่วไป

-

1,028,847.8

12,870,944.8
2,348,010

TMT ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
จาก Sea Oil Petroleum ส�ำหรับเรือของ
TMT ซึ่งราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี
11,160,789.1 เงื่อนไขการค้าทั่วไป
-

3.2 NTL ซื้อน�้ำมัน
ส�ำหรับการเดินเรือจาก
Sea Oil Petroleum
- ต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

NTL ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
จาก Sea Oil Petroleum ส�ำหรับเรือของ
NTL ซึ่งราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี
48,220,815.4 107,879,506,.71 เงื่อนไขการค้าทั่วไป

3.3 บริษัทฯ ซื้อน�้ำมัน
ส�ำหรับการเดินเรือจาก
Sea Oil Petroleum
- ต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง

บริ ษั ท ฯ ซื้ อ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง และน�้ ำ มั น
หล่อลื่นจาก Sea Oil Petroleum ส�ำหรับ
เรือของบริษัทฯ ซึ่งราคาเป็นไปตามราคา
- ตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

9,530,427.8 22,955,357.23

3,414,593.8

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เป็ น รายการธุ ร กิ จ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล
เป็ น รายการธุ ร กิ จ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล
เป็ น รายการธุ ร กิ จ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล

เป็ น รายการธุ ร กิ จ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล
เป็ น รายการธุ ร กิ จ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล
เป็ น รายการธุ ร กิ จ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล
เป็ น รายการธุ ร กิ จ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล

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

ความจำ�เป็น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

NSSG ซือ้ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและน�ำ้ มันหล่อลืน่
จาก Sea Oil Petroleum ส�ำหรับเรือของ
NSSG ซึ่งราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี
- เงื่อนไขการค้าทั่วไป

เป็ น รายการธุ ร กิ จ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล

3.5 TM ซื้อน�้ำมัน
ส�ำหรับการเดินเรือจาก
Sea Oil Petroleum
- ต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

TM ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
จากซีออยล์ ส�ำหรับเรือของ TM ซึ่งราคา
เป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้า
- 35,822,351.8 ทั่วไป
-

8,365,003.3

เป็ น รายการธุ ร กิ จ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล

3.6 BIG SEA ซื้อน�้ำมัน
ส�ำหรับการเดินเรือจาก
Sea Oil Petroleum
- ต้นทุนค่าน�้ำมันเชื้อ
เพลิง

-

BIG SEA ซื้ อ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง และน�้ ำ มั น
หล่อลื่นจากซีออยล์ ส�ำหรับเรือของ BIG
SEA ซึ่งราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี
7,280,713.8 เงื่อนไขการค้าทั่วไป

เป็ น รายการธุ ร กิ จ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล

7,325,250.0

- NTL ซือ้ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและน�ำ้ มันหล่อลืน่
จากเวก้า ทเวนตี้ ส�ำหรับเรือของ NTL ซึ่ง
ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไข
- การค้าทั่วไป

7,838,017.5

-

เป็ น รายการธุ ร กิ จ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
มี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป
สมเหตุสมผล

3.4 NSSG ซื้อน�้ำมัน
ส�ำหรับการเดินเรือจาก
Sea Oil Petroleum
- ต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง

4. บริษัท เวก้า
ทเวนตี้ จ�ำกัด
(“เวก้า ทเวนตี้”)

มูลค่ารายการ มูลค่ารายการ
(บาท)
(บาท)
สิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564

NTL ซื้อน�้ำมันส�ำหรับ
การเดินเรือจาก
เวก้า ทเวนตี้
- ต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างจัด
5. บริษัท สปีด
โปรดักชั่น จ�ำกัด ท�ำวีดีทัศน์ใช้ในการ
(“สปีด โปรดักชั่น”) ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ให้แก่ สปีด โปรดักชั่น
- ค่าใช้จ่ายอื่น

9,308,511.6

บริษัทฯ จ�ำเป็นต้องจัดท�ำวีดีทัศน์ส�ำหรับใช้
ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยราคา
ค่ า บริ ก ารจั ด ท� ำ วี ดี ทั ศ น์ เ ที ย บเคี ย งราคา
ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะสามารถจั ด หาได้ จ ากผู ้ ใ ห้
บริการอื่น

เป็ น รายการที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ
ซึง่ มีราคาและเงือ่ นไข
ก า ร ค ้ า ที่ ส ม เ ห ตุ
สมผล

บริษัทฯ ประสงค์จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์
(VTR) แนะน� ำ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ
ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์บริษทั ฯ โดย
ราคาค่ า บริ ก ารจั ด ท� ำ วี ดี ทั ศ น์ เ ที ย บเคี ย ง
ราคาทีบ่ ริษทั ฯ จะสามารถจัดหาได้จากผูใ้ ห้
- บริการอื่น

เป็ น รายการที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ
ซึง่ มีราคาและเงือ่ นไข
ก า ร ค ้ า ที่ ส ม เ ห ตุ
สมผล

NSSG ให้บริการขนส่งสินค้า สัญญามีระยะ
NSSG ให้บริการขนส่ง
7. Kemaman
เวลา 1 ปี อัตราค่าบริการ 750,000 ดอลลาร์
Bitumen Company สินค้าแบบ Time
สหรัฐ ต่อเดือน
Charter แก่
Sdn Bhd
Kemaman Bitumen
Company Sdn Bhd
- รายได้ค่าขนส่ง
300,746,352.2 107,137,842.7

เป็นรายการที่เป็นไป
ตามธุ ร กิ จ ปกติ แ ละ
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้
ประโยชน์จาก
ธุรกรรมนีแ้ ละมีอตั รา
ค่ า บริ ก ารที่ ส มเหตุ
สมผล

6. บริษัท โพรดีจี
เฮ้าส์ จ�ำกัด
(“โพรดีจี เฮ้าส์”)
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บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างจัด
ท�ำสื่อประชาสัมพันธ์
(VTR) แนะน�ำธุรกิจ
ของบริษัทฯ แก่
โพรดีจี เฮ้าส์
- ค่าใช้จ่ายอื่น

แบบ 56-1 One Report

177,000.0

875,000.0

100,000.0

บุคคล/นิติบุคคล ลักษณะของรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง
ระหว่างกัน
8. สมาคมเจ้าของ
เรือไทย

8.1 บริษัทฯ จ่ายค่า
สมาชิกให้กับสมาคม
เจ้าของเรือไทย
- ค่าใช้จ่ายอื่น
8.2 NTL จ่ายค่า
สมาชิกให้กับสมาคม
เจ้าของเรือไทย
- ค่าใช้จ่ายอื่น
8.3 TMT จ่ายค่า
สมาชิกให้กับสมาคม
เจ้าของเรือไทย
- ค่าใช้จ่ายอื่น

9. นายทินกร
เทิดวิกรานต์

Big Sea จ่ายเช่าอาคาร
สำ�นักงานให้แก่ นาย
ทินกร
เทิดวิกรานต์ กรรมการ
ของ Big Sea
- ค่าใช้จ่ายบริการ
อาคารสำ�นักงาน

มูลค่ารายการ มูลค่ารายการ
(บาท)
(บาท)
สิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564

118,691.5

44,264.0

34,427.5

1,200,000.0

ความจำ�เป็น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัทฯ ชำ�ระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม เ ป็ น ร า ย ก า ร ที่ มี
เจ้าของเรือไทย ซึง่ มีอตั ราปกติทวั่ ไปสำ�หรับ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
ตามอัตราที่เรียกเก็บ
สมาชิก
สมาชิกทั่วไป
80,000.0
NTL ชำ�ระค่ า ธรรมเนี ย มสมาชิ ก สมาคม เ ป็ น ร า ย ก า ร ที่ มี
เจ้าของเรือไทย ซึง่ มีอตั ราปกติทวั่ ไปสำ�หรับ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
ตามอัตราที่เรียกเก็บ
สมาชิก
สมาชิกทั่วไป
45,000.0
TMT ชำ�ระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม เ ป็ น ร า ย ก า ร ที่ มี
เจ้าของเรือไทย ซึง่ มีอตั ราปกติทวั่ ไปสำ�หรับ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
ตามอัตราที่เรียกเก็บ
สมาชิก
สมาชิกทั่วไป
34,999.98
กรรมการของ Big Sea ให้ เช่ า อาคาร
สำ�นักงาน สัญญามีระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุด 1
กรกฎาคม 2564 อัตราค่าบริการ 100,000
บาท ต่อเดือน ซึ่งถูกกำ�หนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริงของกรรมการ บวกส่วนต่างซึ่ง
300,000.0 ครอบคลุ ม การบริ ก ารของกรรมการ ซึ่ ง
อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียง
ได้กับการใช้บริการจากบุคคลภายนอก

เ ป็ น ร า ย ก า ร เช่ า
สินทรัพย์ที่สนับสนุน
ธุ ร กิ จ ของBig Sea
โดยอัตราค่าเช่าและ
เ งื่ อ น ไข ก า ร ค้ า มี
ความสมเหตุสมผล

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกัน
ของบริษทั ฯ ในรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับจากการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นรายการที่เป็นไป
เพื่อการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับ
คูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจการต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีค่ สู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายมีสถานะ
เป็นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (Arm’s length Basis) และไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มมี ติกำ� หนดนโยบายการเข้าท�ำรายการระหว่าง
กันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพือ่ ให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพือ่
เป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปนโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้ดังนี้
ในการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และค�ำ
สั่งของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

189

ในกรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการท�ำรายการและความสม
เหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการเข้าท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่
เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้
(ก) การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั เิ ป็นหลักการให้ฝา่ ยจัดการสามารถอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้า
ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้
หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)
ทัง้ นี้ บริษทั จะจัดท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมดังกล่าวเพือ่ รายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
(ข) การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่งของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้า
ท�ำรายการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่งของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ 3
งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจน
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี โดยงบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงได้มีการพิจารณาอย่างระมัดระวังและใช้
ดุลพินิจประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าว รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้งา่ ยต่อการท�ำความเข้าใจและการใช้งานอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
ทั่วไป
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี ละด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่
สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบ
ควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น
เกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี
ฉบับนี้แล้ว
งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด และแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งแสดง
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถ
สร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษทั ฯ และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด มีความถูกต้องและครบถ้วน
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายบวร วงศ์สินอุดม)
ประธานกรรมการ
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(นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั พริ มา มารี น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั พริ มา มารี น จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลําดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้ า ได้ ก ล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ท่ีขา้ พเจ้า ได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสํา คัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่ า งๆ ที่ มีนัย สํา คัญที่ สุ ด ตามดุ ลยพิ นิจเยี่ย งผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ ของข้า พเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
การด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเรื อเดินทะเล
อ้างถึงหมายเหตุขอ้ 3 (ข) 3 (ฌ) 3 (ฏ) 11 13 และ 15 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวอย่างไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีมูลค่าตามบัญชี ของค่าความ การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
นิยมจํานวน 1,467 ล้านบาทและบริ ษทั มีมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน - การสอบถามผู ้บ ริ หารและตรวจสอบเอกสารที่
ในบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิน 5,205 ล้านบาท
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวดําเนิ นธุ รกิจเรื อขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
เคมี ภัณ ฑ์ แ ละธุ ร กิ จ เรื อที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งานสํ า รวจและผลิ ต
ปิ โตรเลียมกลางทะเล ซึ่ งมีปัจจัยความเสี่ ยงภายนอกหลายประการที่
อาจส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี ส าระสํ า คั ญ ต่ อ การประมาณการผล
ประกอบการของกิจการ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและราคา
นํ้ามัน เป็ นต้น ปั จจัยดังกล่าวจึงเป็ นข้อบ่งชี้ ว่าค่าความนิ ยมและเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยอาจเกิดการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ sษัทมีมูลค่าตามบัญชี ของเรื อเดิน
ทะเลจํานวน 9,499 ล้านบาท ในระหว่างปี 2564 เรื อเดินทะเลของกลุม่
บริ ษทั มีการให้บริ การหลายรู ปแบบ โดยที่อตั ราค่าบริ การและปริ มาณ
การให้บริ การขึ้นอยู่กบั สภาพตลาด ในปั จจุบนั มีการแข่งขันในตลาด
มากขึ้นส่ งผลให้อตั ราค่าบริ การและปริ มาณการให้บริ การสําหรับเรื อ
บางประเภทลดลง ปั จจัยดังกล่าวอาจเป็ นข้อบ่งชี้ว่าเรื อเดินทะเลอาจ
เกิดการด้อยค่า

-

-

การระบุ หน่ วยสิ นทรั พย์ท่ี ก่ อให้ เกิ ดเงิ นสด การ
ประเมิ น ข้ อ บ่ ง ชี้ ของการด้ อ ยค่ า และการจัด ทํา
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ประเมิ นความเหมาะสมของข้อสมมติ ที่สําคัญจาก
ผูบ้ ริ หารที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของค่าความนิยม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเรื อเดินทะเลที่มีขอ้ บ่งชี้
ของการด้ อ ยค่ า และพิ จ ารณาข้ อ สมมติ สํ า คั ญ
ดังกล่าวกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งและแผน
ดําเนินธุรกิจ
ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติของผูบ้ ริ หารที่
ใช้ในการประเมินมูลค่าคงเหลือของเรื อเดินทะเล
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติที่สาํ คัญ
พิจารณาความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่ม
บริ ษ ัทและบริ ษ ัทตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

ฝ่ ายบริ หารได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม เงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเรื อเดินทะเล โดยใช้วิธีการคํานวณมูลค่าจาก
การใช้และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
เนื่องจากความมีสาระสําคัญของรายการและการใช้ดุลยพินิจที่สาํ คัญ
ของผู ้บ ริ ห ารในการประเมิ น มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้รั บ คื น ข้า พเจ้า
พิจารณาว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผู ส้ อบบัญชี ที่ อยู่ ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจําปี จะถู กจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้า พเจ้า ต่ อ งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การไม่ ค รอบคลุ ม ถึ งข้อมู ลอื่ นและข้า พเจ้า ไม่ ไ ด้ใ ห้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ ที่ไ ด้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่า ข้อมู ลอื่ นมี การแสดงข้อมู ลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลและขอให้ทาํ การแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํ า คัญ ที่ มี อ ยู่ ไ ด้เ สมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•
ระบุ แ ละประเมิ นความเสี่ ย งจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ ง อัน เป็ นสาระสํา คัญ ในงบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
•
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิ ด ข้อ สงสั ย อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ในการดํา เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
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•

•

ประเมิ นการนําเสนอโครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ ทาํ ให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ ร กิ จภายในกลุ่ ม บริ ษ ัทเพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ นรวม ข้า พเจ้า รั บผิ ด ชอบต่ อ การกํา หนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สําคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสําคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ให้ค าํ รั บ รองแก่ ผู ้มีห น้า ที่ ใ นการกํา กับ ดู แ ลว่า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํา หนดจรรยาบรรณที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้ า ที่ ในการกํา กับ ดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ มี นัย สํ า คัญ ที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่ า นี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เ ว้นแต่ กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ ใ ห้เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณะเกี่ ย วกับเรื่ อ งดังกล่าว
หรื อ ในสถานการณ์ ที่ ย ากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ข้า พเจ้า พิ จ ารณาว่ า ไม่ ค วรสื่ อ สารเรื่ อ งดัง กล่ า วในรายงานของข้า พเจ้า เพราะ
การกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ย
สาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(ธนิ ต โอสถาเลิศ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5155
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2565
5
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บริษษัทัท พริ
พริมมาามารี
กัด (มหาชน)
และบริ
ษัทษย่ อัทยย่อย
บริ
มารีนนจําจ�ำกั
ด (มหาชน)
และบริ
งบแสดงฐานะการเงินน
งบแสดงฐานะการเงิ

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที�ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2564
2563

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)

6
5, 7
8

2,611,581
740,960
166,212
96,218
3,614,971

2,218,798
364,464
163,151
7,213
2,753,626

624,972
162,150
2,625
193
789,940

832,997
338,476
2,659
2,862
1,176,994

17
5
9
11
13
14
15
16
5, 23

266,733
457,940
9,605,654
1,735,845
1,467,784
95,347
41,967
62,731
13,734,001

392
672,902
8,852,611
147,202
1,022,246
103,216
46,948
43,744
10,889,261

487
2,345,598
251,909
5,205,249
2,616,559
12,553
446
12,602
41,533
10,486,936

219
351,908
4,494,950
3,096,211
8,129
495
19,292
27,696
7,998,900

17,348,972

13,642,887

11,276,876

9,175,894

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินน
งบแสดงฐานะการเงิ

หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
ส่ วนของหนี�สินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ นหมุนเวียน
หนี�สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินอนุพนั ธ์
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2564
2563

หมายเหตุ

(พันบาท)
5

890,444

660,821

115,718

162,741

17

1,384,553

1,171,937

808,413

513,292

17

202,178
80,758
36,603
2,594,536

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

2,481
12,098
938,710

1,622
5,694
683,349

17
5, 17
17
23

3,858,531
109,802
1,496,582
94,277

2,997,697
64,682
60,648

3,035,789
10,431
-

1,706,504
6,578
-

18
26

70,021
15,201
5,644,414

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

17,404
13,334
3,076,958

15,950
28,194
1,757,226

8,238,950

5,319,008

4,015,668

2,440,575

รวมหนีส� ิ น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2564
2563

7
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งบแสดงฐานะการเงินน
งบแสดงฐานะการเงิ

บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจํานวน 2,500 ล้ านหุ้น
มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
(หุ้นสามัญจํานวน 2,500 ล้ านหุ้น
มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนต่างจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การเปลี�ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2564
2563

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)

19

12

รวมหนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000
3,407,489

2,500,000
3,407,489

2,500,000
3,407,489

2,500,000
3,407,489

(65,437)

(316,135)

-

(186,755)

(124,091)

-

250,000
2,858,684
19,089
8,783,070
326,952
9,110,022

211,400
2,388,484
(210,843)
7,856,304
467,575
8,323,879

250,000
1,114,386
(10,667)
7,261,208
7,261,208

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

17,348,972

13,642,887

11,276,876

9,175,894

(250,698)
-
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บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริ
ษทั พริมา มารี
งบก�ำไรขาดทุ
น น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขั�นต้ น
เงินปันผลรับ
กําไรจากการวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ย
ที�ถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจ
รายได้อื�น
กําไรก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนสุ ทธิ
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

แบบ 56-1 One Report

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที�
31 ธันวาคม
2564
2563

5,879,981
(4,066,557)
1,813,424
-

(พันบาท)
5,925,752
1,336,146
(3,467,366)
(1,115,501)
2,458,386
220,645
980,392

1,854,424
(1,417,256)
437,168
1,057,612

4

5,344
591,630
2,410,398
(498,102)
(30,016)
1,882,280
(248,812)

55,532
2,513,918
(485,525)
(11,235)
2,017,158
(214,141)

328,901
1,529,938
(211,317)
(25,508)
1,293,113
(125,394)

22,159
1,516,939
(280,791)
(31,201)
1,204,947
(113,861)

9

26,883
1,660,351
(133,811)
1,526,540

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

1,167,719
(3,718)
1,164,001

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

20

9, 11

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน� ึงของงบการเงินน� ี

202

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที�
31 ธันวาคม
2564
2563

บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริ
ษทั พริมา มารีนนเบ็จํดากัเสร็
ด (มหาชน)
และบริษทั ย่ อย
งบก�ำไรขาดทุ
จ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที�
31 ธันวาคม
2564
2563

หมายเหตุ
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี� ยง
กระแสเงินสด - สุ ทธิจากภาษี
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นของ
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
รวมรายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที�จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที�กาํ หนดไว้ - สุ ทธิจากภาษี
รวมรายการที�จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

1,526,540

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที�
31 ธันวาคม
2564
2563

(พันบาท)
1,701,646
1,164,001

1,122,504

222,675

(33,313)

-

-

17,004

(20,624)

11,888

(12,473)

6,800

(910)

-

-

246,479

(54,847)

11,888

(12,473)

6,655

(2,107)

-

6,655
253,134
1,779,674

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

11,888
1,175,889

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

12

1,402,844
123,696
1,526,540

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

1,164,001
1,164,001

1,122,504
1,122,504

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

12

1,639,430
140,244
1,779,674

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

1,175,889
1,175,889

1,109,724
1,109,724

กําไรต่ อหุ้นขั�นพืน� ฐาน (บาท)

24

0.56

0.61

0.47

0.45

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

9

18, 23

(307)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
10
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

203

204

แบบ 56-1 One Report

12, 25

2,500,000

-

-

2,500,000

ทุนเรื อนหุน้
ที�ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน� ึงของงบการเงินน� ี

โอนไปกําไรสะสม
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที�ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
ออกจําหน่ายหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย
เงินปันผล
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

3,407,489

-

-

3,407,489

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
สามัญ

101,022
(316,135)

-

-

(417,157)

(124,091)

-

-

(124,091)

11

56,200
211,400

-

-

155,200

การเปลี�ยน
ส่วนต่างจาก แปลงส่วนได้
การรวมธุรกิจ
เสี ยของ
ภายใต้การ
บริ ษทั ใหญ่ ทุนสํารอง
ควบคุมเดียวกัน ในบริ ษทั ย่อย ตามกฎหมาย

(30,149)
(30,149)

-

(145,134)

(6,800)

(910)
(910)

-

(5,890)

(28,760)

(20,124)
(20,124)

-

(8,636)

(210,843)

(51,183)
(51,183)

-

(159,660)

7,856,304

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

(525,000)
(525,000)

6,900,969

467,575

168,589
(4,232)
164,357

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

364,599

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนแบ่ง
สํารอง
กําไรขาดทุน
สํารอง
เบ็ดเสร็ จอื�น
การป้องกัน
รวม
การ
ของการร่ วมค้า ความเสี� ยง องค์ประกอบอื�น รวมส่วนของ ส่วนได้เสี ย
แปลงค่า
และบริ ษทั ร่ วม
กระแส
ของส่วน
ผูถ้ ือหุน้
ที�ไม่มีอาํ นาจ
งบการเงิน ที�ใช้วิธีส่วนได้เสี ย เงินสด
ของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ ควบคุม
(พันบาท)

(101,022)
(56,200)
2,388,484 (175,283)

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

(525,000)
(525,000)

1,539,188

ยังไม่ได้
จัดสรร

กําไรสะสม

8,323,879

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

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

7,265,568

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

-

4 (ค)

13

-

4 (ข)

-

2,500,000

-

3,407,489

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,407,489

-

-

-

-

-

-

4 (ก)

12, 25

2,500,000

-

(65,437)

250,698

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(316,135)

-

(186,755)

-

-

-

-

(62,664)

1,825
(62,664)

(64,489)

-

-

-

(124,091)

12

-

38,600
250,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211,400

(250,698)
(38,600)
2,858,684

1,402,844
6,654
1,409,498

(650,000)

-

-

-

-

(650,000)
(650,000)

2,388,484

ยังไม่ได้
จัดสรร

กําไรสะสม
การเปลี�ยน
ส่ วนต่างจาก แปลงส่ วนได้
ส่ วนเกิน การรวมธุรกิจ
เสี ยของ
มูลค่าหุน้
ภายใต้การ
บริ ษทั ใหญ่ ทุนสํารอง
สามัญ ควบคุมเดียวกัน ในบริ ษทั ย่อย ตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

โอนไปกําไรสะสม
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที�บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

การเปลี�ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษัทย่อย
ซื� อธุรกิจ
การได้มาซึ� งส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง
การได้มาซึ� งส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง
รวมการเปลี�ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษัทย่อย

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผล
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564

ทุนเรื อนหุน้
ที�ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี
นแปลงส่
งบแสดงการเปลี
ย� นแปลงส่่ยวนของผู
้ ถือหุ้นวนของผู้ถือหุ้น

-

31,158

-

206,441
206,441

-

-

-

-

-

-

-

-

(175,283)

-

-

-

(12,069)

-

16,691
16,691

6,800
6,800
-

-

-

-

-

-

-

-

-

(28,760)

-

-

-

-

-

-

-

-

(6,800)

19,089

229,932
229,932

-

-

-

-

-

-

-

(210,843)

8,783,070

1,402,844
236,586
1,639,430

(712,664)

1,825

(62,664)

(64,489)

-

(650,000)
(650,000)

7,856,304

-

326,952

-

123,696
16,548
140,244

(280,867)

(8,636)

(197,540)

(195,511)

6,607

(83,327)
(83,327)

467,575

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนแบ่ง
สํารอง
กําไรขาดทุน
สํารอง
เบ็ดเสร็ จอื�น การป้องกัน
รวม
การ
ของการร่ วมค้า ความเสี� ยง องค์ประกอบอื�น รวมส่ วนของ ส่ วนได้เสี ย
แปลงค่า
และบริ ษทั ร่ วม
กระแส
ของส่ วน
ผูถ้ ือหุน้
ที�ไม่มีอาํ นาจ
งบการเงิน ที�ใช้วิธีส่วนได้เสี ย เงินสด
ของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ ควบคุม
(พันบาท)

9,110,022

1,526,540
253,134
1,779,674

(993,531)

(6,811)

(260,204)

(260,000)

6,607

(733,327)
(733,327)

8,323,879

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

206

แบบ 56-1 One Report

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

โอนไปกําไรสะสม
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563

หมายเหตุ

บริ
น จํนากัจ�ำกั
ด (มหาชน)
และบริและบริ
ษทั ย่ อษยัทย่อย
บริษษทั ัทพริพริมามมารี
า มารี
ด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่
่ยนแปลงส่วนของผู
วนของผู้ ถือ้ถหุือ้ นหุ้น

2,500,000

-

13

3,407,489

-

-

3,407,489

2,500,000

-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
สามัญ

ทุนเรื อนหุน้
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

100,796
(250,698)

-

-

56,200
211,400

-

-

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

ส่ วนต่างจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

(100,796)
(56,200)
889,683

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

(525,000)
(525,000)

449,482

ยังไม่ได้
จัดสรร

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(22,555)

(12,473)
(12,473)

-

(10,082)

องค์ประกอบ
อื�นของส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
สํารองการป้องกัน
ความเสี� ยง
กระแสเงินสด

6,735,319

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

(525,000)
(525,000)

6,150,595

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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25

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564

บริ
น จํนากัจ�ำกั
ด (มหาชน)
และบริและบริ
ษทั ย่ อยษัทย่อย
บริษษทั ัทพริพริมามมารี
า มารี
ด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
้ ถือ้ถหุือ้ นหุ้น
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่
่ยนแปลงส่วนของผู
วนของผู

2,500,000

-

14

3,407,489

-

-

3,407,489

2,500,000

-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
สามัญ

ทุนเรื อนหุน้
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

250,698
-

-

-

38,600
250,000

-

-

ส่ วนต่างจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
ทุนสํารอง
การควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย
(พันบาท)
(250,698)
211,400

(289,298)
1,114,386

1,164,001
1,164,001

(650,000)
(650,000)

889,683

ยังไม่ได้
จัดสรร

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(10,667)

11,888
11,888

-

(22,555)

7,261,208

1,164,001
11,888
1,175,889

(650,000)
(650,000)

6,735,319

องค์ประกอบ
อื�นของส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
สํารองการป้องกัน
ความเสี� ยง
รวมส่ วนของ
กระแสเงินสด
ผูถ้ ือหุน้

บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงิ
สดน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษทั พริมานมารี
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสำหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำเสื่ อมรำคำและตัดจำหน่ำย
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
กลับรำยกำรสิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยจำกกำรซื้ อธุรกิจ
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำส่วนได้เสี ยที่ถืออยูก่ ่อนกำรรวมธุรกิจ
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน
ส่วนแบ่งกำไรของบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย (สุทธิ จำกภำษี)
ค่ำใช้จ่ำยประมำณกำรหนี้ สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
รำยได้ดอกเบี้ย
รำยได้เงินปันผล

22

4

18

5

การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำย
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มำจำกกำรดำเนินงำน
ภำษีเงินได้จ่ำยออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหน่ ึงของงบกำรเงินน้ ี
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งบการเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2564
2563

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2564
2563

1,526,540

1,701,646

1,164,001

1,122,504

133,811
248,812
952,872
(462,486)
(63,041)
(5,344)
12,500

191,460
214,141
734,967
9,781
49,454

3,718
125,394
226,839
(189,083)
(63,041)
-

(31,418)
113,861
271,587
(7,030)
49,454

(26,883)
10,457
105,452
(3,401)
2,429,289

(90,089)
7,774
1,974
(4,405)
2,816,703

2,269
114,393
(58,550)
(980,392)
345,548

3,852
20,169
(2,806)
(1,057,612)
482,561

(484,600)
20,515
(84,488)
19,710
350,440
11,221
(73)
(12,197)
2,249,817
(260,874)
1,988,943

131,572
(17,133)
(3,283)
5,528
186,521
(3,002)
(403)
(1,127)
3,115,376
(94,700)
3,020,676

(62,211)
35
2,668
13,003
(1,210)
6,403
(815)
303,421
(7,427)
295,994

42,220
(957)
586
(290)
(27,901)
2,259
(222)
498,256
(11,871)
486,385

บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท พริมา นมารี
งบกระแสเงิ
สดน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจากเงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้ (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เงินสดรับคืนทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อส่วนได้เสียในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายสุทธิเพื�อซื�อธุรกิจ
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
เงินสดจ่ายเพื�อซ่อมเรื อครั�งใหญ่และซื�อเรื อเดินทะเล
อุปกรณ์และส่วนปรับปรุ งอาคาร
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ดอกเบี�ยรับ
เงินปันผลรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพื�อการเปลี�ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของ
ในบริ ษทั ย่อยที�ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสียการควบคุม
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวอื�น
เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในการออกจําหน่ายหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ดอกเบี�ยจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิ (ใช้ ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2564
2563

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2564
2563

(266,313)
(153,784)
2,007,401

567
50,999
(49)
145,674

(268)
(610,300)
1,477,362

(53)
50,999
(546,484)
392,676

(896,631)
(1,094)

(387,238)
-

(756,450)
(37)

(58,724)
-

5
5

2,673
39,135
731,387

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

67,500
(2,413,098)
5,175
994,385
(1,235,731)

2,806
1,022,627
863,847

3(ข), 3(ค)

(266,812)
770,000
(932,500)
109,802
2,972,242
(3,279,424)
(700,000)
(139,576)

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

770,000
(770,000)
2,922,242
(1,406,222)
(2,287)

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

(650,000)
(83,327)
(253,820)
(2,453,415)

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

(650,000)
(126,865)
736,868

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

9
9
3
11

5, 17

14, 17

25
12

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริ
ษัท พริมา มารี
งบกระแสเงิ
นสดน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2564
2563

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2564
2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม

266,915

1,309,307

(202,869)

435,296

125,868
392,783
2,218,798
2,611,581

(32,155)
1,277,152
941,646
2,218,798

(5,156)
(208,025)
832,997
624,972

(5,834)
429,462
403,535
832,997

รายการที�ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี�จากการซื�ออุปกรณ์และเรื อเดินทะเลโดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
การรับรู ้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
เงินปันผลค้างรับ

23,358
1,654,990
20,997

2,195
32,003
34,995

18,115
6,999
20,991

69
5,748
34,984

14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน� ึงของงบการเงินน� ี
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริหมายเหตุ
ษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
การซื้อบริ ษทั ย่อยและส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การดําเนินงานร่ วมกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
สัญญาเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
สํารองตามกฎหมาย
ส่ วนงานดําเนิ นงานและการจําแนกรายได้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้
เงินปั นผล
เครื่ องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
18
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บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั พริ มา มารี น จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยและจดทะเบี ยนกับตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ 14 กัน ยายน 2560 โดยมี ที่ อ ยู่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ตั้ง อยู่ เ ลขที่ 80
ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดของบริ ษทั ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั นทลิน จํากัด และบริ ษทั นทลิน
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่งบริ ษทั ทั้งสองเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริ การขนส่ งนํ้ามันทางเรื อและให้บริ การเรื อสนับสนุนงาน
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียมกลางทะเลและให้บริ การการบริ หารจัดการเรื อ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 11

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โ ดย
สภาวิช าชี พ บัญ ชี ฯ กฎระเบีย บและประกาศคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ที่เ กี่ย วข้อง
งบการเงินนี้ นาํ เสนอเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั นโยบายการบัญชี ที่เปิ ดเผย
ในหมายเหตุขอ้ 3 ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณ
การและข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินซึ่ งเปิ ดเผย
ในหมายเหตุแต่ละข้อจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการทางบัญชี จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยน
ทันทีเป็ นต้นไป
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3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิน รวมประกอบด้ว ยงบการเงิน ของบริ ษ ทั บริ ษ ทั ย่อ ยและการดํา เนิ น งานร่ ว มกัน (รวมกัน เรี ย กว่า
"กลุ่มบริ ษทั ") และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษ ทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมี
สิ ทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการ
นั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อ จํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ใ นงบ
การเงินรวมนับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ท่ี
ได้มาจากผูถ้ ูกซื้ อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ย
อํานาจการควบคุม ผลต่างระหว่างส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่ มีการปรับปรุ งแล้วและมูลค่ายุติธรรมของ
ผลตอบแทนที่จ่ายหรื อรับจากการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมโดยอํานาจควบคุม
ไม่เปลี่ยนแปลงรับรู ้เป็ นส่ วนเกิน/ส่ วนตํ่ากว่าทุนอื่นในส่ วนของเจ้าของ
บริ ษ ทั ร่ ว มเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษ ทั มีอิท ธิ พ ลอย่า งมีนยั สํา คัญโดยมีอาํ นาจเข้า ไปมีส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
การร่ วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
กลุ่มบริ ษ ทั รับรู ้เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในงบการเงินรวมด้ว ยวิธีส่ว นได้เสี ย โดยรับรู ้รายการ
เมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุนการทํารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก เงินปั นผลรับ ส่ วน
แบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนที่บนั ทึ กตามวิธีส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษ ทั
จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่ความมีอิทธิ พลอย่างมีนัยสําคัญหรื อการควบคุมร่ วมสิ้ นสุ ดลง
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผล
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ น
ผลมาจากรายการกับ บริ ษ ทั ร่ ว มและการร่ ว มค้า ถูกตัด รายการกับเงินลงทุนเท่า ที่กลุ่ม บริ ษ ทั มีส่ ว นได้เ สี ย ใน
กิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิด ขึ้นจริ งถูกตัด รายการในลักษณะเดีย วกับกําไรที่ยงั ไม่เกิด ขึ้นจริ งแต่
เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
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การรวมธุรกิ จ
กลุ ่ม บริ ษ ทั บัน ทึก บัญ ชี สํา หรับ การรวมธุ ร กิจ ตามวิธี ซื้ อ เมื ่อ กลุ ่ม บริ ษ ทั ประเมิน ว่า กลุ ่ม ของกิจ กรรมและ
สิ นทรัพย์ที่ซ้ื อมานั้นประกอบด้วยปั จจัยนําเข้าและกระบวนการที่สาํ คัญเป็ นอย่างน้อยซึ่ งสามารถทําให้เกิดผล
ผลิตได้ โดยวันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่อาํ นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนมาให้กลุ่มบริ ษทั ยกเว้นกรณี การรวม
ธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุ รกิจรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
ค่า ความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้ อ โดยวัด จากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ซึ่ งรวมถึงการรับรู ้
จํานวนส่ วนได้เสี ยที่ไ ม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา
และหนี้ สินที่รับมา กําไรจากการซื้ อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ ง ตอบแทนที่โ อนให้ร วมถึง สิ น ทรัพ ย์ที่โ อนไป หนี้ สิ น ที่ก ลุ่ม บริ ษ ทั ก่อ ขึ้ น เพื่อ จ่า ยชํา ระให้แ ก่เ จ้า ของเดิม
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั
สิ่ งตอบแทนที่ค าดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรม ณ วันซื้ อ ธุ ร กิจ และวัด มูลค่า ภายหลังด้ว ยมูลค่า
ยุติธรรม ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อที่รับมาจากการรวมธุ รกิจ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั
ซึ่ งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่ าเชื่ อถือ
หากการบันทึกบัญชี เมื่อ เริ่ มแรกสํา หรับ การรวมธุ ร กิจไม่เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่
การรวมธุ ร กิจเกิด ขึ้ น กลุ่มบริ ษ ทั ทํา การประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อ มูลทางบัญชี ยงั ไม่ส มบูร ณ์เพื่อ
รายงาน มูล ค่า ประมาณการดัง กล่า วจะถูก ปรับ ปรุ ง หรื อ รับ รู ้สิ น ทรัพ ย์ หรื อ หนี้ สิ น เพิ่ม เติมในระหว่า งช่ว ง
ระยะเวลาในการวัด มูล ค่า เพื ่อ สะท้อ นผลของข้อ มูล เพิ ่ม เติม ที ่ไ ด้รับ เกี ่ย วกับ ข้อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์
แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจํานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ
ในการรวมธุ รกิจที่ดาํ เนิ นการสําเร็ จจากการทยอยซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยของเงินลงทุนที่กลุ่ม
บริ ษ ทั ถืออยู่ใ นผูถ้ ูกซื้ อก่อนการรวมธุ รกิจใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และรับ รู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนที่
เกิด ขึ้ น ในกํา ไรหรื อ ขาดทุน มูล ค่า ของส่ ว นได้เ สี ย ในผู ถ้ ูก ซื้ อ ก่อ นการรวมธุ ร กิจ ที่เ คยรับ รู ้ใ นกํา ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกําไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าว
ออกไป
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํส�าำหรั
บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชี โดยใช้วิธีเสมือ นว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย โดยรับรู ้
สิ นทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ นของธุ ร กิจที่ถูกซื้ อด้ว ยมูลค่า ตามบัญชี ข องธุ ร กิจดังกล่า วตามงบการเงินรวมของบริ ษทั
ใหญ่ในลําดับสู งสุ ด ณ วันที่เกิดรายการ ส่ วนต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของธุ รกิจที่ ถูกนํามารวมดังกล่าว
กับค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู ้เป็ นส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่ วนของผู ้
ถือหุ ้น รายการส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจะถูกตัดจําหน่ ายเมื่อมีการขายเงินลงทุนในธุ รกิจที่ซ้ื อดังกล่าวไป ผลการ
ดํา เนิ น งานของธุ ร กิจ ที ่ถูก ซื้ อ จะรวมอยู ่ใ นงบการเงิน รวมของผู ซ้ ื้ อ นับ ตั้ง แต่ว นั ที ่ต น้ งวดของงบการเงิ น
เปรี ย บเทียบหรื อวันที่ธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภ ายใต้การควบคุมเดีย วกันแล้ว แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่
การควบคุมสิ้ นสุ ด
(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า เงินปั นผลรับ บันทึกในกําไรหรื อ ขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล กรณี ที่บ ริ ษทั
จําหน่ ายเงินลงทุนบางส่ วนต้นทุนเงินลงทุนคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก กําไรหรื อขาดทุนจากการขาย
เงินลงทุนบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
(ค) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่
เป็ นเงินตราต่า งประเทศ แปลงค่า เป็ นสกุลเงินที่ใ ช้ใ นการดํา เนิ นงานของแต่ละบริ ษ ทั ในกลุ่มบริ ษ ทั โดยใช้
อัต ราแลกเปลี่ย น ณ วันที่เ กิด รายการ สํา หรับ สิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ นที่เป็ นตัว เงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ
แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชีท่ี
เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งแสดงด้ว ยมูลค่ายุติธรรม แปลงค่า โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการวัด มูลค่า
ยุติธรรม
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชี น้ ัน
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ของหน่ ว ยงานในต่า งประเทศ แปลงค่า เป็ นเงิน บาทโดยใช้อ ตั ราแลกเปลี่ย น ณ วัน ที่
รายงาน รายได้แ ละค่า ใช้จ่า ยของหน่ ว ยงานในต่า งประเทศ แปลงค่า เป็ นเงินบาทโดยใช้อ ตั ราแลกเปลี่ย นที่
ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษหมายเหตุ
ัท พริมา ปมารี
น จ�ำกัด (มหาชน)
ระกอบงบการเงิ
น และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและแสดงเป็ นสํารองการ
แปลงค่างบการเงินในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจนกว่ามีการจําหน่ ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลง
ค่าที่ถูกปั นส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เมื่อหน่ วยงานต่างประเทศถูกจําหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ทาํ ให้สูญเสี ยการควบคุม ความมี
อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญ ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยงานต่างประเทศนั้น
ต้องถูกจัดประเภทเป็ นกําไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกําไรขาดทุนจากการจําหน่ าย หากกลุ่มบริ ษ ทั
จําหน่ ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั นสัดส่ วนให้กบั ส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่ วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่า
จะมีแ ผนการชํา ระหนี้ หรื อไม่มีค วามเป็ นไปได้ว่า จะชํา ระเงินในอนาคตอันใกล้ กํา ไรและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ย นจากรายการทางการเงิน ดัง กล่า วจะถูก พิจ ารณาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของเงิน ลงทุน สุ ท ธิ ใ นหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ และรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นสํารองการแปลงค่างบการเงินในส่ วนของผู ้
ถือหุ ้นจนกว่ามีการจําหน่ ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ง) เครื่องมือทางการเงิน
(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพ ย์ทางการเงินและหนี้ สิ นทางการเงิน (นอกเหนื อ จากลูกหนี้ การค้า (ดูหมายเหตุข อ้ 4(ฉ)) รับ รู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้นและวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่า ยุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทํารายการที่เกี่ย วข้อ งโดยตรงกับการได้มา เว้นแต่สิ นทรัพ ย์ทาง
การเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกและภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติธรรมและต้นทุนการทํารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มานั้นบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่รับรู ้ร ายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพ ย์ทางการเงินจะถูกจัด ประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่
การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กํา ไรหรื อ ขาดทุน สิ น ทรัพ ย์ทางการเงินจะไม่ถูก จัด ประเภทรายการใหม่ภ ายหลังการรับ รู ้ร ายการเมื่อ
เริ่ มแรกเว้นแต่กลุ่มบริ ษ ทั มีการเปลี่ย นแปลงโมเดลธุ ร กิจในการบริ หารสิ นทรัพ ย์ทางการเงิน ในกรณี
ดังกล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไป
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัทปพริ
มา มารีน จ�ำนกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรัส�บำหรัปี สิบปี้นสสุิ้นดสุวัดนวันทีที่ ่31
ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก หนี้ สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริ งหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ดอกเบี้ยจ่าย กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
ตามวิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง ราคาทุนตัดจําหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้
ดอกเบี้ ย กํา ไรและขาดทุน จากอัต ราแลกเปลี่ย น ผลขาดทุน ด้า นเครดิต ที่ค าดว่า จะเกิด ขึ้ น กํา ไรหรื อ
ขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหั กกลบ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุ รกรรมซึ่ งความ
เสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของเกือ บทั้งหมดของสิ นทรัพ ย์ทางการเงินได้ถูกโอน หรื อ ใน
กรณี ที่ก ลุ่ม บริ ษ ทั ไม่ไ ด้ท้ ัง โอนหรื อ คงไว้ซ่ึ ง ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของเกื อ บ
ทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิก หรื อ
หมดอายุ กลุ่ม บริ ษ ทั ตัด รายการหนี้ สิ น ทางการเงิน ออกจากบัญ ชี ห ากมีก ารเปลี่ย นแปลงเงื่อ นไขและ
กระแสเงินสดจากการเปลี่ย นแปลงหนี้ สิ นมีค วามแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ โดยรับรู ้หนี้ สิ นทางการเงิน
ใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อต้องจ่าย รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน และหนี้ สิ น ทางการเงิน จะหัก กลบกัน เพื่อ รายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้ว ย
จํา นวนสุ ท ธิ ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษ ทั มีสิ ท ธิ บงั คับใช้ต ามกฎหมายในการหักกลบจํา นวนเงินที่รับรู ้แ ละกลุ่ม
บริ ษทั ตั้งใจที่จะชําระด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี้ สินพร้อมกัน
(ง.3) อนุพันธ์
อนุ พ นั ธ์รับ รู ้ด ว้ ยมูล ค่า ยุติธ รรมและวัด มูล ค่า ยุติธ รรมทุก วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน ผลกํา ไรหรื อ
ขาดทุน จากการวัด มูล ค่า ยุติธ รรมใหม่จ ะรับ รู ้ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุน ทัน ที เว้น แต่อ นุ พ นั ธ์น้ ั น มีไ ว้เ พื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด กรณี ดงั กล่าวการรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนจะขึ้นอยู่กบั ลักษณะของ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง (ดูหมายเหตุขอ้ 4(ง.4))
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(ง.4) การป้องกันความเสี่ยง
ณ วันที่กาํ หนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงเป็ นครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําเอกสารเกี่ยวกับ
วัต ถุป ระสงค์ข องการบริ หารความเสี่ ย งและกลยุท ธ์ที่ใ ช้ใ นการจัด การกับ ความเสี่ ย ง ความสัมพันธ์เ ชิ ง
เศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงและเครื่ องมือที่ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงรวมถึงการ
พิจารณาความมีประสิ ทธิ ผลของการป้ องกันความเสี่ ยง ณ วันเริ่ มต้นของความสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ ยง
และตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชิ งเศรษฐกิจระหว่างรายการที่
มีการป้ องกันความเสี่ ยงและเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยง
การป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงิ นสด
เมื ่อ อนุ พ นั ธ์ถ ูก กํา หนดให้เ ป็ นเครื ่ อ งมือ ที ่ใ ช้ใ นการป้ อ งกัน ความเสี ่ ย งในกระแสเงิน สด ส่ ว นที ่มี
ประสิ ทธิ ผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพ นั ธ์จะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและ
สะสมไว้ใ นสํา รองการป้ อ งกัน ความเสี่ ย ง การเปลี่ย นแปลงในมูล ค่า ยุติธ รรมของอนุ พ นั ธ์ส่ ว นที่ไ ม่มี
ประสิ ทธิ ผลจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั กําหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของราคาปั จจุบนั (Spot element) ของสัญญาซื้ อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงสําหรับความสัมพันธ์ในการป้ องกัน
ความเสี่ ยงในกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญา
ซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรู ้ในสํารองการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดในส่ วนของเจ้าของ
เมื ่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งรายการคาดการณ์ส่ ง ผลให้เ กิด การรับ รู ้ร ายการที ่ไ ม่ใ ช่ร ายการทางการเงิน ใน
ภายหลังเช่น สิ นค้าคงเหลือ จํานวนเงินที่สะสมไว้ในสํารองการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดจะนําไป
รวมเป็ นต้นทุนเมื่อเริ่ มแรกของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินเมื่อรับรู ้รายการดังกล่าว
สําหรับการป้ องกันความเสี่ ยงรายการคาดการณ์อื่น จํานวนเงินที่สะสมไว้ในสํารองการป้ องกันความเสี่ ยง
กระแสเงินสดจะได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในงวดเดียวกันหรื อระหว่างงวด
ที่กระแสเงินสดที่คาดการณ์ซ่ ึ งได้รับการป้ องกันความเสี่ ยงกระทบกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อ การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งไม่เ ข้า เงื่อ นไขของการบัญ ชีป้ อ งกัน ความเสี่ ย งอีก ต่อ ไปหรื อ เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้
ป้ องกันความเสี่ ยง ถูกขาย หมดอายุ ถูกยกเลิก หรื อ ถูกใช้สิ ทธิ การบัญชี ป้อ งกันความเสี่ ยงจะถูกยกเลิก
ทันทีเป็ นต้นไป เมื่อการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จํานวนเงินที่สะสมในสํารอง
การป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดจะยังคงอยู่ในส่ วนของเจ้าของจนกระทัง่ มีการรับรู ้รายการที่ไม่ใช่ ต วั
เงิน จากรายการป้ อ งกัน ความเสี่ ย งดัง กล่า ว จํา นวนเงิน ที่ส ะสมดัง กล่า วจะรวมเป็ นต้น ทุน ในการรับ รู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกของรายการที่ไม่ใช่ตวั เงิน สําหรับการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสดอื่น จํานวน
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เงินที่สะสมจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในงวดเดียวกันหรื อระหว่างงวดที่กระแส
เงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ซ่ ึ งได้รับการป้ องกันความเสี่ ยงกระทบกําไรหรื อขาดทุน
หากกระแสเงินสดในอนาคตที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อ ไป จํา นวน
เงินที่ส ะสมไว้ในสํารองการป้ อ งกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดจะได้รับ การจัด ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรื อขาดทุนทันที
(ง.5) การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่ายและวงเงินให้สินเชื่อที่อนุมตั ิซ่ ึ งไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก
12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับ
แต่การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวจะ
วัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่ าจะเป็ นถ่วง
นํ้าหนักโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่ งคํานวณโดยใช้มูลค่า
ปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษ ทั พิจารณาว่า ความเสี่ ย งด้า นเครดิต ของสิ นทรัพ ย์ท างการเงินเพิ่มขึ้ นอย่า งมีนัย สํา คัญหากเกิ น
กําหนดชําระมากกว่า 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของ อันดับความน่ าเชื่ อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสําคัญ มี
การดํา เนิ น งานที ่ถ ดถอยอย่า งมีน ัย สํ า คัญ ของลูก หนี้ หรื อ มีก ารเปลี ่ย นแปลงหรื อ คาดการณ์ก าร
เปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ท างเศรษฐกิจ หรื อ กฎหมาย ที่ส่ ง ผลในทางลบอย่า งมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ ในการจ่ายชําระภาระผูกพันให้กกั ลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผูก้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชําระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจํานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มี
สิ ทธิ ในการไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชําระเกินกว่า 90 วัน
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(ง.6) การตัดจําหน่ าย
มูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจําหน่ ายแล้ว
จะรับรู ้เป็ นการกลับรายการการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
(ง.7) ดอกเบีย้
ดอกเบี้ ยรับและดอกเบี้ ยจ่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง ในการคํานวณดอกเบี้ ยรับ
และดอกเบี้ ยจ่าย อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ งจะนํามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ (เมื่อสิ นทรัพย์
ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายของหนี้ สิน
(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู งซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ที่ได้มาเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารซึ่งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(ฉ) ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ การค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้ การค้าวัด
มูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้ สูญจะถูกตัดจําหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
กลุ่ม บริ ษ ทั ประมาณผลขาดทุน ด้า นเครดิต ที่ค าดว่า จะเกิด ขึ้ น ตลอดอายุข องสัญ ญา ซึ่ ง ประมาณการโดยใช้
ตารางการตั้งสํารองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งวิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ ตาม
ความเสี่ ย งด้า นเครดิต ที่มีล กั ษณะร่ ว มกัน และตามระยะเวลาที่เ กิน กํา หนดชํา ระ โดยนํา ข้อ มูล ผลขาดทุน ที่
เกิด ขึ้ น ในอดีต การปรับ ปรุ ง ปั จ จัย ที ่มีค วามเฉพาะเจาะจงกับ ลูก หนี้ น้ั น ๆ ตลอดจนการประเมิน ข้อ มูล
สภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
(ช) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีเ ข้าก่อ นออกก่อน ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เ กี่ยวข้องกับการได้มา
ของสิ นค้าคงเหลือสําหรับสิ นค้าสําเร็ จรู ป ทั้งนี้ มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการ
ดําเนิ นธุ รกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นโดยประมาณในการขาย
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(ซ) ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเลวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนการกู ย้ ืมและต้นทุนในการรื้ อ ถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ ังของสิ นทรัพย์
สําหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ นั
ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุปกรณ์
ผลต่า งระหว่า งสิ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ ที่ไ ด้รับ จากการจํา หน่ า ยกับ มูล ค่า ตามบัญ ชี ข องที่ดิน อาคาร อุป กรณ์แ ละ
เรื อเดินทะเลรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิ ดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
และเรื อเดินทะเล เมื่อกลุ่มบริ ษ ทั จะได้รับ ประโยชน์เ ชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัด จําหน่ ายตามมูลค่าตามบัญ ชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ นประจําในการซ่ อมบํารุ งที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเลจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพ ย์แ ละรับ รู ้ใ นกํา ไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษ ทั ไม่คิด ค่า เสื่ อ มราคาสํา หรับที่ดินและสิ นทรัพ ย์ที่อ ยู่
ระหว่างการก่อสร้าง
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เรื อเดินทะเล
ค่าซ่อมเรื อครั้งใหญ่
อุปกรณ์ใช้ในเรื อ
เฟอร์นิเจอร์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
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(ฌ) ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
(ญ) สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่นๆ
สิ น ทรัพ ย์ไ ม่มีต วั ตนอื่น วัด มูล ค่า ด้ว ยราคาทุน หัก ค่า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและขาดทุน จากการด้อ ยค่า รายจ่า ย
ภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เ กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่า ตัดจําหน่าย
คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
10 ปี
รายชื่อลูกค้า
2 - 5 ปี
สัญญาการให้บริ การระยะยาว
2 - 28 ปี
(ฎ) สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญากลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญา
นั้นให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ท่ีระบุสาํ หรับช่วงเวลาหนึ่ งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่ วนประกอบ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่ ง
สิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าและปรับปรุ งเมื่อ
มีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํา นวนเงินที่รั บ รู ้
เมื่อเริ่ มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่ มแรก ประมาณการ
ต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ่ งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่ อมราคารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธี
เส้นตรงนับ จากวันที่สัญ ญาเช่า เริ่ มมีผ ลจนถึงวันสิ้ น สุ ด อายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่า ที่โ อนกรรมสิ ทธิ์ ใน
สิ นทรัพย์ที่เช่าให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่าหรื อกลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในการซื้ อสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ี
จะบัน ทึก ค่า เสื ่ อ มราคาตลอดอายุก ารใช้ป ระโยชน์ข องสิ น ทรัพ ย์ที่เ ช่า ซึ่ ง กํา หนดตามเกณฑ์เ ดีย วกัน กับ
สิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
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หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ กลุ่ม
บริ ษ ทั ใช้อ ตั ราดอกเบี้ ย เงิน กู ย้ ืมส่ ว นเพิ่ม ของกลุ่ม บริ ษ ทั ในการคิด ลดเป็ น มูลค่า ปั จจุบนั กลุ่ม บริ ษ ทั กํา หนด
อัต ราดอกเบี้ ย เงินกู ย้ ืมส่ ว นเพิ่มโดยนํา อัต ราดอกเบี้ ย จากแหล่งข้อ มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ งและได้
ปรับปรุ งบางส่ วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะ
ถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิ ที่ระบุใน
สัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
หรื อรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
(ฏ) การด้ อยค่ าสินทรัพย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีข อ้ บ่ง ชี้ จ ะทํา การประมาณมูล ค่า สิ น ทรัพ ย์ที่ค าดว่า จะได้รับ คืน สํา หรับ ค่า ความนิ ย มจะประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วย
สิ น ทรัพ ย์ที่ก่อให้เ กิด เงินสดสู งกว่า มูล ค่า ที่จะได้รับคืน เว้น แต่เ มื่อ มีก ารกลับรายการการประเมิน มูลค่า ของ
สิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ี
จะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุน
ในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด
ที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่
อาจประเมิน ได้ใ นตลาดปั จ จุบ นั ซึ่ ง แปรไปตามเวลาและความเสี่ ย งที่มีต่อ สิ น ทรัพ ย์ สํา หรับ สิ น ทรัพ ย์ที่ไ ม่
ก่อ ให้เ กิด กระแสเงิน สดรับ โดยอิส ระจากสิ น ทรัพ ย์อื่น จะพิจ ารณามูลค่า ที่ค าดว่า จะได้รับคืน รวมกับ หน่ว ย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการ
ปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่ามาก่อน
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(ฐ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิ น
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
ภาระผูก พัน สุ ท ธิ ข องกลุ ่ม บริ ษ ทั จากโครงการผลประโยชน์ที ่ กํา หนดไว้ถ ูก คํา นวณจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าว
ได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เ ป็ นมูลค่าปั จจุบ นั ซึ่ งจัดทําโดยนักคณิ ต ศาสตร์ ประกันภัยที่ไ ด้รับอนุญาต
เป็ นประจําทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบี้ ยจ่ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ
ต้นปี โดยคํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อกําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ทันที กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้ สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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(ฑ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษ ทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่
เกิด ขึ้ น ในปั จ จุบ นั อัน เป็ น ผลมาจากเหตุก ารณ์ใ นอดีต ซึ่ ง สามารถประมาณจํา นวนของภาระผูก พัน ได้อ ย่า ง
น่าเชื่อถือและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระผูกพัน
ดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาด
ปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ฒ) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูล ค่า ยุติธรรมคือ ราคาที่จะได้รับ จากการขายสิ น ทรัพ ย์ห รื อ จ่า ยชํา ระเพื่อ โอนหนี้ สิ นในรายการที่เ กิด ขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาด
หลัก) ที่กลุ่มบริ ษทั สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยง
ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทํา
ได้ มูล ค่า ยุติธ รรมเหล่า นี้ ถูก จัด ประเภทในแต่ล ะลํา ดับ ชั้น ของมูลค่า ยุติธ รรมตามข้อ มูล ที่ใ ช้ใ นการประเมิน
มูลค่า ดังนี้
•

ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2

•

ข้อมูลระดับ 3

•

เป็ นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
เป็ นข้อ มู ล อื่ น ที่ สั ง เกตได้โ ดยตรงหรื อ โดยอ้อ มสํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย์น้ ั น หรื อ หนี้ สิ น นั้ น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
หากสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขายกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่า
สิ นทรัพย์และสถานะการเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้ อและวัด มูลค่าหนี้ สิ นและสถานะการเป็ นหนี้ สินด้ว ย
ราคาเสนอขาย
หลักฐานที่ดีที่สุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของ
การทํารายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรื อได้รับ
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(ณ) รายได้ จากสัญญาที่ทํากับลูกค้ า
การรั บรู้ รายได้

รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในบริ การด้วยจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมี
สิ ทธิ ไ ด้รับซึ่ งไม่รวมจํานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่ส าม รายได้ที่รับรู ้ไ ม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อ ภาษีขายอื่นๆ
และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดตามปริ มาณ
รายได้ จากการให้ บริ การ

รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ งโดยอ้างอิงกับขั้นความสําเร็ จเมื่อได้ให้บริ การ ขั้นความสําเร็ จ
ของงานประเมินโดยใช้วิธีการสํารวจงานที่ได้ทาํ แล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
(ด) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซ่ ึ งรับรู ้ ใน
กํา ไรหรื อขาดทุนเว้นแต่รายการที่เกี่ย วข้องในการรวมธุ รกิจ หรื อ รายการที่รับ รู ้โ ดยตรงในส่ ว นของผูถ้ ือ หุ ้น
หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั บันทึ กโดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที่ ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจํานวนที่ ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราว สําหรับการรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็ นรายการที่
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้อง
กับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
บริ ษ ัท คาดว่า จะได้รั บ ผลประโยชน์ จากสิ นทรั พ ย์หรื อ จะจ่ า ยชํา ระหนี้ สิ น ตามมู ลค่ า ตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้ของงวดปัจจุบนั จะหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคต
จะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะ
ถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ต) กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
4

การซื้อบริษัทย่ อยและส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอํานาจควบคุม

(ก) บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จํากัด (เดิมชื่อ “ไทยออยล์ มารีน จํากัด”) และบริษทั ย่ อย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 บริ ษทั ภูริช มารี น จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ได้มาซึ่งอํานาจควบคุมใน
บริ ษทั ทรู ธ มารี ไทม์ จํากัด (เดิมชื่อ “ไทยออยล์มารี น จํากัด”) (“TM”) และมีบริ ษทั ย่อย (“กลุ่ม TM”) โดยกลุ่ม TM
เป็ นผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าทางเรื อสําหรับผลิตภัณฑ์น้ าํ มันปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี และเรื อขนส่ งสัมภาระและ
ผูโ้ ดยสารรวมถึงงานตัวแทนเรื อ ซึ่ งเป็ นการซื้ อหุ ้นทุนในบริ ษทั ร้อยละ 100 โดยมูลค่าราคาซื้ อขายเท่ากับ 860.49
ล้านบาท ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ถือรายการดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจ ภายหลังจากเสร็ จสิ้ นการซื้ อธุรกิจดังกล่าว ส่ งผล
ให้กลุ่ม TM เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั
มูลค่ ายุติธรรม
(พันบาท)
706,703
81,090
12,120
1,681
1,995,557
13,871
12,112
841
3,236
17,410
(162,500)
(69,474)

สินทรัพย์ ที่ได้ มาและหนี้สินที่รับมา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สัญญาระยะยาวและความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริ
มา มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สํ าหมายเหตุ
หรับปี สิ้นปสุระกอบงบการเงิ
ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ ที่ได้ มาและหนี้สินที่รับมา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยาวอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้
หั ก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (ร้อยละ 33.33)
หั ก มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยในที่บริ ษทั ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้ ที่ได้ รับ
ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
เงินสดสุ ทธิที่ได้มาจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
เงินสดที่จ่าย
กระแสเงินสดจ่ายสุ ทธิ

มูลค่ ายุติธรรม
(พันบาท)
(8,022)
(1,222,500)
(700,000)
(14,939)
(2,597)
(17,989)
646,660
(6,607)
(225,044)
414,949
445,538
860,487
706,703
(860,487)
(153,784)

การวัดมูลค่ายุติธรรมของส่ ว นได้เสี ย ที่มีอยู่ก่อ นในบริ ษ ทั ร่ ว มและการร่ ว มค้า (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข อ้
9 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า) ทําให้เกิดผลกําไรจํานวน 5.34 ล้านบาท (225.04 ล้านบาท หักมูลค่า
ตามบัญชีของบัญชีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกลงทุน ณ วันที่ซื้อธุรกิจจํานวน 219.70 ล้านบาท (หมายเหตุขอ้ 9)
ซึ่ งได้รับรู ้ไว้ใน ”กําไรจากการวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ” ในงบกําไรขาดทุนและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ค่ าความนิยม
ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการซื้ อธุ รกิจดังกล่าว จะสามารถขยายกองเรื อและเพิ่มศักยภาพของธุ รกิจขนส่ งนํ้ามันสําเร็ จรู ป
ในประเทศ รวมถึงส่ งเสริ มให้ธุร กิจเรื อขนส่ งระหว่า งประเทศมีค วามแข็งแกร่ งเพิ่มขึ้ น นอกจากนั้น บริ ษ ทั
ทรู ธ มารี ไ ทม์ จํา กัด และบริ ษ ทั ย่อ ยจะสามารถสร้า งให้เ กิด การร่ ว มมือ กัน ระหว่า งธุ ร กิจ ของกลุ ่ม บริ ษ ทั
พริ มา มารี น ซึ่ งจะทําให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุ รกิจและลดค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานได้มาก ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยหลักที่ทาํ ให้เกิดค่าความนิ ยมจากการซื้ อกิจการ ทั้งนี้ ไม่มีค่าความนิ ยมที่คาดว่าจะนํามาหักเป็ นค่าใช้จ่าย
ทางภาษีเงินได้
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บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
น
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในระหว่างงวดนับตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อธุ รกิจจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธุรกิจดังกล่าวมีรายได้จาํ นวน 598.55 ล้านบาท
และกําไรสุ ทธิ จาํ นวน 49.13 ล้านบาท ซึ่ งรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารคาดว่า
หากกลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้ อธุ รกิจตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 จะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจํานวน 846.49 ล้านบาท และ
กําไรสุ ทธิ สําหรับปี เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 28.92 ล้านบาท ในการกําหนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารใช้ขอ้ สมมติในการ
ปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม โดยถื อ เสมื อ นว่ า การรวมกิ จ การที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งงวดนั้ น ได้เ กิ ด ขึ้ น ตั้ง แต่ ว ันที่
1 มกราคม 2564
(ข) บริษัท บิ๊กซี จํากัด
การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนความเป็ นเจ้ าของในบริ ษัทย่ อยโดยอํานาจการควบคุมไม่ เปลี่ยนแปลง
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 บริ ษทั ได้ซ้ือหุ ้นสามัญจากผูถ้ ือหุ ้นจํานวนรวม 55,368 หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั บิ๊กซี
จํากัด เป็ นเงิ นสดจํานวนเงิ นรวม 200 ล้านบาท ทําให้ส่วนได้เสี ยเพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 80 เป็ นร้ อยละ 95.38 กลุ่ ม
บริ ษทั รั บรู ้ ส่วนได้เสี ยที่ ไ ม่ มีอาํ นาจควบคุ มลดลงป็ นจํา นวนเงิ น 149.68 ล้านบาท และส่ วนตํ่ากว่า ทุ นจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่ วนความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิน 50.32 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญจากผูถ้ ือหุ ้นจํานวนรวม 16,632 หุ ้น จากผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั บิ๊กซี
จํากัด เป็ นเงินสดจํานวนเงินรวม 60 ล้านบาท ทําให้ส่วนได้เสี ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 95.38 เป็ นร้อยละ 99.99 กลุ่ม
บริ ษ ัทรั บ รู ้ ส่ ว นได้เ สี ย ที่ ไ ม่ มีอาํ นาจควบคุ มลดลงป็ นจํา นวนเงิ น 45.83 ล้า นบาท และส่ ว นตํ่า กว่า ทุ นจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่ วนความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิน 14.17 ล้านบาท
(ค) บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จํากัด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริ ษทั เอ็น.ที.แอล. มารี น จํากัด ได้ซ้ือหุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุ ้นจํานวนรวม 10,002 หุน้ จากผูถ้ ือ
หุ ้นของบริ ษทั ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จํากัด เป็ นเงินสดจํานวนเงินรวม 6.81 ล้านบาท ทําให้ส่วนได้เสี ยเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 66.66 เป็ นร้อยละ 100 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลงป็ นจํานวนเงิน 8.64 ล้านบาท
และส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิน 1.83 ล้านบาท
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หมายเหตุ
น
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

5

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุม หรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคล
หรื อกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อ
กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการ
ตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนั้น
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อย การดําเนิ นงานร่ วมกัน บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 10
และ 11 สําหรับบุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนยั สําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี
มีดงั ต่อไปนี้
ชื่ อบุคคลหรื อกิจการ
ประเทศที่จัดตั้ง
บริ ษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
ไทย
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.
สิ งคโปร์
Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd
มาเลเซีย

ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
มีกรรมการร่ วมกัน

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

บริษัทใหญ่
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ค่าเช่าและค่าบริ การอาคารสํานักงาน
ค่าบริ การอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย

100,651
1,187
2,072
27,485
931

104,567
1,163
2,072
29,443
-

-

-

36
2,072
12,414
-

36
2,072
15,101
-

-

-

736,595
56,952
1,443
341,317
369,958
1,763

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

บริษัทย่ อย
รายได้จากการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ซื้อสิ นค้าและรับบริ การ
ค่าบริ หารจัดการ
ค่าบริ การอื่น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

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

138,426
15,656
4,885
20,997

140,366
150
18,097
83,628
61,245

13,708
20,991

13,926
83,628
61,234

บริษัทร่ วม
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ซื้อสิ นค้าและรับบริ การ
ค่าบริ หารจัดการ
เงินปั นผลรับ

4,297
579
22,452
4,248
4,141

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

572
2,115

1,715
19,208
3,449
-

ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

69,937
3,672

80,815
501

45,796
834

45,131
501

108,325
587,487
260
300

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

32,656
180
-

33,255
1,171
-

บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกันอื่น
รายได้จากการให้บริ การ
ซื้อสิ นค้าและรับบริ การ
ค่าบริ การอื่น
ค่าเช่าและค่าบริ การอาคารสํานักงาน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

19,942
94
54
403
20,493
20,493

18,044
82
515
151
18,792
18,792

-

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
รวม

22,234
22,234

43,940
153
44,093

53,610
22,228
75,838

-

-

เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อย
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อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2564
(ร้ อยละต่ อปี )
3.6 - 5.0
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ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
-
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2,345,598

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)
(พันบาท)
2,413,098
(67,500)

1,387
1,387
1,387
243,979
36,291
153
280,423
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
2,345,598

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษปัทระกอบงบการเงิ
พริมา มารีน จ�นำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สํ าหรับหมายเหตุ
ปี สิ้นสุ ดวัปนระกอบงบการเงิ
ที่ 31 ธันวาคมน2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
2564
2563
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

1,056

1,056

-

-

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

229
351
137,477
138,057

44,889
44,889

36,304
10,629
46,933

36,118
3,218
39,336

เจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2,354
48
2,402

2,054
1,175
5
3,234

1,657
18,386
20,043

1,490
1,490

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ใหญ่

บริ ษทั ใหญ่

อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2564
(ร้ อยละต่ อปี )
4.57

109,802
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
-
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งบการเงินรวม

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)
(พันบาท)
109,802
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
109,802

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริ ษทั ย่ อย
ในปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้กยู้ มื เงินแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันแก่บริ ษทั ย่อยหลาย
แห่ ง โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี ตามที่ระบุในสัญญา เงินกูย้ ืมดังกล่าวมี กาํ หนดชําระเมื่ อทวงถามหรื อภายใน
5 และ 10 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังไม่มีการเรี ยกชําระเงินให้กูย้ ืมดังกล่าวภายใน
12 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินกู้ยืมจากบริ ษทั ใหญ่
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กิจการร่ วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ได้ทาํ สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับบริ ษทั นทลิน จํากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั เป็ นจํานวนเงินรวม 2,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการ
พัฒนาท่าเรื อแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่ วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเล เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี ตามที่
ระบุในสัญญา เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีกาํ หนดชําระภายใน 3 ปี และ 6 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยบริ ษทั ย่อย
จะมีหนี้สินในอัตราร้อยละ 10 ของเงินกูย้ มื ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญารั บบริ การการขนส่ ง
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญารับบริ การการขนส่ งกับกิจการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ ง โดยบริ ษทั ดังกล่าวจะให้บริ การการขนส่ ง
นํ้ามันทางทะเล โดยสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 2 วันถึง 1 ปี นับจากวันที่ในสัญญา
สัญญาบริ หารจัดการเรื อ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ หารจัดการเรื อกับกิจการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ ง โดยบริ ษทั ดังกล่าวจะให้บริ การการจัดการด้าน
เทคนิ คและการบริ หารจัดการด้านคนประจําเรื อ โดยสัญญามีกาํ หนดเวลา 1 ปี นับจากวันที่ในสัญญา และบริ ษทั
สามารถต่ออายุสัญญานี้ออกไปได้อีก 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา
สัญญาให้ บริ การการขนส่ ง
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การการขนส่ งกับกิจการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ ง โดยบริ ษทั ได้ให้บริ การขนส่ งนํ้ามันทาง
ทะเลและให้บริ การการจัดการด้านเทคนิ คและการบริ หารจัดการด้านคนประจําเรื อ โดยสัญญามีกาํ หนดเวลา 1 ปี
นับจากวันที่ในสัญญาและบริ ษทั สามารถต่ออายุสัญญานี้ ออกไปได้อีก 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งจะบอกเลิ ก
สัญญา
สัญญาให้ บริ การจัดการเรื อ
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาบริ หารจัดการเรื อให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ ง โดยบริ ษทั ย่อยจะให้บริ การการจัดการ
ด้านเทคนิคและการบริ หารจัดการด้านคนประจําเรื อ โดยสัญญามีกาํ หนดเวลา 1 ปี นับจากวันที่ในสัญญา และบริ ษทั
สามารถต่ออายุสัญญานี้ออกไปได้อีก 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สัญญาให้ บริ การขนส่ ง
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาให้บริ การขนส่ งกับกิจการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ ง โดยบริ ษทั ย่อยได้ให้บริ การขนส่ งนํ้ามันทาง
ทะเลและให้บริ การการจัดการด้านเทคนิ คและการบริ หารจัดการด้านคนประจําเรื อ โดยสัญญามีกาํ หนดเวลา 1 ปี
นับจากวันที่ในสัญญา และบริ ษทั สามารถต่ออายุสัญญานี้ ออกไปได้อีก 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งจะบอกเลิ ก
สัญญา
สัญญาให้ บริ การขนส่ ง
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาให้บริ การขนส่ งกับกิจการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ ง โดยบริ ษทั ย่อยได้ให้บริ การขนส่ งนํ้ามันทาง
ทะเล โดยสัญญามีกาํ หนดเวลา 1 ปี นับจากวันที่ในสัญญา และบริ ษทั สามารถต่ออายุสัญญานี้ ออกไปได้อีก 1 ปี
เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา
หนังสื อคํา้ ประกันเงินกู้ยืมธนาคาร
บริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันการใช้วงเงินสิ นเชื่ อให้กบั บริ ษทั ย่อยหลายแห่ งและการร่ วมค้า ให้กบั ธนาคารหลายแห่ งเพื่อ
ความคล่องตัวของบริ ษทั ย่อย
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

งบการเงินรวม
2564
2563

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง

4,227
2,606,854
500

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
3,592
2,214,598
624,972
832,389
608
608

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดใน
งบแสดงฐานะการเงิน

2,611,581

2,218,798
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624,972

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

832,997
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
น
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

7

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
มากกว่า 90 วัน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้การค้าสุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2564
2563
490,337
63,466
1,750
4,100
8,628
568,281
-

568,281
172,679
740,960

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
249,121
75,449
42,345
27,529
1,456

1,970

-

-

4,399

278,106

77,419

46,744

-

278,106
86,358
364,464

-

77,419
84,731
162,150

-

46,744
291,732
338,476

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านเครดิตเปิ ดผยในหมายเหตุขอ้ 26 (ข.1.1)
8

สิ นค้ าคงเหลือ

นํ้ามันคงเรื อ
วัสดุใช้สิ้นเปลือง
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
2,529
2,602
161,456
1,695
96
57
163,151
2,625
2,659

งบการเงินรวม
2564
2563
163,853
2,359
166,212
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

237

เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า

ลักษณะธุรกิจ

ตัวแทนจัดการบริ หารเรื อ
ธุรกิจกองทุนเพื่อการขนส่งในและระหว่างประเทศ
บริ การขนส่งนํ้ามันทางเรื อ
บริ การขนส่งนํ้ามันทางเรื อ

สิ งคโปร์
สิ งคโปร์
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย

70.00

24.87

50.00
50.00
50.00
70.00

33.33
24.87

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง/
สัดส่วน
ดําเนินธุรกิจ
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

326,123
326,123
457,940

131,817
131,817

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

20,733
93,936
91,039
282,955
488,663
672,902

5,719
178,520
184,239

167,928
167,928
251,909

83,981
83,981

7,824
38,675
52,500
167,928
266,927
351,908

1,000
83,981
84,981

ราคาทุน - สุ ทธิ
2563
2564
2563
(พันบาท)

งบการเงินรวม
มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย

* ถื อทางตรงร้ อยละ 12.70 และถื อทางอ้อมโดย บริ ษทั เอ็น.ที .แอล. มารี น จํากัด ร้ อยละ 6.09 บริ ษทั สิ งหา แท็งเกอร์ จํากัด ร้ อยละ 3.04 และบริ ษทั ไทยมารี น แทงเกอร์ จํากัด
ร้อยละ 3.04
** ถือทางตรงร้อยละ 35.00 และถือทางอ้อม โดย TOP-NTL Shipping Trust ร้อยละ15
44

รวม

การร่ วมค้า
TOP-NTL Pte. Ltd.
TOP-NTL Shipping Trust
บริ ษทั ท็อป นอติคอล สตาร์ จํากัด**
บริ ษทั บงกช มารี น เซอร์วิส จํากัด

บริษัทร่ วม
บริ ษทั ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จํากัด ตัวแทนจัดการบริ หารเรื อ
บริ ษทั บทด จํากัด*
บริ การขนส่งนํ้ามันทางเรื อ

9

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีบสปีิ้นสิสุ้นดสุวันดทีวั่ น31ทีธั่ 31
ธันวาคม
ส�ำหรั
นวาคม
2564 2564

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน
รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสํ าคัญ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

บริษัทร่ วม
โอนเปลี่ยนสถานะไปเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(6,493)

-

(1,000)

-

การร่ วมค้ า
โอนเปลี่ยนสถานะไปเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(213,207)
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั บงกช มารี น เซอร์วิส จํากัด
-

-

(98,999)
-

-

49

ในวันที่ 30 เมษายน 2564 บริ ษทั ภูริช มารี น จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เสร็ จสิ้ นการซื้ อหุ ้นร้อยละ 100
ของหุ ้นสามัญของ บริ ษทั ทรู ธ มารี ไทม์ จํากัด (เดิมชื่ อ “ไทยออยล์มารี น จํากัด”) ซึ่ งถือหุ ้นในบริ ษทั ร่ วมและการ
ร่ วมค้าของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ร้อยละ 33.33 ของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จํากัด
ร้อยละ 50.00 ของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั TOP-NTL Pte. Ltd.
ร้อยละ 50.00 ของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั TOP-NTL Shipping Trust
ร้อยละ 35.00 ของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ท็อป นอติคอล สตาร์ จํากัด

ส่ งผลให้บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าของกลุ่มบริ ษทั กลายเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั

238

แบบ 56-1 One Report
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บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

239

ก

408,266
91,664
91,664
64,165
20,997

403,374
100,040
100,040
70,028
34,995

6,477
6,477
2,267
-

46

3,578

201

TOP-NTL
Shipping Trust
2564*
2563
(พันบาท)
86,663
8,395
21,981
(7,519)
(437)
2,529
(1,416)
(7,519)
(437)
1,113
(2,642)
2,896
556
26,250
-

บริ ษทั ท็อป นอติคอล
สตาร์ จํากัด
2564*
2563

หมายเหตุ
ก. รวมรายการต่อไปนี้
- ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
122,121
110,923
21,921
- ดอกเบี้ยจ่าย
9,661
16,770
220
- ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
3,322
3,267
* สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 (วันที่โอนเปลี่ยนสถานะไปเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย)

รายได้
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (ร้อยละ 100)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนที่เป็ นของกลุ่มบริษัท
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าสําหรับปี /งวด

หมายเหตุ

บริ ษทั บงกช มารี น
เซอร์วิส จํากัด
2564
2563

93,216
10,934
3,970

274,802
(171,141)
(171,141)
(42,563)
4,141

81,939
13
(1,511)

257,725
59,759
59,759
14,862
-

บริ ษทั บทด จํากัด
2564
2563

ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่มีสาระสําคัญซึ่งนําเสนออยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
ซื้อและความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการเหล่านี้

บริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ าที่มีสาระสําคัญ

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํส�ำหรั
าหรับบปีปีสสิิ้นสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
25642564
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102,616
555,941
(179,481)
(13,234)
465,842
326,123
326,123

-

167,389
124,895
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-

-

-

260,837

-

-

-

-

-

131,642

บริ ษทั ท็อป นอติคอล
TOP-NTL
สตาร์ จํากัด
Shipping Trust
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
263,645
131,642
120,405
(3,533)
(64,176)
260,112
187,871
130,056
93,936
91,039
93,936

93,192

107,570
681,692
(250,277)
(134,807)
404,178
282,955
282,955

บริ ษทั บงกช มารี น
เซอร์วิส จํากัด
2564
2563

หมายเหตุ
ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
87,443
ค. รวมรายการหนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่นและประมาณการหนี้สิน)
124,895
ง. รวมรายการหนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่นและประมาณการหนี้สิน)
-

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ข
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ค
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ง
สิ นทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
สิ นทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็ นของกลุ่มบริ ษทั
มูลค่ าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า

หมายเหตุ

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํส�ำหรั
าหรับบปีปีสสิิ้นสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
25642564

250,603

331,898

214,161

238,075
897,491
(349,827)
(255,716)
530,023
131,817
131,817

-

-

137,446

150,627
615,813
(4,427)
(44,199)
717,814
178,520
178,520

บริ ษทั บทด จํากัด
2564
2563

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัทปพริ
มา มารีน จ�ำกันด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น
สําหรัหมายเหตุ
บปี สิ้นสุปดระกอบงบการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม
2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ าที่ไม่ มีสาระสําคัญ
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่ไม่มีสาระสําคัญ
จากจํานวนเงินที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั

มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้าที่ไม่มีสาระสําคัญ
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ใน
- กําไรจากการดําเนินงาน
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

บริ ษทั ร่ วมที่ไม่มีสาระสําคัญ การร่ วมค้าที่ไม่มีสาระสําคัญ
2564*
2563
2564*
2563
(พันบาท)
-

5,719

-

20,733

774
774

3,173
3,173

1,486
850
2,336

3,404
(202)
3,202

* สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 (วันที่โอนเปลี่ยนสถานะไปเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย)

10

การดําเนินงานร่ วมกัน
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาร่ วมกับบริ ษทั อีกสองแห่ งซึ่งถือเป็ นผูร้ ่ วมดําเนิ นงานอื่น
เพื่อการดําเนิ นงานร่ วมกันในนาม “กิจการร่ วมค้า ซี เอ็นเอ็นซี (CNNC)” (“CNNC”) เพื่อก่อสร้างโครงการพัฒนา
ท่าเรื อแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่ วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเลให้กบั การท่าเรื อแห่ งประเทศไทย ภายใต้สัญญาบริ ษทั
ย่อยมีสิทธิได้รับแบ่งปันผลกําไรหรื อขาดทุนของ CNNC ในอัตราร้อยละ 10
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 CNNC ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรื อแหลมฉบังระยะที่ 3
(ส่ วนที่ 1) งานก่ อสร้ างทางทะเลกับการท่าเรื อแห่ งประเทศไทย ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่ อนไขของสัญญา CNNC
ตกลงรับจ้างทํางานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยการท่าเรื อแห่ งประเทศไทยตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่
ระบุในสัญญา

48
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ของการดํา เนิ น งานร่ วมกั น ซึ่ งรวมอยู่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วัน ที่
31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
(พันบาท)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
299,353
197,179
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
7,370
2,064
หนี้สินหมุนเวียน
(203,111)
(199,301)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(109,802)
รวมหนีส้ ิ นสุ ทธิ
(6,190)
(58)

242
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

รวม

บริ ษทั ท็อป นอติคอล สตาร์ จํากัด(4)

บริ ษทั บิ๊กซี จํากัด
บริ ษทั ภูริช มารี น จํากัด
Protea Investments Group Limited
บริ ษทั ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จํากัด(2)
TOP-NTL Pte. Ltd.(3)
TOP-NTL Shipping Trust(3)

บริษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั สิ งหา แท็งเกอร์ จํากัด(1)
Nathalin Shipping Pte. Ltd.
บริ ษทั เอ็น.ที.แอล. มารี น จํากัด
บริ ษทั ไทยมารี น แทงเกอร์ จํากัด
บริ ษทั นทลิน แมนเนจเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จํากัด

11

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง/
ดําเนินธุรกิจ

50

บริ การขนส่ งนํ้ามันทางเรื อ
ไทย*
ตัวแทนจัดการบริ หารเรื อ
สิ งคโปร์
บริ การขนส่ งนํ้ามันทางเรื อ
ไทย
บริ การขนส่ งนํ้ามันทางเรื อ
ไทย
ตัวแทนจัดการบริ หารเรื อ
ไทย
ให้บริ การจัดบุคลากรและเป็ นตัวแทน
ไทย
จําหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน
บริ การขนส่ งนํ้ามันทางเรื อ
ไทย
เพื่อลงทุน
ไทย
บริ การขนส่ งนํ้ามันทางเรื อ
หมู่เกาะบริ ติชเวอร์จิน
ตัวแทนจัดการบริ หารเรื อ
ไทย
ตัวแทนจัดการบริ หารเรื อ
สิ งคโปร์
ธุรกิจกองทุนเพื่อการขนส่งในและ
สิ งคโปร์
ระหว่างประเทศ
บริ การขนส่ งนํ้ามันทางเรื อ
ไทย

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริประกอบงบการเงิ
มา มารีน จ�ำกัดน (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
น 2564
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิ้นปสุระกอบงบการเงิ
ดวันที่ 31 ธันวาคม

35.00

99.99
99.99
100.00
33.33
50.00
50.00

51.00
87.50
99.99
99.99
99.99
99.99

-

80.00
99.99
-

51.00
87.50
99.99
99.99
99.99
99.99

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

52,500

2,028,490
1,000
302
1,000
7,824
38,675

1,200,000
651,902
1,614,705
180,000
9,691
7,159

-

360,000
1,000
-

1,200,000
735,478
1,200,000
180,000
8,500
5,500

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

5,205,249

52,500

2,028,490
1,000
302
1,000
7,824
38,675

612,001
651,902
1,614,705
180,000
9,691
7,159

4,494,950

-

1,768,492
1,000
-

957,286

-

20,000
-

204,000
583,286
150,000
-

996,378

-

-

81,600
704,778
180,000
30,000
-

เงินปันผลรับสําหรับปี
2564
2563
(พันบาท)
612,001
651,902
1,264,705
180,000
9,691
7,159

ราคาทุน-สุทธิ
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ถือทางตรงร้อยละ 51.00 โดยบริ ษทั และถือทางอ้อม โดย Nathalin Shipping Pte. Ltd. ร้อยละ 49.00
ถือทางตรงร้อยละ 33.33 โดยบริ ษทั และถือทางอ้อม โดย บริ ษทั ทรู ธ มารี ไทม์ จํากัด (เดิมชื่อ “ไทยออยล์มารี น จํากัด”)
ร้อยละ 33.33 และ บริ ษทั เอ็น.ที.แอล. มารี น จํากัด ร้อยละ 33.33
(3)
ถือทางตรงร้อยละ 50.00 โดยบริ ษทั และถือทางอ้อม โดย บริ ษทั ทรู ธ มารี ไทม์ จํากัด (เดิมชื่อ “ไทยออยล์มารี น จํากัด”)
ร้อยละ 50.00
(4)
ถือทางตรงร้อยละ 35.00 โดยบริ ษทั และถือทางอ้อม โดย บริ ษทั ทรู ธ มารี ไทม์ จํากัด (เดิมชื่อ “ไทยออยล์มารี น จํากัด”)
ร้อยละ 35.00 และ TOP-NTL Shipping Trust ร้อยละ 30.00
* ดําเนินงานธุรกิจหลักอยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์
(1)
(2)

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่อยทางอ้อม
Amity Asset Management Inc.
บริ ษทั ทรู ธ มารี ไทม์ จํากัด
(เดิมชื่อ “ไทยออยล์มารี น จํากัด”)
บริ ษทั ทรู ธ มารี ไทม์ เซอร์วิสเซส จํากัด
(เดิมชื่อ “ท็อป มารี ไทม์ เซอร์วิส จํากัด”)
บริ ษทั ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จํากัด
TOP-NTL Pte. Ltd.
TOP-NTL Shipping Trust

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง/
ดําเนินธุรกิจ

บริ การขนส่งนํ้ามันทางเรื อ
บริ การขนส่งนํ้ามันและปิ โตรเคมี
ทางเรื อ
เรื อขนส่งสัมภาระและผูโ้ ดยสาร

ตัวแทนจัดการบริ หารเรื อ
ตัวแทนจัดการบริ หารเรื อ
ธุรกิจกองทุนเพื่อการขนส่งในและ
ระหว่างประเทศ
บริ ษทั ท็อป นอติคอล สตาร์ จํากัด
บริ การขนส่งนํ้ามันทางเรื อ
* ดําเนินงานธุรกิจหลักอยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสํ าคัญ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
โอนเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
โอนเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนใน
การร่ วมค้า
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งบการเงินรวม
2564
2563

หมายเหตุ

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ปานามา*
ไทย

87.50
100.00

87.50
-

ไทย

100.00

-

ไทย
สิ งคโปร์
สิ งคโปร์

100.00
100.00
100.00

-

ไทย

100.00

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

9

6,493

-

1,000

-

9

213,207

-

98,999

-

51

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ก) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั Protea Investments Group Limited เป็ น
บริ ษทั ย่อยในหมู่เกาะบริ ติชเวอร์ จิน ถือหุน้ โดยบริ ษทั ร้อยละ 100 ธุรกิจหลักของบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่เพื่อลงทุน
และบริ การขนส่ งนํ้ามันทางเรื อระหว่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกเป็ นจํานวน 10,000 เหรี ยญสหรัฐ
หรื อเทียบเท่า 0.3 ล้านบาท และได้จดั ตั้งบริ ษทั สําเร็ จเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
(ข) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั เอ็น.ที.แอล. มารี น จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เป็ นจํานวนเงิน 350 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ไม่เปลี่ยนแปลง
สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก) การเพิ่มเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
(ก.1) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั Nathalin Shipping Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 277.73 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ไม่เปลี่ยนแปลง
(ก.2) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั เอ็น.ที.แอล.มารี น จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 147.00 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ไม่เปลี่ยนแปลง
(ก.3) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั สิ งหา แท็งเกอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เป็ นจํานวนเงิน 121.38 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ไม่เปลี่ยนแปลง
(ข) การจัดตั้งบริ ษัทย่ อยแห่ งใหม่
(ข.1) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั Amity Asset Management Inc. เป็ น
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมในประเทศปานามา ถือหุ ้นโดย Nathalin Shipping Pte. Ltd. ร้อยละ 100 ธุ รกิจหลักของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวคือดําเนิ นธุรกิจให้บริ การเรื อขนส่ ง จัดเก็บนํ้ามันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ าํ มันสําเร็ จรู ป โดยมี
ทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจํานวน 10,000 เหรี ยญสหรัฐ และได้จดั ตั้งบริ ษทั สําเร็ จเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563
(ข.2) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ภูริช มารี น จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อย
ในประเทศซึ่ งถือหุ ้นโดยบริ ษทั ร้อยละ 100 ธุรกิจหลักของบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่คือลงทุนในบริ ษทั อื่น โดยมี
ทุนจดทะเบี ยนเริ่ มแรกเป็ นจํานวน 1 ล้านบาท อัตราหุ ้นละ 1 บาท และได้จัดตั้งบริ ษทั สําเร็ จเมื่ อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2563

52

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

245

246

แบบ 56-1 One Report

12

721,103
1,040,390
(271,442)
(2,280)
1,487,771
185,972

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

53

12.50

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

Nathalin Shipping
Pte. Ltd.

493,112
1,371,971
(107,119)
(133,532)
1,624,432
99,415

9,235
440,166
(14,492)
(283,755)
151,154
18,894

31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั สิ งหา
Amity Asset
แท็งเกอร์ จํากัด Management Inc.
(พันบาท)
6.12
12.50

22,671

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอํานาจควบคุม

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํส�ำหรั
าหรับบปีปีสสิิ้นสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
25642564

326,952

รวม

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

247

11,371
83,327
201,967
186,516
(744,613)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

เงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

54

10,308

3,416,326
560,611
90,968
651,579
70,076

รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

342,982
742,057
(709,094)

-

678,206
466,261
168,428
634,689
28,535

12.50

Nathalin Shipping
Pte. Ltd.

231,809
(258,307)
(2,212)

-

(5,453)

219,452
127,574
(43,625)
83,949
15,947

31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั สิ งหา
Amity Asset
แท็งเกอร์ จํากัด Management Inc.
(พันบาท)
6.12
12.50

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํส�ำหรั
าหรับบปีปีสสิิ้นสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
2564
2564

322

9,138

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

16,548

123,696

รวม

248

แบบ 56-1 One Report

1,293,653
619,468
(399,879)
(11,535)
1,501,707
191,187

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม

55

12.50

Nathalin Shipping
Pte. Ltd.

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริประกอบงบการเงิ
มา มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํส�ำหรั
าหรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2564
2564

83,329
1,806,604
(294,569)
(279,644)
1,315,720
79,126

6.12

บริ ษทั สิ งหา
แท็งเกอร์ จํากัด

186,210
1,213,288
(164,956)
(263,141)
971,401
194,242

บริ ษทั บิ๊กซี จํากัด
(พันบาท)
20.00

31 ธันวาคม 2563

37,839
478,955
(500,623)
16,171
2,021

12.50

Amity Asset
Management Inc.

466,576
999
467,575

รวม

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

249

1,179,107
(205,144)
(403,787)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

56

100,967

401,258
(52,572)
(276,153)

-

(1,459)

(2,120)

เงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

763,706
225,343
(23,826)
201,517
13,802

4,569,802
1,072,464
(16,960)
1,055,504
134,058

รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

6.12

บริ ษทั สิ งหา
แท็งเกอร์ จํากัด

12.50

Nathalin Shipping
Pte. Ltd.

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริประกอบงบการเงิ
มา มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํส�ำหรั
าหรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ 31
ที่ 31
นวาคม
ธันธัวาคม
25642564

216,263
(37,203)
(96,188)

-

(568)

535,929
87,672
(2,840)
84,832
17,534

บริ ษทั บิ๊กซี จํากัด
(พันบาท)
20.00

31 ธันวาคม 2563

48,259
(266,113)
255,693

-

(85)

29,050
16,548
(679)
15,869
2,069

12.50

Amity Asset
Management Inc.

167,463
1,126
168,589
(4,232)

รวม

250

แบบ 56-1 One Report

92,497
(26)
92,471
90
6,029
812
99,402

-

15,840
-

15,840

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

15,840
-

ที่ดิน

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเรื อเดินทะเล

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563-ปรับปรุ งใหม่
(ดูหมายเหตุข้อ 30)
เพิ่มขึ้น
โอน
โอนไปสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
จําหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
ได้มาจากการรวมธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 4)
จําหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

13

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

240,715
12,580,689

11,928,639
735,807
1,921,700
(2,246,172)

(83,262)

11,865,311
183,771
(37,181)

เรื อเดินทะเล

58

8,227
440,541

355,039
21,395
98,804
39,585
(82,509)

(2,256)

240,694
180,182
(63,581)

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่

1,562
128,331

102,780
12,296
9,398
24,995
(22,700)

(1,026)

83,358
24,412
(1,726)
(2,238)

345
34,636

28,695
3,337
(730)
3,248
(259)

(52)

29,885
1,483
(2,621)

งบการเงินรวม
เฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์
และเครื่ องใช้
ใช้ในเรื อ
สํานักงาน
(พันบาท)

1,183

1,843
(660)

-

1,843
-

ยานพาหนะ

5,329

5,329
-

-

67
189,033
(183,771)
-

เรื อเดินทะเล
ระหว่าง
ก่อสร้าง

295
33,534

5,807
134,904
(107,472)
-

327

44,182
141,480
(180,182)
-

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่
ระหว่างทํา

251,956
13,339,485

12,536,443
907,829
1,995,557
(2,352,300)

(86,295)

12,373,677
356,408
(1,726)
(105,621)

รวม

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

251

(80)
50,941
4,209
750
55,900

-

-

-

-

การด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
-

41,343
9,678
-

-

ค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563-ปรับปรุ งใหม่
(ดูหมายเหตุข้อ 30)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนไปสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
จําหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํส�ำหรั
าหรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันที่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2564
2564

13,169
13,169

54,789
3,315,762

3,378,886
641,019
(758,932)

(81,871)

2,917,178
565,318
(21,739)

เรื อเดินทะเล

59

-

24,187
262,060

175,576
118,110
(55,813)

(991)

133,069
106,113
(62,615)

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่

-

1,193
59,796

53,688
17,211
(12,296)

(812)

42,395
15,228
(1,209)
(1,914)

-

241
26,442

23,379
3,076
(254)

167

23,139
2,679
(2,606)

งบการเงินรวม
เฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์
และเครื่ องใช้
ใช้ในเรื อ
สํานักงาน
(พันบาท)

-

-

702

1,362
(660)

-

1,362
-

ยานพาหนะ

-

-

-

-

-

เรื อเดินทะเล
ระหว่าง
ก่อสร้าง

-

-

-

-

-

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่
ระหว่างทํา

13,169
13,169

81,160
3,720,662

3,683,832
783,625
(827,955)

(83,587)

3,158,486
699,016
(1,209)
(88,874)

รวม

252

แบบ 56-1 One Report

15,840
15,840

41,530
43,502

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

8,549,753
9,251,758

เรื อเดินทะเล

179,463
178,481

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่

49,092
68,535

5,316
8,194

งบการเงินรวม
เฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์
และเครื่ องใช้
ใช้ในเรื อ
สํานักงาน
(พันบาท)
481
481

ยานพาหนะ

5,329
5,329

เรื อเดินทะเล
ระหว่าง
ก่อสร้าง

5,807
33,534

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่
ระหว่างทํา

การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้นาํ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเลซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีจาํ นวน 7,919.61 ล้านบาท ไปวางเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน (2563: 6,895.70 ล้ านบาท)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งขายและส่ งมอบเรื อให้กบั ผูซ้ ้ื อรายหนึ่ งเป็ นจํานวนเงิน 24.20 ล้านดอลลาร์ หรื อเทียบเท่า 732.08 ล้านบาท เรื อดังกล่าวมีมูลค่าตาม
บัญชีจาํ นวน 473.04 ล้านบาทและรับรู ้ผลกําไรจากการขายเรื อจํานวน 259.04 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนในงบการเงินรวม

60

รวม

8,852,611
9,605,654

ขายเรื อเดินทะเล
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งขายและส่ งมอบเรื อให้กบั ผูซ้ ้ื อรายหนึ่งเป็ นจํานวนเงิน 5.61 ล้านบาท เรื อดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 16.29 ล้านบาทและรับรู ้ผล
ขาดทุนจากการขายเรื อจํานวน 10.68 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนในงบการเงินรวม

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีจาํ นวน 497.10 ล้านบาท (2563: 198.07 ล้ านบาท)

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563-ปรับปรุงใหม่
(ดูหมายเหตุข้อ 30)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํส�ำหรั
าหรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2564
2564

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สํ
า
หรั
บ
ธันวาคม
ส�ำหรับปีสิ้นปีสุสิด้นวันสุทีด่ วั31นทีธัน่ 31
วาคม
2564 2564

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563-ปรับปรุ งใหม่
(ดูหมายเหตุข้อ 30)
เพิ่มขึ้น
โอน
โอนไปสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
83,767
83,767
83,767

15,840
-

15,840
15,840

ที่ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

4,020,609
735,807
(1,370,494)
3,385,922

5,210,360
(358,776)
(830,975)

เรื อเดินทะเล

61

28,184
6,397
(26,945)
7,636

33,633
53,678
(59,127)

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่

55,226
2,871
(7,739)
50,358

48,765
10,091
(1,726)
(1,904)
18,303
617
18,920

18,902
338
(937)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์
และเครื่ องใช้
ใช้ในเรื อ
สํานักงาน
(พันบาท)

481
481

481
-

ยานพาหนะ

5,328
5,328

5,328
-

เรื อเดินทะเล
ระหว่าง
ก่อสร้าง

35,200
(6,397)
28,803

26,286
27,392
(53,678)
-

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่
ระหว่างทํา

4,227,738
774,495
(1,405,178)
3,597,055

5,438,034
43,149
(360,502)
(892,943)

รวม

254

แบบ 56-1 One Report

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
สําบหรั
ธันวาคม
ส�ำหรั
ปีสบิ้นปีสุสิด้นวันสุทีด่ วั31นทีธัน่ 31
วาคม
2564 2564

43,200
2,772
45,972

-

15,840
15,840

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563-ปรับปรุงใหม่
(ดูหมายเหตุข้อ 30)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
40,567
37,795

35,033
8,167
-

-

ค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563-ปรับปรุ งใหม่
(ดูหมายเหตุข้อ 30)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนไปสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2,984,109
2,505,883

1,036,500
205,412
(361,873)
880,039

1,328,018
233,184
(171,279)
(353,423)

เรื อเดินทะเล

62

19,597
1,910

8,587
8,072
(10,933)
5,726

25,558
19,180
(36,151)

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่

27,198
18,040

28,028
6,692
(2,402)
32,318

22,306
8,371
(1,209)
(1,440)

3,091
2,479

15,212
1,229
16,441

14,693
1,456
(937)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์
และเครื่ องใช้
ใช้ในเรื อ
สํานักงาน
(พันบาท)

-

-

481
481

ยานพาหนะ

5,328

5,328

-

-

เรื อเดินทะเล
ระหว่าง
ก่อสร้าง

28,803

-

-

ค่าซ่อมเรื อ
ครั้งใหญ่
ระหว่างทํา

3,096,211
2,616,559

1,131,527
224,177
(375,208)
980,496

1,425,608
270,358
(172,488)
(391,951)

รวม

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล ซึ่งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็ม
จํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวน 62.84 ล้านบาท (2563: 60.28 ล้ านบาท)
การได้ มาซึ่ งเรื อเดินทะเล
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาซื้อเรื อในราคา 21.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรื อเทียบเท่า 720.62
ล้านบาท เรื อเดินทะเลดังกล่าวถูกส่ งมอบให้แก่บริ ษทั ในวันที่ 16 สิ งหาคม 2564
ขายเรื อเดินทะเล
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 บริ ษทั ขายและส่ งมอบเรื อให้กบั ผูซ้ ้ื อรายหนึ่ งเป็ นจํานวนเงิน 18.35 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อเทียบเท่า 543.70 ล้านบาท เรื อดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 506.11 ล้านบาทและรับรู ้ผลกําไรจากการขายเรื อ
จํานวน 37.59 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ขายและส่ งมอบเรื อให้กบั ผูซ้ ้ื อรายหนึ่ งเป็ นจํานวนเงิน 22.39 ล้านดอลลาร์ หรื อ
เที ยบเท่า 675.32 ล้านบาท เรื อดังกล่าวมี มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 523.83 ล้านบาทและรั บรู ้ ผลกําไรจากการขายเรื อ
จํานวน 151.49 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ การจําหน่ายเรื อเดินทะเลดังกล่าว
ซึ่ งได้มาจากการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันออกไป ส่ งผลให้ส่วนต่างจากการร่ วมธุ กิจภายใต้การควบคุม
เดียวกันในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของเรื อเดินทะเลลําดังกล่าวถูกโอนไปยังกําไรสะสมในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวน 250.70 ล้านบาท
การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้นาํ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเลซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีจาํ นวน 2,558.50
ล้านบาท ไปวางเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (2563: 2,657.54 ล้ านบาท)

63

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
14

สั ญญาเช่ า

สินทรัพย์ สิทธิการใช้

อาคาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอนไปสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 4)
จําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

10,525
26,255
(13,867)
(582)

-

-

334,858
32,003
(187,497)
(31,591)

11

(571)

111,347
1,643,561
(123,325)

292
(78)

13,524
7,614
4,306
(2,746)
(4,004)

147,202
1,654,990
13,871
(2,746)
(146,659)

1,573
17,740

67,046
1,698,629

214

568
19,262

69,187
1,735,845

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื อเดินทะเล ยานพาหนะ
รวม
(พันบาท)
194,415
3,522
197,937
5,748
5,748
(187,497)
(187,497)
(6,918)
(1,141)
(8,059)
8,129
8,129
6,999
6,999
(2,575)
(2,575)
12,553
12,553

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอนไปสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
64
แบบ 56-1 One Report

314,618
(187,497)
(15,774)

รวม

22,331
3,815
9,273
(19,252)

สินทรัพย์ สิทธิการใช้
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เรื อเดินทะเล

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้
สํานักงาน ยานพาหนะ
(พันบาท)
9,715
5,748
(1,950)

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การได้ มาซึ่ งสิ นทรั พย์ สิทธิ การใช้ ของบริ ษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 Protea Investments Group Limited (“Protea”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ลงนามในสัญญาเช่า
เรื อขนส่ งนํ้ามันดิบจํานวน 1 ลํา เป็ นระยะเวลา 10 ปี กับผูใ้ ห้เช่ารายหนึ่ งในต่างประเทศโดยมีมูลค่าของสิ นทรัพย์
สิ ทธิการใช้ดงั กล่าวทั้งสิ้ น 51.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรื อเทียบเท่า 1,643.56 ล้านบาท
งบการเงินรวม
2564
2563

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าตํ่า
– เครื่ องใช้สาํ นักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

146,659
40,194

31,591
18,147

2,575
966

8,059
12,274

688

456

199

156

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่า ยทั้งหมดของสัญญาเช่า ของกลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั มีจาํ นวน 179.77 ล้า นบาท และ
3.25 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 244.59 ล้ านบาท และ 200.02 ล้ านบาท ตามลําดับ)
15

ค่ าความนิยม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินรวม

2563

(พันบาท)

ราคาทุน/มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4 (ก)

65

1,022,246
445,538
1,467,784

1,022,246
1,022,246

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

257

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัทหมายเหตุ
พริมา มารี
น จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบงบการเงิ
น และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การทดสอบการด้ อยค่ าของหน่ วยสิ นทรั พย์ ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิ ยมได้ถูกปั นส่ วนให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของ
กลุ่มบริ ษทั ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
(พันบาท)
ธุรกิจเรื อขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
- บริ ษทั บิ๊กซี จํากัด
- บริ ษทั ทรู ธ มารี ไทม์ จํากัด
ธุรกิจเรื อที่ให้การสนับสนุนงานสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมกลางทะเล
- บริ ษทั ทรู ธ มารี ไทม์ เซอร์วิสเซส จํากัด
ธุรกิจที่ให้บริ การในการบริ หารจัดการเรื อ ตัวแทนเรื อ จัดหาคน และ
บริ การเดินทางให้กบั พนักงานเรื อ
- บริ ษทั ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จํากัด
รวม

1,022,246
384,913
52,377

8,248
1,467,784

1,022,246
-

1,022,246

ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิ ยม พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของแต่
ละหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี เป็ นผลให้ค่าความนิยมไม่ดอ้ ยค่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของแต่ละหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการ ใช้ซ่ ึ งวัดมูลค่าโดย
การคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนิ นงานต่อเนื่ องจากงบประมาณและการคาดการณ์ที่
ได้รับอนุมตั ิโดยผูบ้ ริ หาร ซึ่ งครอบคลุมเป็ นระยะเวลา 5 ปี กระแสเงินสดหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวคาดการณ์โดยใช้
อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0 (2563 : ร้ อยละ 0) อัตราการเติบโตที่ใช้สอดคล้องกับข้อสมมติที่ว่าผูเ้ ข้าร่ วมตลาดจะ
ทําได้ อัตราคิดลดร้อยละ 6.11 (2563 : ร้ อยละ 5.68) สําหรับการคํานวณกระแสเงินสด มาจากการประมาณการของ
ผูบ้ ริ หารซึ่ งสะท้อนความเสี่ ยงของแต่ละหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด ณ วันที่ ทาํ การประเมิ น มูลค่าของข้อ
สมมติ หลักแสดงถึ งการประเมิ นของผูบ้ ริ หารของแนวโน้มในอนาคตที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จโดยอ้างอิ งข้อมูลที่เคย
เกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริมปาระกอบงบการเงิ
มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
น
หมายเหตุ
สําหรับปี ปสิระกอบงบการเงิ
้นสุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

16

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 4)
จําหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,915
(267)

งบการเงินรวม
สัญญาการ
รายชื่อ
ให้บริ การ
ลูกค้า
ระยะยาว
(พันบาท)
-

รวม

63

114,405
(1,821)

116,383
(2,088)

1,648
1,094
841
-

63

11,383
(63)

112,584
729
(14,349)

114,295
1,094
12,953
(14,412)

4
3,587

11,383

98,964

4
113,934

852
276
(259)

16
11

7,931
4,073
(1,821)

8,799
4,360
(2,080)

ค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

869
365
1,234

27
5,126
(63)
5,090

10,183
16,429
(14,349)
12,263

11,079
21,920
(14,412)
18,587

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

779
2,353

36
6,293

102,401
86,701

103,216
95,347

-

ค่าตัดจําหน่ายของสัญญาการให้บริ การระยะยาวรับรู ้ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่นบันทึกในต้นทุนการให้บริ การและค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
(พันบาท)
895
895
38
933

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

313
87
400
87
487

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

495
446

s

17

หนีส้ ิ นที่มีภาระดอกเบีย้
ส่ วนที่มี
หลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
5,243,084
หนี้สินตามสัญญาเช่า 1,698,760
รวมหนีส้ ิ นที่มีภาระ
ดอกเบีย้
6,941,844

งบการเงินรวม

2564
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน

ส่ วนที่มี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)

260
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-

รวม

109,802

109,802

-

5,243,084
1,698,760

4,169,634
106,038

-

4,169,634
106,038

109,802

7,051,646

4,275,672

-

4,275,672

68

-

2563
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน

-

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ วนที่มี
หลักประกัน

2564
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน

3,844,202
12,912

-

3,844,202
12,912

2,219,796
8,200

-

2,219,796
8,200

3,857,114

-

3,857,114

2,227,996

-

2,227,996

เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นที่มีภาระ
ดอกเบีย้

ส่ วนที่มี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)

สินทรัพย์ ที่ใช้ เป็ นหลักประกันหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2564
2563

เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และ
เรื อเดินทะเล
รวม

266,733
13

7,919,606
8,186,339

(พันบาท)
392

6,895,696
6,896,088

2563
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
487

219

2,558,503
2,558,990

2,657,535
2,657,754

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 1,120 ล้านบาท
และ 750 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 910 ล้ านบาท และ 580 ล้ านบาท ตามลําดับ)
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัทหมายเหตุ
พริมา มารี
น จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบงบการเงิ
น และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2564
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ได้มาจากการรวมธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 4)
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงอืน่
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
(ดูหมายเหตุข้อ 14)
- จําหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
- อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
เงินกูย้ ืมระยะยาว เงินกูย้ ืมระยะยาว
จากกิจการที่
จากสถาบัน
หนี้สินตาม
เกี่ยวข้องกัน
การเงิน
สัญญาเช่า
(พันบาท)

รวม

-

4,169,634
1,222,500

106,038
14,939

4,275,672
1,237,439

109,802

(307,182)

(139,576)

(336,956)

-

158,708

65,115

223,823

109,802

(576)
5,243,084

1,654,990
(2,746)
1,698,760

1,654,990
(2,746)
(576)
7,051,646

-

4,765,549

288,775

5,054,324

-

(615,891)

(226,443)

(842,334)

-

18,461
1,515

13,865
29,841

32,326
31,356

-

4,169,634

106,038

4,275,672

2563
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2564
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ได้มาจากการรวมธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 4)
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงอืน่
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึ้น
(ดูหมายเหตุข้อ 14)
- จําหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
- อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
เงินกูย้ ืมระยะยาว เงินกูย้ ืมระยะยาว
จากกิจการที่
จากสถาบัน
หนี้สินตาม
เกี่ยวข้องกัน
การเงิน
สัญญาเช่า
(พันบาท)

รวม

-

4,169,634
1,222,500

106,038
14,939

4,275,672
1,237,439

109,802

(307,182)

(139,576)

(336,956)

-

158,708

65,115

223,823

109,802

(576)
5,243,084

1,654,990
(2,746)
1,698,760

1,654,990
(2,746)
(576)
7,051,646

-

4,765,549

288,775

5,054,324

-

(615,891)

(226,443)

(842,334)

-

18,461
1,515

13,865
29,841

32,326
31,356

-

4,169,634

106,038

4,275,672

2563
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข) เงินกูเ้ พื่อซื้ อ ก่อสร้างเรื อเดินทะเลและก่อสร้างอาคารเป็ นเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ ง โดยกูใ้ น
สกุลเงินบาท มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 871.03 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,833.46 ล้ าน
บาท) มีระยะเวลาชําระคืนภายใน 1 ปี ถึง 7 ปี จ่ายชําระทุก ๆ 1 เดือน ถึง 3 เดือน มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.50
ถึง MLR-1.80 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ถึงร้อยละ 4.60 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ Prime Rate-1.25
ถึง Prime Rate-1.50 ต่อปี , อัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+1.85 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ THB FIX+2.40 ต่อปี
เงินกูด้ งั กล่าวได้รับการคํ้าประกันโดยการจํานองเรื อเดินทะเล 21 ลํา สัญญาประกันภัยของเรื อเดินทะเลของเรื อ
ดังกล่าว ที่ดิน อาคาร สิ ทธิ ในเงินฝากบัญชี สัญญาประกันภัยของอาคาร และกรรมการของบริ ษทั ย่อยเป็ นผูค้ ้ าํ
ประกัน
(ค) เงินกูเ้ พื่อชําระเงินค่าซื้อหุ ้นในบริ ษทั ย่อย เป็ นเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยกูใ้ นสกุลเงินบาท
มี ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 1,540.83 ล้านบาท (31 ธั นวาคม 2563: 777.21 ล้ านบาท) มี
ระยะเวลาชําระคืนภายใน 2 ปี 4 เดือนถึง 4 ปี จ่ายชําระทุกๆ 3 เดือน มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี เงินกูด้ งั กล่าว
ได้รับการคํ้าประกันโดย ที่ดินและอาคารของบริ ษทั เรื อเดินทะเลของกลุ่มบริ ษทั บัญชีเงินฝากและหุ ้นของบริ ษทั
ย่อยแห่งหนึ่งเป็ นหลักประกัน เเละให้มีบริ ษทั ย่อยบางแห่งเป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน
(ง) เงินกูเ้ พื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน เป็ นเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินในประเทศ โดยกูใ้ นสกุลเงินบาท มียอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 728 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: ไม่ มี) มีระยะเวลาชําระคืนภายใน 7 ปี จ่ายชําระ
ทุกๆ เดือน มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.4 ต่อปี เงินกูด้ งั กล่าวได้รับการคํ้าประกันโดยมีเรื อเดินทะเลของกลุ่มบริ ษทั
เป็ นหลักประกัน
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินและข้อกําหนดต่างๆตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และการดํารงสัดส่ วน Debt Coverage Ratio (“DSCR”) เป็ นต้น
18

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
70,021
61,933
17,404
15,950

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โครงการผลประโยชน์ ที่กําหนดไว้
กลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั จัด การโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ต ามข้อ กํา หนดของพระราชบัญ ญัติคุ ม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน โครงการผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้มีค วามเสี่ ย งจากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ประกัน ภัย ได้แ ก่ ความเสี่ ย งของช่วงชีวิต
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม
2564
2563

ณ วันที่ 1 มกราคม

61,933

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
52,669
15,950
11,713

9,315
1,142
10,457

5,411
1,206
1,157
7,774

2,085
184
2,269

1,335
2,221
296
3,852

(13,696)
(1,771)
7,306
(8,161)

5,929
(3,312)
2,617

-

1,746
(1,361)
385

ผลประโยชน์จ่าย
ได้มาจากการรวมธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(12,197)
17,989
70,021

(1,127)
61,933

(815)
17,404

15,950

ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

งบการเงินรวม
2564
2563

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

0.36 - 3.59
3.5 - 8.5
0.0 - 16.0
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(ร้ อยละ)
0.36 - 2.82
0.36 - 2.82
3.5 - 8.5
3.5 - 8.5
0.0 - 16.0
0.0 - 15.0

0.36 - 2.82
3.5 - 8.5
0.0 - 15.0
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ น 14.25 ปี
(2563: 13.9 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่
งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ข้อสมมติเพิ่มขึ้น
2564
2563

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

(6,132)
6,860
(6,413)

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

19

ข้อสมมติลดลง
2564
2563

(พันบาท)
(5,488)
6,915
6,499
(6,031)
(4,596)
8,158

6,255
(5,607)
5,785

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อสมมติเพิม่ ขึ้น
ข้อสมมติลดลง
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
(2,843)
(1,456)
3,148
1,586
3,159
1,459
(2,777)
(1,284)
(3,410)
(1,583)
4,518
2,088

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั มหาชนจะต้องจัดสรรทุ น
สํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้ จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผล
ไม่ได้
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

20

ส่ วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี 4 ส่ วนงานที่รายงาน ซึ่งเป็ นหน่วยงานธุรกิจที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั ที่มีการบริ การที่
แตกต่างกันและมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่ องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน การ
ดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
• ส่ วนงาน 1 ธุรกิจเรื อขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
• ส่ วนงาน 2 ธุรกิจเรื อกักเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
• ส่ วนงาน 3 ธุ ร กิ จเรื อที่ ให้การสนับสนุ นงานสํา รวจและผลิ ตปิ โตรเลี ย มกลางทะเล โดยนํา ส่ งพนักงานและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง และให้บริ การบนเรื อที่พกั
อาศัยสําหรับงานสํารวจ
• ส่ วนงาน 4 ธุรกิจที่ให้บริ การในการบริ หารจัดการเรื อ ตัวแทนเรื อ จัดหาคนและบริ การเดินทางให้กบ
ั พนักงานเรื อ
ผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานวัดโดยใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนําเสนอในรายงานการจัดการ
ภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าการใช้กาํ ไร
ก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน
และสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาํ เนิ นธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้การกําหนดราคาระหว่างส่ วนงานเป็ นไปตาม

การซื้อขายตามปกติธุรกิจ

75

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

267

268

แบบ 56-1 One Report

1,288,024
448,409
58,829
313,788
-

359,150
82,999
324,708
-

กําไรตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงินได้ 412,857
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายเรื อ
เดินทะเลและอุปกรณ์ใช้ในเรื อ
(10,683)
ดอกเบี้ยจ่าย
104,905
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
541,924
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
13,169

3,815,105
3,815,105

2,394,938
331,473
2,726,411

2,922,614
640,291
3,562,905

2,359,017
1,456,088
3,815,105

การจําแนกรายได้
ไทย
สาธารณรัฐสิ งคโปร์
รวมรายได้

2,203,257
523,154
2,726,411

6,934
81,695
343,530
-

1,680,816

5,087,495
5,087,495

3,248,644
1,838,851
5,087,495

ส่ วนงาน 2
2564
2563

2,888,416
674,489
3,562,905

ส่ วนงาน 1
2564
2563

ข้ อมูลตามส่ วนงานดําเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

76

17,101
61,687
-

93,471

307,266
307,266

307,266
307,266

420
2,643
30,721
49,454

21,218

225,474
225,474

225,474
225,474

1,011
22,329
-

73,522

431,941
925,881
1,357,822

325,282
1,032,540
1,357,822

682
15,924
-

-

105,904

264,986
1,153,895
1,418,881

248,377
1,170,504
1,418,881

งบการเงินรวม
ส่ วนงาน 3
ส่ วนงาน 4
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)

(14,246)
(1,301)
-

-

(850,297)
(2,312,820)
(3,163,117)

(3,163,117)
(3,163,117)

(6,934)
(1,428)
-

-

(617,509)
(2,915,000)
(3,532,509)

(3,532,509)
(3,532,509)

รายการตัดบัญชี
2564
2563

437,726
167,600
938,427
13,169

1,867,874

2,811,524
3,068,457
5,879,981

5,879,981
5,879,981

2564

2563

420
168,019
713,455
49,454

2,167,088

2,267,889
3,657,863
5,925,752

5,925,752
5,925,752

รวม

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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4,046,501
111,347
1,022,246
5,180,094

1,701,579
72,052
1,773,631

หนี้สินส่ วนงาน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,016,383
หนี้สินตามสัญญาเช่า
1,662,556
รวม
2,678,939

ส่ วนงาน 1
2564
2563

4,374,765
1,698,630
1,407,159
7,480,554

สินทรัพย์ส่วนงาน
เรื อเดินทะเล
เรื อเดินทะเลระหว่างก่อสร้าง
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
รวม

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,575,375
1,575,375

3,362,268
5,328
3,367,596

1,615,843
1,615,843

4,259,799
5,328
4,265,127

ส่ วนงาน 2
2564
2563

77

-

1,519,900
52,377
1,572,277

-

-

8,248
8,248

-

-

ส่ วนงาน 4
2564
2563
(พันบาท)

363,841
363,841

ส่ วนงาน 3
2564
2563

งบการเงินรวม

-

(5,175)
(5,175)

2564

-

2,591,758
1,662,556
4,254,314

(9,042) 9,251,758
5,328
1,698,630
1,467,784
(9,042) 12,423,500

รายการตัดบัญชี
2564
2563

รวม

3,317,422
72,052
3,389,474

8,661,099
5,328
111,347
1,022,246
9,800,020

2563

270
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467,463
467,463

467,463
467,463

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ข้ อมูลตามส่ วนงานดําเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้

การจําแนกรายได้
ไทย
สาธารณรัฐสิ งคโปร์
รวมรายได้
418,646
418,646

418,646
418,646

ส่ วนงาน 1
2564
2563

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

736,595
736,595

736,595
736,595

1,210,304
1,210,304

1,210,304
1,210,304

ส่ วนงาน 2
2564
2563

78

132,088
132,088

132,088
132,088

225,474
225,474

225,474
225,474

-

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนงาน 3
ส่ วนงาน 4
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)

-

-

-

-

รายการตัดบัญชี
2564
2563

599,551
736,595
1,336,146

599,551
736,595
1,336,146

2564

2563

644,120
1,210,304
1,854,424

644,120
1,210,304
1,854,424

สุ ทธิ

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การกระทบยอดรายได้ กําไร สิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ น และรายการอื่นที่มีสาระสําคัญของส่ วนงานที่รายงาน
งบการเงินรวม
2564
2563
(พันบาท)

กําไร
รวมกําไรก่อนภาษีเงินได้จากส่ วนงานที่รายงาน
จํานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
- รายได้อื่น
- ค่าใช้จ่ายดําเนิ นงาน
- ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษท
ั ร่ วมและการร่ วมค้า
รวม

2564
ส่ วนงานที่รายงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
จํานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
รวม

สิ นทรัพย์

12,423,500
475,940
4,449,532
17,348,972

1,867,874

2,167,088

92,216
(326,622)
26,883
1,660,351

14,016
(378,087)
90,089
1,893,106

งบการเงินรวม
2563

2564

(พันบาท)
9,800,020
4,254,314
672,902
3,169,965
3,984,636
13,642,887
8,238,950

หนีส้ ิ น

2563
3,389,474
1,929,534
5,319,008

ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้าหกรายจากส่ วนงานที่ 1 2 และ 3 ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงินประมาณ 4,013.04 ล้านบาท (2563: 3,945.60
ล้ านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
สิ ทธิ ประโยชน์ จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับธุรกิจขนส่ งทางทะเล
จึงได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มตามระยะเวลา เงื่อนไขและข้อกําหนดที่ระบุในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ ม

2564
กิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่งเสริ ม

รายได้ต่างประเทศ
รายได้ในประเทศ
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม

1,414,801
1,570,463
(1,717,225)
1,268,039

3,966,476
2,091,358
(1,445,892)
4,611,942

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
รายได้ต่างประเทศ
รายได้ในประเทศ
รวม

21

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ ม

2564
กิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่งเสริ ม

736,595
736,595

599,551
599,551

งบการเงินรวม

กิจการที่ได้รับ
รวม
การส่งเสริ ม
(พันบาท)
5,381,277
1,974,010
3,661,821
1,288,806
(3,163,117)
(2,213,805)
5,879,981
1,049,011
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจการที่ได้รับ
รวม
การส่งเสริ ม
(พันบาท)
736,595
1,210,304
599,551
13,429
1,336,146
1,223,733

2563
กิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่งเสริ ม

รวม

4,598,853
1,596,592
(1,318,704)
4,876,741

6,572,863
2,885,398
(3,532,509)
5,925,752

2563
กิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่งเสริ ม

รวม

630,691
630,691

1,210,304
644,120
1,854,424

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
หมายเหตุ
เงินเดือน ค่าแรงและโบนัส
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
อื่นๆ
รวม

272

18

งบการเงินรวม
2564
2563
1,130,451
26,248
10,457
29,168
1,196,324

80
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(พันบาท)

1,017,327
23,381
7,774
21,574
1,070,056

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
173,601
4,717
2,269
8,903
189,490

188,400
5,805
3,852
13,343
211,400

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือน ทุก
เดื อน และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้ อยละ 7 ของเงิ นเดื อนของพนักงานทุกเดื อน กองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ นี้
ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ที่ได้รับอนุญาต
22

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายสําหรับเชื้อเพลิง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่ ง
ค่าบริ หารจัดการ
ค่าบํารุ งรักษา
ค่าประกันภัยสิ นทรัพย์
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมต้ นทุนการให้ บริการและ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

21

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,196,324
1,067,452
952,204
599,498
415,533
194,264
104,737
13,169
6,981
14,497

(พันบาท)
1,070,056
189,490
797,374
8,797
734,967
226,839
628,567
471,436
366,726
411,111
191,542
13,161
97,747
4,253
49,454
4,663
1,045
11,795
686

4,564,659

3,952,891

1,326,818

211,400
8,091
271,587
504,227
630,111
12,649
8,224
49,454
1,867
437
1,698,047

81
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

273

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

23

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
2564
2563

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่าไป
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวม
รวมค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้

99,094
1,225
100,319

200,010
11,406
211,416

-

23
23

33,492
33,492

(19,956)
(19,956)

3,718
3,718

(31,441)
(31,441)

133,811

191,460

3,718

(31,418)

งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สํารองการป้องกันความเสี่ ยงใน
กระแสเงินสด
รวม
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2564
2563
รายได้
รายได้
ก่อน
ก่อน
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิจาก
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)

8,161

(1,506)

6,655

(2,617)

510

(2,107)

21,255
29,416

(4,251)
(5,757)

17,004
23,659

(25,780)
(28,397)

5,156
5,666

(20,624)
(22,731)
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินได้
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สํารองการป้องกันความเสี่ ยงใน
กระแสเงินสด
รวม

2564
2563
รายได้
รายได้
ก่อน
ก่อน
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิจาก
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)

-

-

-

14,860
14,860

(2,972)
(2,972)

11,888
11,888

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีสาํ หรับ
กิจการในต่างประเทศ
ความแตกต่างในอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
รายได้ทางภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่ม
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่าไป
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

8.06
83

2564

(384)

77

(307)

(15,591)
(15,975)

3,118
3,195

(12,473)
(12,780)

งบการเงินรวม

(พันบาท)
1,660,351
332,070

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

2563
(พันบาท)
1,893,106
378,621

(11,187)

(30,573)

(5,377)
(176,774)
7,383
(7,206)
(11,471)

(18,171)
(134,414)
6,146
1,570
(5,431)
(17,713)

5,148
1,225
133,811

19
11,406
191,460

10.11
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
รายได้ทางภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิม่
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่าไป
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

0.32

2564

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

58,217
(16,250)
41,967

2564

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

12,602
12,602

แบบ 56-1 One Report

(พันบาท)
1,167,719
233,544
(216,999)
257
(4,630)
(8,454)
3,718

สิ นทรัพย์

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

276

2564

สิ นทรัพย์

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

84

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

2.88

งบการเงินรวม
2563

2563

2564

หนีส้ ิ น

(พันบาท)
68,182
(110,527)
(21,234)
16,250
46,948
(94,277)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

(พันบาท)
19,292
19,292
-

หนีส้ ิ น

(พันบาท)
1,091,086
218,217
(238,465)
6,146
374
(17,713)
23
(31,418)

2563
(81,882)
21,234
(60,648)

2563
-

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุดสุวัดนวัทีน่ 31
ที่ 31
นวาคม
ส�สํำาหรั
ธันธัวาคม
25642564
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม

2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และ
เรื อเดินทะเล
42,151
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
4,855
อนุพนั ธ์
7,292
ขาดทุนทางภาษียกไป
1,548
ประมาณการหนี้สินไม่
หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
12,336
รวม
68,182
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และ
เรื อเดินทะเล
(56,550)
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
(7,859)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
(17,473)
รวม
(81,882)
2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และ
เรื อเดินทะเล
45,577
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
4,855
อนุพนั ธ์
ขาดทุนทางภาษียกไป
ประมาณการหนี้สินไม่
หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
10,509
รวม
60,941

กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
ส่วนของ
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผูถ้ ือหุ้น
(พันบาท)

ได้มาจาก
รวมธุรกิจ

(ดูหมายเหตุ 4)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

(3,350)
(4,855)
1,674

(4,252)
-

-

-

38,801
3,040
3,222

(912)
(7,443)

(1,506)
(5,758)

-

3,236
3,236

13,154
58,217

(29,751)
(3,444)
7,147
(26,048)

-

-

(516)
(2,081)
(2,597)

(86,817)
(11,303)
(12,407)
(110,527)

(3,426)
(252)
1,548

5,156
-

2,388
-

-

42,151
4,855
7,292
1,548

1,317
(813)

510
5,666

2,388

-

12,336
68,182
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุ
น 2564
สํ าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม

กําไรหรื อ
ขาดทุน

2563
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และ
เรื อเดินทะเล
(77,281)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
(20,647)
รวม
(97,928)

17,595
3,174
20,769

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม

กําไรขาดทุน
ส่วนของ
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผูถ้ ือหุ้น
(พันบาท)

-

(4,723)
(4,723)

ได้มาจาก
รวมธุรกิจ

(ดูหมายเหตุ 4)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

-

(64,409)
(17,473)
(81,882)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ส่วนของผู ้
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ถือหุ้น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
อนุพนั ธ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

10,463
5,639

(3,993)
-

(2,972)

-

6,470
2,667

3,190
19,292

275
(3,718)

(2,972)

-

3,465
12,602

2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
อนุพนั ธ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

15,073
-

(4,610)
-

3,118

2,521

10,463
5,639

2,343
17,416

770
(3,840)

77
3,195

2,521

3,190
19,292

(35,281)
(35,281)

35,281
35,281

-

-

-

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
รวม

86
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แบบ 56-1 One Report

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรับบปีปีสิ้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
ส�สํำาหรั
25642564
24

กําไรต่ อหุ้น
2564

1,402,844

1,533,057

1,164,001

1,122,504

จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

0.56

0.61

0.47

0.45

เงินปันผล
วันที่อนุมตั ิ

26

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2564
2563
(พันบาท/พันหุ้น)

กําไรทีเ่ ป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
กําไรต่ อหุ้น (บาท)
25

งบการเงินรวม

กําหนดจ่าย

อัตราต่อหุน้
(บาท)

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

ปี 2564
เงินปั นผลประจําปี
เงินปั นผลระหว่างกาล

23 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564
12 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564

0.18
0.08

450
200

ปี 2563
เงินปั นผลประจําปี
เงินปั นผลระหว่างกาล

23 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563
12 พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 2563

0.14
0.07

350
175

เครื่ องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิ นรวมถึ ง
ลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการ
เงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
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280

แบบ 56-1 One Report

2563
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการ
ป้องกันความเสี่ ยง
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

2564
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการ
ป้องกันความเสี่ ยง
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(63,041)
(63,041)

(36,456)
(36,456)

88

-

-

(15,201)
(15,201)

-

-

(106,038)
(4,275,672)

(4,169,634)

(1,698,760)
(7,015,646)

(5,243,084)
(109,802)

งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชี
เครื่ องมือทางการเงินที่วดั
เครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ที่วดั มูลค่าด้วยราคา
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ทุนตัดจําหน่าย
(พันบาท)

-

เครื่ องมือที่ใช้ใน
การป้องกันความ
เสี่ ยง

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริ
มา มารีน จ�ำกันด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํส�ำหรั
าหรับบปีปีสิส้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2564
2564

(36,456)
(63,041)
(106,038)
(4,375,169)

(4,169,634)

(15,201)
(1,698,760)
(7,066,847)

(5,243,084)
(109,802)

รวม

(36,456)
-

(4,166,799)

(15,201)
-

(5,196,946)
-

ระดับ 2

(63,041)
(106,038)

-

(1,698,760)

(115,044)

ระดับ 3

มูลค่ายุติธรรม

(36,456)
(63,041)
(106,038)

(4,166,799)

(15,201)
(1,698,760)

(5,196,946)
(115,044)

รวม
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2563
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการ
ป้องกันความเสี่ ยง
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการ
ป้องกันความเสี่ ยง
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

2564
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินให้กรู้ ะยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

(28,194)
(28,194)
-

-

-

(13,334)
(13,334)

-

-

-
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(63,041)

(63,041)

(8,200)
(2,227,996)

(2,219,796)

(12,912)
(3,857,114)

(3,844,202)

2,345,598

(28,194)
(63,041)
(8,200)
(2,319,231)

(2,219,796)

(13,334)
(12,912)
(3,870,448)

(3,844,202)

2,345,598

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี
เครื่ องมือทางการเงินที่วดั
เครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ที่วดั มูลค่าด้วยราคา
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ทุนตัดจําหน่าย
(พันบาท)

-

-

เครื่ องมือที่ใช้ใน
การป้องกันความ
เสี่ ยง

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
สํส�ำหรั
าหรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันที่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2564
2564

(28,194)
-

(2,224,529)

(13,334)
-

(3,808,486)

-

ระดับ 2

(63,041)
(8,200)

-

(12,912)

-

2,362,583

ระดับ 3

มูลค่ายุติธรรม

(28,194)
(63,041)
(8,200)

(2,224,529)

(13,334)
(12,912)

(3,808,486)

2,362,583

รวม

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํส�ำาหรั
หรับบปีปีสสิิ้นสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
2564
2564
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงเทคนิ คการประเมินมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน

ประเภท
สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
Swap model มูลค่าปัจจุบนั ของประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้เส้น
อัตราผลตอบแทนที่สังเกตได้

สิ่ งตอบแทนที่
คาดว่าจะต้องจ่าย

วิธีคิดลดกระแสเงินสด
วิธีน้ ี จะประเมินมูลค่าโดยพิจารณาการ
จ่ายชําระที่คาดการณ์ไว้ถูกกําหนดด้วย
การพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เป็ นไปได้
ของ EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ จํานวน
เงินที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละสถานการณ์ และ
ความเป็ นไปได้ของแต่ละสถานการณ์

ข้ อมูลที่ไม่
สามารถสั งเกตได้
ที่มีนัยสํ าคัญ
-

อัตรากําไรของ
EBITDA ที่
คาดการณ์ไว้
(39.70% สําหรับ
31 ธันวาคม 2563)

ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ข้ อมูลที่ไม่ สามารถสั งเกต
ได้ ที่มีนัยสํ าคัญและการวัด
มูลค่ ายุติธรรม
-

มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณ
การไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หากอัตรากําไรของ
EBITDA สู งขึ้น (ตํ่าลง)

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายคํานวณโดยใช้วิธี
คิดลดกระแสเงินสด
การกระทบยอดของมูลค่ ายุติธรรมระดับ 3
สิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม
กลับรายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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งบการเงินรวม
2564
2563
63,041
(63,041)
-
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
63,041
63,041
(63,041)
63,041
-

63,041
63,041

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัทปพริ
มา มารีน จ�ำนกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น
สํ าหรัหมายเหตุ
บปี สิ้นสุปดระกอบงบการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม
2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
หากปัจจัยที่มีนยั สําคัญและไม่สามารถสังเกตได้ปัจจัยหนึ่งมีความเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ณ วันที่ รายงาน ในขณะที่ ปัจจัยอื่ นคงที่ มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ายที่ วดั มูลค่าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรม จะมีผลกระทบดังนี้ดงั ต่อไปนี้
สิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายเมื่อเข้ าเงื่อนไข
ผลกระทบต่ อกําไรหรือขาดทุน
31 ธันวาคม 2563
อัตราการเพิ่มขึ้นของกําไร EBITDA

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อสมมติเพิ่มขึ้น ข้อสมมติลดลง ข้อสมมติเพิ่มขึ้น ข้อสมมติลดลง
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
(พันบาท)
(10,500)

10,500

(10,500)

10,500

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หารความ
เสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งรั บผิดชอบในการพัฒนาและ
ติ ดตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรายงานการดําเนิ นการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทําขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั เผชิญเพื่อกําหนด
ระดับความเสี่ ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการ
บริ หารความเสี่ ยงได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการ
ดําเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มี เ ป้ าหมายในการรั กษาสภาพแวดล้อมการควบคุ มให้เป็ นระเบี ยบและมี
ประสิ ทธิ ผลโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและกําหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริ หารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจ
ถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กํากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิและนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั
เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กํากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในทํา
หน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอและในกรณี พิเศษและจะ
รายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข.1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตาม
เครื่ องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ ที่เป็ นลูกค้า
ของกลุ่มบริ ษทั
(ข.1.1) ลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทําให้เชื่อมัน่ ได้วา่ ได้ให้บริ การให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับ
ที่ เหมาะสม กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงนี้ โ ดยกําหนดให้มีนโยบายและวิ ธีการในการควบคุ มสิ นเชื่ อ ที่
เหมาะสม กลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 7
(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจาํ กัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็ น
ธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตตํ่า
(ข.1.3) การคํา้ ประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายให้การคํ้าประกันทางการเงินแก่หนี้สินของบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าเท่านั้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ออกหนังสื อคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารสําหรับบริ ษทั ย่อยหลายแห่ง
และการร่ วมค้าแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 5)
(ข.2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กํากับดู แ ลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อ งและรั กษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจากความ
ผันผวนในกระแสเงินสด
ตารางต่อไปนี้ แสดงระยะเวลาการครบกําหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้ สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดย
แสดงจํานวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษปัทระกอบงบการเงิ
พริมา มารีน จ�นำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สําหรับหมายเหตุ
ปี สิ้นสุ ดวัปนระกอบงบการเงิ
ที่ 31 ธันวาคมน2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ใช้
ในการป้องกันความเสี่ ยง
- กระแสเงินสดออก
2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- กระแสเงินสดออก

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(พันบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

890,444
5,243,084

890,444
1,574 ,523

4,039,938

56,250

890,444
5,670,711

109,802
1,698,760
7,942,090

251,559
2,716,526

127,358
1,022,899
5,190,195

677,149
733,399

127,358
1,951,607
8,640,120

15,201

(29,215)

(26,423)

597,780
63,041
4,169,634
106,038
4,936,493

597,780
63,041
1,320,916
46,014
2,027,751

36,456

-

3,200,397
67,066
3,267,643

(16,592)

รวม

(55,638)

-

32,168
32,168

597,780
63,041
4,553,481
113,080
5,327,382

(20,030)
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
บริษปัทระกอบงบการเงิ
พริมา มารีน จ�นำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับหมายเหตุ
ปี สิ้นสุ ดปวัระกอบงบการเงิ
นที่ 31 ธันวาคมน 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- กระแสเงินสดออก
2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- กระแสเงินสดออก

มูลค่า
ตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
หรื อน้อยกว่า แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(พันบาท)

115,718
3,844,202
12,912
3,972,832

115,718
930,273
3,435
1,049,426

13,334

(20,234)

99,700
63,041
2,219,796
8,200
2,390,737

99,700
63,041
588,326
2,087
753,154

28,194

-

3,188,375
12,332
3,200,707

(21,942)

1,833,822
7,720
1,841,542

(10,951)

รวม

56,250
56,250

115,718
4,174,898
15,767
4,306,383

-

(42,176)

-

99,700
63,041
2,422,148
9,807
2,594,696

(17,653)

(28,604)

กระแสเงินสดออกซึ่ งเปิ ดเผยไว้ในตารางด้านบนเป็ นกระแสเงินสดตามสัญญาที่ไม่มีการคิดลดซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
หนี้ สินทางการเงินที่เป็ นอนุ พนั ธ์ที่ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งโดยปกติจะไม่มีการปิ ด
สัญญาดังกล่าวก่อนการครบกําหนดของสัญญา การเปิ ดเผยแสดงให้เห็ นจํานวนเงิ นของกระแสเงิ นสดสุ ทธิ
สําหรับอนุพนั ธ์ที่ชาํ ระด้วยเงินสดสุ ทธิ
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข.3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรื อกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่ องมือทางการเงินจะมีความผันผวน
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ ยงด้านตลาดมีดงั นี้
(ข.3.1) ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มี ค วามเสี่ ย งด้า นอัตราแลกเปลี่ ย นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การซื้ อ การขายและเงิ นกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง

งบการเงินรวม
เงินเหรี ยญ
เงินริ งกิต
สหรัฐอเมริ กา
มาเลเซีย
(พันบาท)

เงินเหรี ยญ
สิ งคโปร์

เงินเยน
ญี่ปุ่น

รวม

(4,299)

576,115
(1,611,903)

(5,311)

(484)

576,115
(1,621,997)

(4,299)

(1,035,788)

(5,311)

(484)

(1,045,882)

(14,222)

761,316
(1,094,227)

(12,919)

(947)

761,316
(1,122,135)

(14,222)

(332,991)

(12,919)

(947)

(360,999)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินเหรี ยญ
เงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
สิ งคโปร์
(พันบาท)

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง
2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

รวม

539,810
(1,580,307)
(1,040,497)

(1,529)
(1,529)

539,810
(1,581,836)
(1,042,026)

842,244
(1,080,188)
(237,944)

(82)
(82)

842,244
(1,080,270)
(238,026)
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
น
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิ้ปนระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ที่ เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเงิ นบาทที่ มีต่อสกุลเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่
รายงาน ส่ งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตั้งอยูบ่ นข้อสมมติ
ที่วา่ ตัวแปรอื่นโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเป็ นอัตราคงที่
ผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน
31 ธันวาคม 2564
เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เงินเหรี ยญสิ งคโปร์
เงินริ งกิตมาเลเซีย
เงินเยนญี่ปุ่น
31 ธันวาคม 2563
เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เงินเหรี ยญสิ งคโปร์
เงินริ งกิตมาเลเซีย
เงินเยนญี่ปุ่น

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การแข็งค่า
การอ่อนค่า
การแข็งค่า
การอ่อนค่า
(พันบาท)

6.27
5.38
4.05
0.43

(1,133,890)
(1,422)
(1,722)
(61)

1,133,890
1,422
1,722
61

(1,139,045)
(506)
-

1,139,045
506
-

3.55
1.88
2.22
5.97

(22,014)
(6,050)
(2,128)
(697)

22,014
6,050
2,128
697

(15,734)
(35)
-

15,734
35
-

(ข.3.2) ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่ ง
ส่ ง ผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากเงิ นกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั รา
ดอกเบี้ยผันแปร (ดูหมายเหตุขอ้ 17) ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริ ษทั ได้ลดความ
เสี่ ยงดังกล่าวด้วยการทําให้มนั่ ใจว่าเงิ นกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่โดยใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยเป็ นหลัก เพื่อจัดการความผันผวนในอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูย้ ืมบางรายการ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
500
หนี้สินทางการเงิน
(4,358,163)
(4,357,663)
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(พันบาท)

608
(3,037,990)
(3,037,382)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2,345,598
(1,042,170)
1,303,428

608
(1,645,897)
(1,645,289)

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัทปพริ
มา มารีน จ�ำนกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร
หนี้สินทางการเงิน
(775,119)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะ
การเงินที่มีความเสี่ยง
(775,119)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
720,299
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ
(54,820)

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(1,131,644)

(479,941)

(573,900)

(1,131,644)
1,059,304
(72,340)

(479,941)
479,941
-

(573,900)
573,900
-

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจํานวน 47.20
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเพื่อแลกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ร้อยละ LIBOR+2.125 ถึง LIBOR+3.25 ต่อปี กับอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 4.40 ถึงร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยมีการแลกเปลี่ยนกันทุก ๆ เดือนและทุก ๆ ไตรมาสเริ่ มจากปี
2559 จนถึงปี 2567
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวในกระแสเงินสดของเครื่ องมือที่มีอัตราดอกเบีย้ ผันแปร
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ซึ่ งเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยตั้งอยู่บนข้อ
สมมติที่วา่ ตัวแปรอื่นโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงที่

ผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน
2564
เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปร

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(พันบาท)

2563
เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปร

27

(548)

548

-

-

(723)

723

-

-

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้ และ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่าง
สมํ่าเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวมส่ วนได้
เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
97

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

289

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

28

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน

ภาระผูกพันอื่น ๆ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น และ
สัญญาเช่าที่มีมูลค่าตํ่า
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563

2,740
3,269,058
3,271,798

(พันบาท)

818
3,262,070
3,262,888

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

645
10,390
11,035

423
35,190
35,613

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งได้ออกหนังสื อคํ้าประกันให้แก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งและผูร้ ่ วม
ดําเนิ นงานอื่ นอี กสองรายจํานวนรวม 3,198 ล้านบาท เพื่อเป็ นหลักประกันสัญญาจ้างและหลักประกันการรั บเงิ น
ค่าจ้างล่วงหน้ากับการท่าเรื อแห่งประเทศไทยสําหรับก่อสร้างตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 10
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ งได้ออกหนังสื อคํ้าประกันให้แก่กลุ่มบริ ษทั จํานวนรวม 71 ล้าน
บาท เพื่อเป็ นหลักคํ้าประกันการให้บริ การการขนส่ งนํ้ามันทางเรื อ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ และเพื่อการ
คํ้าประกันเกี่ยวกับการจัดหางานให้แก่กรมแรงงานและบุคคลภายนอก
29

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการของบริ ษทั อนุ มตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงินปั นผลจากกําไรของปี 2564 ในอัตราหุ ้นละ 0.26 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 650 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนหนึ่ งได้จ่ายเป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือน ธันวาคม 2564 เป็ นจํานวน 200 ล้านบาท เงินปั นผลคงเหลือจํานวน 450 ล้านบาท
จะจ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้นในเดือนพฤษภาคม 2565 ทั้งนี้โดยการประการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ ง
ใหม่โดยมีทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อ 32.50 บาท รวมเป็ น
เงินทั้งสิ้ น 10,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเท่ากับ 325,000 บาท
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

30

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินปี 2564 ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

หลังการจัด
ประเภทใหม่

8,999,813
-

(147,202)
147,202

8,852,611
147,202

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนการจัด
การจัดประเภท
หลังการจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรื อเดินทะเล
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
31

ก่อนการจัด
ประเภทใหม่

งบการเงินรวม
การจัดประเภท
ใหม่
(พันบาท)

3,104,340
-

(8,129)
8,129

3,096,211
8,129

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่หลายฉบับจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะที่ 2 ซึ่ งเกี่ยวกับการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อ
นํามาถื อปฏิ บตั ิ เป็ นครั้ งแรก และจะมี ผลบังคับใช้กับงบการเงิ นสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2565 มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท พริปมระกอบงบการเงิ
า มารีน จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ จะนํามาถือปฏิบตั ิเมื่อมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ใช้อยู่ไป
เป็ นอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิ งอื่ น การแก้ไขดังกล่ าวให้ข ้อผ่อนปรนในทางปฏิ บ ัติ สําหรั บการเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขของ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่เป็ นผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการกําหนดกระ
แสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ (กล่าวคือเกณฑ์ใหม่ใช้ทดแทนเกณฑ์เดิมทันที) ซึ่ งสามารถ
รับรู ้รายการเป็ นเพียงการปรับปรุ งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
นอกจากนี้ การบัญชี ป้ องกันความเสี่ ยงจะไม่ ถู กยกเลิ กเพราะการนําอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิ งอื่ นมาเปลี่ ยนแทน โดย
ความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ ยง (และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) จะต้องถูกปรับปรุ งแทนเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ ยง เครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงและความเสี่ ยงที่ป้องกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ มีผลบังคับใช้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ขณะนี้ ผูบ้ ริ หารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกที่ ถือ
ปฏิบตั ิตามการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษทั
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นายบวร วงศ์สินอุดม

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
: 22 มกราคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง
: ไม่มี
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
: คู่สมรสถือหุ้นจำ�นวน 1,500,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.060 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 45/2562
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 28/2561
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 209/2558
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 76/2551
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 17/2547
ประสบการณ์การท�ำงาน
2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษทั พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
		
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
		
(มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์
		
เคมิคัลส์ จ�ำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอ�ำนวยการ
		
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2563 – 2564 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
		
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
2555 – 2564 ประธานกรรมการ
		
บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ำกัด
2561 – 2563 รองประธานสภาอุตสาหกรรม
		
แห่งประเทศไทย / ประธาน-สถาบัน
		
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
		
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 – 2563 รองประธานกรรมการ / ประธาน
		
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – 2562 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
		
บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 		
		
จ�ำกัด (มหาชน)
2554 – 2562 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม
2560 – 2561 กรรมการ
		
การรถไฟแห่งประเทศไทย
2557 – 2561 กรรมการ
		
การประปานครหลวง
2559 – 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท สุธากัญจน์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์

รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท) / ประธานคณะกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทน กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 70 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
: 22 มกราคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง
: 500,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.020 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด)
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ทร.) โรงเรียนนายเรือ
• หลักสูตร Corporate Governance for Executive
(CGE) รุ่นที่ 12/2561
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 104/2551
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

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

2563 - ปัจจุบัน
		
2559 – ปัจจุบัน
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กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report

-ไม่มี-

2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท บทด จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

-ไม่มี-

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ 71 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
: 22 มกราคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง
: 1,500,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.060 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด)
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

• หลักสูตร The Role of Chairman in Leading
Strategic Risk Oversight 2560
• หลักสูตร The Role of the Chairman Program
(RCP) รุ่นที่ 33/2557
• หลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 63/2550

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่

2560 – ปัจจุบัน
		
		
2560 - ปัจจุบัน
		
		
2553 – ปัจจุบัน
		
		
		
		

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์
จ�ำกัด
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 		
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
อนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 – 2562
		
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
		
-ไม่มี		
ประสบการณ์การท�ำงาน
		
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
2555 – 2562
		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
		
		
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
		
		
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนา
		
		
อย่างยั่งยืน
		
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 – 2561
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 		
		
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 		
		
ก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา /
2554 – 2561
		
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและ 		
		
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
		
		
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
2552 – 2561
		
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
		
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 		
(มหาชน)
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการอ�ำนวยการ
เงินทุนหมุนเวียน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กรรมการ
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน
กรรมการ
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ 71 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
: 22 มกราคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง
: ไม่มี
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
: คู่สมรสถือหุ้นจำ�นวน 800,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.032 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง รุ่นที่ 1
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 28/2555
• หลักสูตร Training for the Role of the Nomination
and Governance Committee ปี 2555
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 76/2549
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 56/2549
• หลักสูตร Understanding the Fundamental
of Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 3/2549
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2
• หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530
ประสบการณ์การท�ำงาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 		
		
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน 		
		
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนา
		
อย่างยั่งยืน
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
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แบบ 56-1 One Report

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
		
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
		
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 		
		
(มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
		
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่
2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
		
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี
		
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ		
		
พิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลาง		
		
ประจ�ำ (พศป.) มหาเถรสมาคม
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 – 2564 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2561 – 2563 ประธานกรรมการ
		
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – 2561 กรรมการอิสระ /
		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด 		
		
(มหาชน)
2559 – 2561 ประธานกรรมการ
		
บริษัท เอคิว เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – 2561 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
		
(มหาชน)
2558 – 2561 ที่ปรึกษา
		
บริษัท เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 – 2561 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด 		
		
(มหาชน)

นายสุรพล มีเสถียร

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท) / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 68 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
: 22 มกราคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง
: 600,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.024 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด)
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
: คู่สมรสถือหุ้นจำ�นวน 100,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.004 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ
• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 155/2555
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 92/2554
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
• หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน
2563 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหา
		
ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
		
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
สมาคมเจ้าของเรือไทย
2550 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
บริษัท นทลิน จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บริษัท นทลิน จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561 – 2564 กรรมการ
		
บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด
2560 – 2563 กรรมการ
		
คณะกรรมการแรงงานทางทะเล
		
กระทรวงแรงงาน
2552 – 2563 รองประธานกรรมการ
		
สมาคมเจ้าของเรือไทย
2557 – 2561 กรรมการ
		
Nathalin Shipping Pte. Ltd.
2554 – 2560 กรรมการ
		
บริษัท คุณนที จ�ำกัด

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท) / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
: 22 มกราคม 2559
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
: 1 มกราคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง
: 100 หุ้น (ร้อยละ 0.000 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด)
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 97/2555
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
-ไม่มีประสบการณ์การท�ำงาน
2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
		
ประธานคณะกรรมการบริหาร
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร /
		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท นทลิน จ�ำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
TATE Offshore Co., Ltd.
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Nathalin Shipping Pte. Ltd.
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559 – 2564 กรรมการ
		
บริษัท วินชัย จ�ำกัด
2548 – 2563 กรรมการบริหาร
		
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
		
บริษัท นทลิน จ�ำกัด

นายสุรศักดิ์ ใจเย็น

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
: 22 มกราคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง
: 200,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.008 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด)
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
: คู่สมรสถือหุ้นจำ�นวน 200,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.008 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
• รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE)
รุ่นที่ 12/2561
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 246/2560
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD)
รุ่นที่ 28/2558
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 20/2555
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง 		
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รุ่นที่ 6/2564
• Assessment Center Certificate/ 7 Habits/ Global
Organization Leadership Development (GOLD)
ประสบการณ์การท�ำงาน
2562 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
		
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนา
		
อย่างยั่งยืน
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่
2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
บริษัท สะหวันพัฒนาพลังงาน จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
บริษัท เมืองโขง คลีน เอ็นเนอร์จี จ�ำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร		
		
และพัฒนาองค์กร
		
บริษัท นทลิน จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บริษัท แบลค ดอลฟิน จ�ำกัด
		
บริษัท โกลด์ ดอลฟิน จ�ำกัด
		
บริษัท ดอลฟิน กรุ๊ป จ�ำกัด
		
บริษัท ไบโอ เทค กรีน เอ็นเนอร์จี จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2564
กรรมการ
		
บริษัท ลินพลัส รีเทลลิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
		
บริษทั เอ็น ดับเบิล้ ยู รีซอร์สเซส โฮลดิง้ จ�ำกัด
		
บริษัท ริช รีเทลลิ่ง จ�ำกัด
		
บริษัท เอ็น.เอ.ที.มาร์ท จ�ำกัด
		
บริษัท ซับพุด เอ็นเนอร์ยี่ วัน จ�ำกัด
		
บริษัท ซับพุด เอ็นเนอร์ยี่ ทู จ�ำกัด

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ 40 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง

: 1 กุมภาพันธ์ 2563

: 5,761,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.23 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด)
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ RMIT University, Melbourne,
Australia
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Risk Management program for Corporate
Leader (RCL) รุ่นที่ 4/2559
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 170/2556
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 92/2554
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่นที่ 2/2558)
• หลักสูตร Masterclass in Private Equity
จากมหาวิทยาลัย London Business School ปี 2557
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่
Modern Marketing Management (MMM) รุ่นที่ 40
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Fundamentals of petroleum economics
จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานส�ำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
รุ่นที่ 7
• หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide
• หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้
ในปี 2563
• หลักสูตรความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจและความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความยั่งยืน

ประสบการณ์การท�ำงาน
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
		
ผู้จัดการใหญ่
		
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ Sea Oil Petroleum AS
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Amity Asset Management Inc.
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอไรออน ทเวนตี้ จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวก้า ทเวนตี้ จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไททัน ทเวนตี้ จ�ำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / เลขานุการ มูลนิธิโอบบุญ
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ Energon Pte. Ltd.
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ Sea Oil Offshore Limited
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Sea Oil Energy Limited
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท นทลิน จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 – 2563 กรรมการ
		
บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จ�ำกัด
		
และบริษัทย่อย*

หมายเหตุ
*บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ซันนี่ โซล่า จ�ำกัด / บริษัท ซัน ลิงค์พาวเวอร์ จ�ำกัด / บริษัท โซล่าร์ ทาวน์ จ�ำกัด / บริษัท สกาย โซล่าร์
พาวเวอร์ จ�ำกัด / บริท สกาย โซล่าร์ รูฟ จ�ำกัด / บริษัท เอ็น ดับเบิลยูกรีน พาวเวอร์ จ�ำกัด / บริษัท เอ็น ดับเบิลยูโซล่าร์ จ�ำกัด /
บริษัท เอ็น ดับเบิลยูเอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
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นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน / กรรมการบริหาร
อายุ 38 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
: 1 มกราคม 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง
: ไม่มี
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขา Business Management (Merit),
Oxford Brookes University, Oxford, UK
• ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-ไม่มีการอบรม / สัมมนาอื่นๆ
• ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate
Sustainability Strategy) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Fundamentals of Petroleum Economics
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• Financial Management and Tax Planning
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• LNG/Gas Contracts - Negotiation, Drafting and
Administration by IBC Asia Singapore
• LNG Cargo Operations, Transportation and claims
by IBC Asia Singapore
• 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
• กลยุทธ์ทางธุรกิจ กฎหมาย และภาษีในการควบรวมและ
ซื้อกิจการ
ประสบการณ์การท�ำงาน
2564 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
สายงานพาณิชย์และการลงทุน
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน รักษาการผู้อ�ำนวยการสายงานการลงทุน
		
โครงการและประกันคุณภาพ
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
TOP NTL PTE.LTD.
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Protea Investments Group Limited
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
Amity Asset Management Inc.
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Nathalin Shipping Pte. Ltd.
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561 – 2563 ผู้อ�ำนวยการสายงานการลงทุนโครงการ
		
และประกันคุณภาพ
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
		
TOP-NTL Pte. Ltd.

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์

ผู้อำ�นวยการสายงานการตลาด
อายุ 45 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ (ทรัพยากรมนุษย์) 		
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-ไม่มีการอบรม / สัมมนาอื่นๆ
• Marketing Knowledge for Ship Business Unit
ประสบการณ์การท�ำงาน
2558 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานการตลาด
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Protea Investments Group Limited
2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด
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แบบ 56-1 One Report

: 1 กันยายน 2558
: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี

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

นายอนันตชัย อุตตะมะ

ผู้อำ�นวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ
อายุ 54 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
• NIDA Executive Mini MBA - สถาบันบัณฑิต		
พัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขา Marine Mechanical Engineering
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-ไม่มีการอบรม / สัมมนาอื่นๆ
• Finance for Non-Finance Managers and all
Concerned โดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ
การเงินไทย
• Carbon Credit โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสีเขียว
โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• Crucial Conversations by PacRim Group Thailand
• Enterprise Risk Management บริษทั พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
• Safety Officer at Management Level สมาคมส่งเสริม
ความปลอดภัยและอนามันในการท�ำงาน (ประเทศไทย)
• Human Resource Management and Industrial
Relations จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (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

: 3 สิงหาคม 2563
: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี

• ILO (MLC 2006) Inspector Course by Lloyd’s
Register at Singapore
• FQMP and Eliminating Substandard Shipping
course by Lloyd’s Register at Singapore
• Vessel Resource Management Course by ST
Education & Training Pte Ltd, Singapore
ประสบการณ์การท�ำงาน
2563 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 – 2563 Technical advisor
		
Double A & NPS Group
		
บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จ�ำกัด
2559 – 2562 Fleet Director
		
Double A & NPS Group
		
บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จ�ำกัด

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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นายปกาศิต คำ�แสง

ผู้อำ�นวยการสายงานเทคนิค
อายุ 41 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-ไม่มีการอบรม / สัมมนาอื่นๆ
• ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate
Sustainability Strategy) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจเดินเรือ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
• Maritime Resource Management by All Academy.
• ME-B Control System standard operation Course
by MAN Energy Solutions at Shanghai, China.
• Vetting Inspections by DNVGL Maritime Academy.
• Fuel Management Course by Veritas Petroleum
Services (VPS) at Hong Kong.
• The Program on Occupational Safety and Health
Management and Work Environment Improvement
(ERWM) by The Overseas Human resources and
industry development Association (HIDA) at Tokyo,
Japan.
• Periodical Survey Refresher Course by Lloyd’s
Register at Kuala Lumpur, Malaysia.
• Marine Auditor Course by Lloyd’s Register at
Singapore.
• Maritime Labor Convention, 2006 Inspector
Training Course by Lloyd’s Register at Singapore.
• Materials & NDE Foundation Programme by Lloyd’s
Register at Shanghai, China.
• Fleet Quality Management Course by Lloyd’s
Register at Singapore.
• Hull Inspection – Damage & Repairs by Lloyd’s
register at Shanghai, China
• Classification and Statutory Surveys for
Superintendent, ABS Academy, Singapore
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แบบ 56-1 One Report

: 1 มกราคม 2565
: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2565 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานเทคนิค
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2564 – 2564 Head of Ship Owner Technic
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – 2564 Assistant Head of Ship Owner Technic
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – 2563 Technical Manager
		
บริษัท ทิปโก้ มารีไทม์ จ�ำกัด

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

ผู้อำ�นวยการสายงานการเงินและบัญชี (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)/
กรรมการบริหาร
อายุ 60 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
: 1 มกราคม 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง
: ไม่มี
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-ไม่มีการอบรม / สัมมนาอื่นๆ
• CFO Refresher
• Strategic CFO In Capital Markets Program
รุ่นที่ 5/2560
• Orientation Course CFO
(Focus on Financial Reporting)
• TLCA CFO Professional Development Program
ประสบการณ์การท�ำงาน
2560 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี /
		
กรรมการบริหาร
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
Protea Investments Group Limited
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 – 2562 กรรมการ
		
บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ�ำกัด

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวสุพัตรา เสริฐกระโทก

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี)
อายุ 39 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำ�บัญชี
: 1 พฤษภาคม 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง
: ไม่มี
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-ไม่มีการอบรม / สัมมนาอื่นๆ
• เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการจัดท�ำบัญชีให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชี (6 ชั่วโมง)
• เจาะลึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มการจ่ายเงิน
ไปต่างประเทศ (ภ.ง.ด.54 และภ.พ.36) (6.30 ชั่วโมง)
• การสัมมนาการรายงานทางการเงินประจ�ำปี 2558 (กลุ่ม 1)
(6.30 ชั่วโมง)
• ปัญหาและฝึกปฏิบัติการ การบันทึกรายการภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี (6 ชั่วโมง)
• หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลง
และสัญญาทางธุรกิจ (6 ชั่วโมง)
• การยื่นงบการเงินของผู้ท�ำบัญชีด้วยระบบการให้บริการ
รับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (6 ชั่วโมง)
• ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในอนาคต (6 ชั่วโมง)
• Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้
ปี 2560 และทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ที่จะถูกน�ำมาใช้ในอนาคต (6 ชั่วโมง)
• การใช้โปรแกรม MS PowerPoint & Excel
เพื่อการน�ำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงิน (6 ชั่วโมง)
• ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคต
ที่จะน�ำมมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 2/60 (6 ชั่วโมง)
• เทคนิคการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางบัญชีการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร
(Effective Accounting & Financial Reporting and
Presentation Technique) (6 ชั่วโมง)
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• จ่ายเงินไปต่างประเทศอย่างไรให้ประหยัดภาษีสูงสุด
(7 ชั่วโมง)
• เทคนิควางแผนภาษี เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของกิจการ
BOI (7 ชั่วโมง)
• (ร่าง) TFRS 16 สัญญาเช่า (7 ชั่วโมง)
• เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
(TFRSs / TFRS for NPAEs) (7 ชั่วโมง)
• TFRS ใหม่ กระทบงบการเงินอย่างไร
(มุมมองของการวิเคราะห์) (7 ชั่วโมง)
• การจัดท�ำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax
(6 ชั่วโมง)
การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ปี 2564
• Tax Mapping เทคนิคการจัดท�ำแผนที่ภาษีอากร (6 ชั่วโมง)
• Transformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล (6 ชั่วโมง)
• เจาะกฎหมายส�ำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในไทย
และต่างประเทศ (Transfer Pricing) (6 ชั่วโมง)
ประสบการณ์การท�ำงาน
2564 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่
-ไม่มีประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561 – 2564 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร

ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน / เลขานุการบริษัท
อายุ 46 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท
: 2 กรกฎาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ตนเอง
: ไม่มี
• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Business Systems,
Monash University, Australia
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
รุ่นที่ 47/2561
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)
รุ่นที่ 22/2561
• หลักสูตร Effective Minutes Taking EMT รุ่นที่ 13/2552
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 30/2552
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2560
ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หมายเหตุ
* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง (1)
			
(2)
			
(3)
				
				

ประสบการณ์การท�ำงาน
2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและก�ำกับดูแล
		
การปฏิบัติงาน / เลขานุการบริษัท
		
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนหรือองค์กรอืน่
-ไม่มีประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 – 2561 ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์และ		
		
เลขานุการบริษัท
		
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)

คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30
ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็น
สัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
(1)		 จั ด ท�ำและเก็บ รัก ษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุ ม
			 คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
			 ผู้ถือหุ้น
(2)		 เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสีย ทีร่ ายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร จัดส่งส�ำเนารายงานการมีสว่ นได้เสีย
			 ของกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการ
			 นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
(3)		 ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของ
			 บริษัทฯ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
			 แก่กรรมการ
(4)		 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
			 ข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
(5)		 บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติ
			 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
(6)		 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเหตุการณ์ส�ำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงาน
			 ทีก่ ำ� กับดูแลบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ และข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
(7)		 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
(8)		 ควบคุมและจัดเก็บทะเบียนส�ำคัญของบริษทั ฯ รวมถึงใบอนุญาตต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจและ
			 การแสดงสถานะของบริษัทฯ
(9)		 ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และการด�ำเนินการใด
			 ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
(10) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
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2. ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายชื่อกรรมการ
และผู้บริหาร

NAT PRM 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

AAM BGS BMS BSC NMC NSSG NTL PM PRO SHT TIM TM TMN TMS TMT TNS TNTL TST
1. นายบวร วงศ์สินอุดม

C

2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์

VC

3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

/

4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

/

5. นายสุรพล มีเสถียร

C

/, E

/

/

/, E

/, E

/

/

/

/

9. นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย

E

/

10. นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์

E

/

11. นายอนันตชัย อุตตะมะ

E

/

12. นายปกาศิต ค�ำแสง

E

13. นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

E

6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
7. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

C = ประธานกรรมการ

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

VC = รองประธานกรรมการ

/

/

/

/ = กรรมการ

/

/

/

E = ผู้บริหาร

AAM Amity Asset Management Inc.

NTL บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด

BGS บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด

PM

BMS บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ�ำกัด

PRO Protea Investments Group Limited

TMT บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด

BSC บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

PRM บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

TNS บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ�ำกัด

NAT บริษัท นทลิน จ�ำกัด

SHT บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด

TNTL TOP-NTL Pte. Ltd.

NMC บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด

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

TST TOP-NTL Shipping Trust

NSSG Nathalin Shipping Pte. Ltd.

TM

บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด

TMN บริษัท บทด จ�ำกัด
TMS บริษัท ทรูธ มารีไทม์ เซอวิสเซส จ�ำกัด

บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทถูกลงโทษ เนื่องจากการกระท�ำความผิด
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1

2

3

4

5

6

7

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
8
9 10 11

12

13

14

15

16

17

18

AAM BGS BMS BSC NMC NSSG NTL PM PRO SHT TIM TM TMN TMS TMT TNS TNTL TST
1. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์
2. นายสุรพล มีเสถียร
3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
4. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
5. นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย
6. นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์
7. นายอนันตชัย อุตตะมะ
8. นายปกาศิต ค�ำแสง
9. นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์
10. Mok Soo Keow Irene
11. Mr. Mohamad Emdad Hossain
12. นายชุมพล พรหมประสิทธิ์
13. นายพชร เสนะวีณิน
14. นางสาวณดี มีเสถียร
15. นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์
16. นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์
17. นางสาวเรืองรัตน์ ทองดีนอก
18. นายเศกสิษฏ์ ประทุมศรี
19. นายสันติ โตเข็ม
20. Mr. Wang Wei
21. นายบวรศักดิ์ สมจิตต์สกุล
22. นายธานินทร์ ผะเอม
23. นายประทีป เตียวตรานนท์
24. นายภูมินทร์ หะรินสุต
25. นายวรวิทย์ วิศิษฐ์กิจการ
26. นายชัยยะ ไผ่สุวัฒน์
27. นายประพันธ์ โลหะวิริยศิริ
28. นายจุฬา สุขมานพ
29. นายบุญรักษ์ ลี้ประกอบบุญ
30. นายสมพัฒน์ คงส�ำราญ
31. Mr. Li Ke
32. นายกัมปนาท วินิจธรรมกุล
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C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ
รายชื่อบริษัท
AAM Amity Asset Management Inc.

NTL บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด

BGS บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด

PM

BMS บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ�ำกัด

PRO Protea Investments Group Limited

TMT บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด

BSC บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

SHT บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด

TNS บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ�ำกัด

NMC บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด

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

TNTL TOP-NTL Pte. Ltd.

NSSG Nathalin Shipping Pte. Ltd.

TM
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บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด

บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด

TMN บริษัท บทด จ�ำกัด
TMS บริษัท ทรูธ มารีไทม์ เซอวิสเซส จ�ำกัด

TST TOP-NTL Shipping Trust

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ

1.		 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ - นามสกุล :
ต�ำแหน่ง : 		
คุณวุฒิทางการศึกษา :
				
				

นางสาวสิริมาพรรณ ไผ่เฉลิม
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโทการเงิน Goldey Beacom College

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง : ผ่านการอบรมหลักสูตร ดังนี้
การสอบทานกระบวนการจัดท�ำและติดตามการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์
การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร
Anti-corruption: The practical guide
IT security awareness
Internal control fundamentals
มาตรการควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยง
Accounting and Finance policy & regulation
การจัดท�ำกระดาษท�ำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร
CIA review Part 2
Anti – Corruption: The Practical Guide (ACPG)
Fraud risk management
CIA review Part 1
Chief Audit Executive Professional Leadership Program
การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
Enhancing efficient internal audit procedure
การบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting)
การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) - COSO ERM2017
ประสบการณ์การท�ำงาน :
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 			
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 		
ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส 			
ผู้จัดการ 			
ผู้ช่วยผู้จัดการ 			
ผู้จัดการ 			

กรมสรรพากร
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานการตรวจสอบภายในของบริษัท :
1.		 มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การเสนอความเห็นในการตรวจสอบ สามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงและ
		 คณะกรรมการได้โดยตรงปราศจากการแทรงแซงใดๆ ในการปฏิบัติงานและการสื่อสารผลการปฏิบัติงาน โดยมี
		 สายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
2.		 ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กรในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือ
		 ประเมินผล โดยได้ละเว้นการประเมินงานที่ตนเองเคยรับผิดชอบมาก่อน แต่สามารถบริการให้ค�ำปรึกษาในงาน
		 ที่ตนเองเคยรับผิดชอบมาก่อนได้
3.		 ประเมินความเสี่ยง สอบทานระบบควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่ามีความเพียงพอ
		 และมีประสิทธิภาพที่จะท�ำให้บริษัทปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก�ำหนดไว้
4.		 สอบทานความถูกต้องของขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
		 ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากระบวนการท�ำงานมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยการช่วย
		 สนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
5.		 สอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านและประเมินความเชือ่ ถือได้ของข้อมูลทีไ่ ด้จากระบบ
		 สารสนเทศ การส�ำรองข้อมูล การป้องกันไม่ให้เกิดการรัว่ ไหลของข้อมูลส�ำคัญของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก เพือ่ ให้
		 มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
		 ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือสร้างความสูญเสียให้กับ
		 บริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
6.		 สอบทานความถูกต้องของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ของรายงานทางการเงินว่าแสดงรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
		 เหมาะสมและเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ตลอดจนประเมินระบบควบคุมภายในของ
		 ระบบงานบัญชีและการเงินว่าเพียงพอและมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดการทุจริตและการตกแต่งตัวเลขซึ่งอาจ
		 สร้างความเสียหายต่อบริษัทได้
7.		 ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดยต้อง
		 ค�ำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผูร้ บั ค�ำปรึกษา, ขอบเขตของานทีจ่ ำ� เป็นและความคุม้ ค่าของภารกิจการ
		 ให้ค�ำปรึกษา ยกเว้นภารกิจให้ค�ำปรึกษาหรือขอค�ำแนะน�ำและความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายใน
		 ขาดความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นที่จ�ำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าว
8.		 สอบทานการท�ำรายการระหว่างกันเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวได้ดำ� เนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
		 ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
		 รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
9.		 ด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมเป็นไปตามกฎหมาย
		 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
		 คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
10. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
		 ให้ด�ำเนินการตรวจสอบ รวมถึงการขอค�ำแนะน�ำและความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องหากผู้ตรวจสอบภายในไม่มี
		 ความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องที่ตรวจสอบ
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
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2.		 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร
ต�ำแหน่ง : 		
ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน / เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท Master of Business Systems, Monash University
				
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�ำงาน:
2561 – ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท และก�ำกับดูแการปฎิบัติงาน / เลขานุการบริษัท
				
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – 2561
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท
				
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 – 2558
พนักงานอาวุโสงานเลขานุการบริษัท
				
ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
2547 – 2557
ผู้จัดการอาวุโสส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
				
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
• หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 47/2561
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 22/2561
• หลักสูตร Effective Minutes Taking EMT รุ่นที่ 13/2552
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 30/2552
• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2560
ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน:
1.		 จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม คณะกรรมการ
		 บริษัท และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.		 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร จัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของ
		 กรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่
		 บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3.		 ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ
		 ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ
4.		 จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ติ า่ ง ๆ
5.		 บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุม
		 ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
6.		 ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานเหตุการณ์สำ� คัญ ๆ ของบริษทั ฯ ในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล
		 บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ และข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
7.		 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
8.		 ควบคุมและจัดเก็บทะเบียนส�ำคัญของบริษัทฯ รวมถึงใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและ
		 การแสดงสถานะของบริษัทฯ
9.		 ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และการด�ำเนินการใดให้เป็นไป
		 ตามที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
10. ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรากฎ
ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งหมดเท่ากับ 9,605.6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ล้านบาท)

ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เรือเดินทะเลและค่าซ่อมเรือครั้งใหญ่
เรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือ
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
รวม

15.8
43.5
9,463.8
5.3
68.5
8.2
0.5
9,605.6

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

ภาระผูกพัน

โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1.1.1.1
โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1.1.1.2
โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1.1.1.3
โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1.1.1.4
โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1.1.1.5
โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1.1.1.6
โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1.1.1.7

ทัง้ นี้ รายการสินทรัพย์ถาวรของกลุม่ บริษทั ฯ ตามทีแ่ สดงไว้ขา้ งต้นสามารถแสดงรายละเอียดจ�ำแนกตามประเภทของสินทรัพย์
และจ�ำแนกตามบริษัทได้ ดังนี้
1.1.1		 สินทรัพย์ถาวรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทฯ
1.1.1.1 ทีด่ ินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

บริษัทฯ
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ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่
(ไร่-งาน-วา)

ที่ดิน (566/567) โฉนดที่
108761, 108762
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ รวมเนื้อที่ 1 งาน
98 ตารางวา
รวม

แบบ 56-1 One Report

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
วัตถุประสงค์ ลักษณะ
ณ วันที่
การถือครอง กรรมสิทธิ์ 31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

ที่ตั้งของ
เป็น
สำ�นักงาน เจ้าของ
ใหญ่ของกลุ่ม
บริษัทฯ

15.8

15.8

ภาระผูกพัน

จดจำ�นองเพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน

1.1.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

บริษัทฯ

TM
TMS

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
วัตถุประสงค์ ลักษณะ
ณ วันที่
การถือครอง กรรมสิทธิ์ 31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

ลักษณะและที่ตั้ง

ภาระผูกพัน

อาคารวาริน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ

อาคาร
เป็น
สำ�นักงาน เจ้าของ
ใหญ่ของกลุ่ม
บริษัทและใช้
เป็นอาคารใน
เชิงพาณิชย์

37.8

จดจำ�นองเพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน

ส่วนปรับปรุงอาคารสำ�นักงาน
เช่า
ส่วนปรับปรุงอาคารสำ�นักงาน
เช่า
รวม

สนับสนุนการ เป็น
ดำ�เนินธุรกิจ เจ้าของ
สนับสนุนการ เป็น
ดำ�เนินธุรกิจ เจ้าของ

5.2

ไม่มีภาระผูกพัน

0.5

ไม่มีภาระผูกพัน

43.5

1.1.1.3 เรือเดินทะเลและค่าซ่อมเรือครั้งใหญ่
เจ้าของ ชื่อทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/ วัตถุประสงค์ ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
ความจุของเรือ
การถือครอง กรรมสิทธิ์

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

เรือนวธานี
บริการเรือพัก เป็น
เรือที่พัก
อาศัย
เจ้าของ
(Accommodation Barge)
จำ�นวน 300 คน
ขนาด 13,207 DWT
เรืออะแควเรียส สตาร์
บริการเรือ
เป็น
เรือ FSU
ขนส่งและจัด เจ้าของ
ขนาด 298,641 DWT
เก็บสินค้า
เรือคริสตัล สตาร์
เรือ FSU
ขนาด 298,570 DWT

บริการเรือ
เป็น
ขนส่งและจัด เจ้าของ
เก็บสินค้า

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

342.4

727.1

721.8

ภาระ
ผูกพัน

อายุเรือ1

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการ
เงิน
จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

11

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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เจ้าของ ชื่อทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/ วัตถุประสงค์ ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
ความจุของเรือ
การถือครอง กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

ภาระ
ผูกพัน

อายุเรือ1

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการ
เงิน
ไม่มีภาระ
ผูกพัน

22

บริษัทฯ

เรือฟินิกซ์ สตาร์
เรือ FSU
ขนาด 307,151 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

709.3

NTL

เรือศรีนารา
เรือขนส่ง
ขนาด 4,999 DWT
เรือสิริธนา
เรือขนส่ง
ขนาด 4,999.42 DWT
เรือศรีตาปี
เรือขนส่ง
ขนาด 3,022 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

21.4

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

20.4

ไม่มีภาระ
ผูกพัน

362

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

161.7

5

เรือศรีท่าชนะ
เรือขนส่ง
ขนาด 2,975 DWT
เรือศรีภูเก็ต
เรือขนส่ง
ขนาด 4,999 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

106.6

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการ
เงิน
ไม่มีภาระ
ผูกพัน

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

21.1

ไม่มีภาระ
ผูกพัน

29

NTL
NTL

NTL
NTL

29

9

โดยทั่วไป เรือจะมีอายุการใช้งานประมาณ 25 – 30 ปี แต่ทั้งนี้ การทดแทนเรือล�ำเก่าขึ้นอยู่กับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
ความต้องการของลูกค้าที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งสภาพของเรือ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์
สูงสุด กลุ่มบริษัทฯ จะใช้งานเรือจนกว่าเรือจะหมดสภาพ
2
เรือมีสภาพดีและสามารถใช้งานได้จากการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาการหาเรือมาทดแทน
ในอนาคต
1
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เจ้าของ ชื่อทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/ วัตถุประสงค์ ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
ความจุของเรือ
การถือครอง กรรมสิทธิ์

NTL

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

ภาระ
ผูกพัน

อายุเรือ1

เรือศรีบ้านดอน
เรือขนส่ง
ขนาด 3,138.83 DWT
เรือศรีคีรีชาด
เรือขนส่ง
ขนาด 4,988 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

104.5

ไม่มีภาระ
ผูกพัน

9

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

263.5

4

NTL

เรือศรีดอนสัก
เรือขนส่ง
ขนาด 3,020.76 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

184.3

NTL

เรือศรีกาญจนดิษฐ์
เรือขนส่ง
ขนาด 2,911 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

189.8

NTL

เรือสิริพิพัฒน์
เรือขนส่ง
ขนาด 3,497.15 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

84.8

NTL

เรือศรีสุราษฎร์
เรือขนส่ง
ขนาด 3,000 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

205.6

NTL

เรือศรีไชยา
เรือขนส่ง
ขนาด 3,066 DWT
เรือศรีท่าเพชร
เรือขนส่ง
ขนาด 2,998.20 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

161.3

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
ไม่มีภาระ
ผูกพัน

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

160.8

เรือศรีพุมเรียง
เรือขนส่ง
ขนาด 2,998.80 DWT
เรือศรีพุนพิน
เรือขนส่ง
ขนาด 2,998.90 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

157.2

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

159.8

NTL

NTL

NTL
NTL

4

4

21

3

3

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
ไม่มีภาระ
ผูกพัน

3

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

3

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

3
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เจ้าของ ชื่อทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/ วัตถุประสงค์ ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
ความจุของเรือ
การถือครอง กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

ภาระ
ผูกพัน

อายุเรือ1

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
ไม่มีภาระ
ผูกพัน

2

NTL

เรือศรีลำ�พู
เรือขนส่ง
ขนาด 2,998.90 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

174.3

SHT

เรือเรเดียน สตาร์
เรือขนส่ง
ขนาด 105,996 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

579.7

SHT

เรือเกรซ สตาร์
เรือ FSU
ขนาด 312,638 DWT

บริการเรือ
เป็น
ขนส่งและ เจ้าของ
จัดเก็บสินค้า

727.6

BIG SEA เรือบิ๊กซี 9
เรือขนส่ง
ขนาด 1,929 DWT
BIG SEA เรือบิ๊กซี 10
เรือขนส่ง
ขนาด 1,830 DWT
BIG SEA เรือบิ๊กซี 14
เรือขนส่ง
ขนาด 2,473 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

10.0

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

14.3

ไม่มีภาระ
ผูกพัน

33

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

13.0

30

BIG SEA เรือบิ๊กซี 17
เรือขนส่ง
ขนาด 2,412 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

25.0

BIG SEA เรือบิ๊กซี 20
เรือขนส่ง
ขนาด 1,907 DWT
BIG SEA เรือบิ๊กซี 21
เรือขนส่ง
ขนาด 1,940 DWT
BIG SEA เรือบิ๊กซี 101
เรือขนส่ง
ขนาด 3,200 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

23.8

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
ไม่มีภาระ
ผูกพัน

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

24.0

ไม่มีภาระ
ผูกพัน

26

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

89.1

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

11
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16

20

33

27

27

เจ้าของ ชื่อทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/ วัตถุประสงค์ ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
ความจุของเรือ
การถือครอง กรรมสิทธิ์

BIG SEA เรือบิ๊กซี 102
เรือขนส่ง
ขนาด 2,300 DWT
BIG SEA เรือบิ๊กซี 103
เรือขนส่ง
ขนาด 2,300 DWT
BIG SEA เรือบิ๊กซี 104
เรือขนส่ง
ขนาด 6,400 DWT

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

ภาระ
ผูกพัน

อายุเรือ1

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

121.4

ไม่มีภาระ
ผูกพัน

7

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

123.3

ไม่มีภาระ
ผูกพัน

7

บริการเรือ
เป็น
ขนส่งและ เจ้าของ
จัดเก็บสินค้า

171.4

9

BIG SEA เรือบิ๊กซี 105
เรือขนส่ง
ขนาด 3,187 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

123.8

BIG SEA เรือบิ๊กซี 106
เรือขนส่ง
ขนาด 4,999 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

211.0

เรือฟอร์จูน สตาร์
เรือ FSU
ขนาด 298,023 DWT
เรือภูไบภัทรา 1
เรือขนส่ง
ขนาด 7,177 DWT

บริการเรือ
เป็น
ขนส่งและ เจ้าของ
จัดเก็บสินค้า
บริการเรือ
เป็น
ขนส่งสินค้า เจ้าของ

471.4

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
ไม่มีภาระ
ผูกพัน

TM

เรือภูไบภัทรา 2
เรือขนส่ง
ขนาด 7,156 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

237.5

TM

เรือภูไบภัทรา 4
เรือขนส่ง
ขนาด 2,584 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

30.6

TM

เรือภูไบภัทรา 5
เรือขนส่ง
ขนาด 3,526.32 DWT

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เป็น
เจ้าของ

67.2

AAM
TM

227.6

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน
จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

4

3

22
14

12

26

23
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เจ้าของ ชื่อทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/ วัตถุประสงค์ ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
ความจุของเรือ
การถือครอง กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

ภาระ
ผูกพัน

อายุเรือ1

TM

เรือภูไบนัดดา 1
เรือขนส่ง
ขนาด 2,677 DWT

บริการเรือ เป็นเจ้าของ
ขนส่งสินค้า

104.8

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

13

TMS

เรือทีเอ็มเอส 1
เรือขนส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระ (Crew Boat)
จำ�นวน 90 คน
ขนาด 120 DWT

บริการ เป็นเจ้าของ
เรือขนส่ง
ผู้โดยสารและ
สัมภาระ

73.5

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

10

TMS

เรือทีเอ็มเอส 2
เรือขนส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระ (Crew Boat)
จำ�นวน 90 คน
ขนาด 120 DWT

บริการ เป็นเจ้าของ
เรือขนส่ง
ผู้โดยสารและ
สัมภาระ

73.5

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

9

TMS

เรือทีเอ็มเอส 4
เรือขนส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระ (Crew Boat)
จำ�นวน 90 คน
ขนาด 120 DWT
เรือทีเอ็มเอส 5
เรือขนส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระ (Crew Boat)
จำ�นวน 90 คน
ขนาด 120 DWT
เรือทีเอ็มเอสอันดามัน
เรือขนส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระ (Crew Boat)
จำ�นวน 90 คน
ขนาด 120 DWT
เรือทีเอ็มเอส 7
เรือขนส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระ (Crew Boat)
จำ�นวน 90 คน
ขนาด 120.40 DWT
เรือทีเอ็มเอส 8
เรือขนส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระ (Crew Boat)
จำ�นวน 90 คน
ขนาด 121 DWT

บริการ เป็นเจ้าของ
เรือขนส่ง
ผู้โดยสารและ
สัมภาระ

83.0

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

9

บริการ เป็นเจ้าของ
เรือขนส่ง
ผู้โดยสารและ
สัมภาระ

83.0

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

9

บริการ เป็นเจ้าของ
เรือขนส่ง
ผู้โดยสารและ
สัมภาระ

90.5

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

7

บริการ เป็นเจ้าของ
เรือขนส่ง
ผู้โดยสารและ
สัมภาระ

92.6

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

8

บริการ เป็นเจ้าของ
เรือขนส่ง
ผู้โดยสารและ
สัมภาระ

92.6

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

8

TMS

TMS

TMS

TMS
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เจ้าของ ชื่อทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/ วัตถุประสงค์ ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
ความจุของเรือ
การถือครอง กรรมสิทธิ์

TMS

เรือทีเอ็มเอส 9
เรือขนส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระ (Crew Boat)
จำ�นวน 90 คน
ขนาด 120.35 DWT
TMS เรือทีเอ็มเอส 10
เรือขนส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระ (Crew Boat)
จำ�นวน 90 คน
ขนาด 120.35 DWT
TMS เรือทีเอ็มเอส 11
เรือขนส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระ (Crew Boat)
จำ�นวน 90 คน
ขนาด 120.35 DWT
TMS เรือทีเอ็มเอส 12
เรือขนส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระ (Crew Boat)
จำ�นวน 90 คน
ขนาด 120.56 DWT
TMS เรือทีเอ็มเอส 14
เรือขนส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระ (Crew Boat)
จำ�นวน 90 คน
ขนาด 118.76 DWT
TMS เรือทีเอ็มเอส 111
เรือขนส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระ (Crew Boat)
จำ�นวน 90 คน
ขนาด 119.97 DWT
บริษัทฯ ค่าซ่อมเรือครั้งใหญ่
และ
บริษัทย่อย
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

ภาระ
ผูกพัน

อายุเรือ1

บริการ
เป็น
เรือขนส่ง เจ้าของ
ผู้โดยสารและ
สัมภาระ

92.7

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

7

บริการ
เป็น
เรือขนส่ง เจ้าของ
ผู้โดยสารและ
สัมภาระ

92.7

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

7

บริการ
เป็น
เรือขนส่ง เจ้าของ
ผู้โดยสารและ
สัมภาระ

92.7

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

7

บริการ
เป็น
เรือขนส่ง เจ้าของ
ผู้โดยสารและ
สัมภาระ

102.6

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

6

บริการ
เป็น
เรือขนส่ง เจ้าของ
ผู้โดยสารและ
สัมภาระ

102.6

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

6

บริการ
เป็น
เรือขนส่ง เจ้าของ
ผู้โดยสารและ
สัมภาระ

105.6

จดจำ�นองเรือ
เพื่อเป็นหลัก
ประกันกับ
สถาบันการเงิน

6

212.0
9,463.8

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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1.1.1.4 เรือเดินทะเลที่อยู่ระหว่างต่อเรือ
เจ้าของ ชื่อทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/
กรรมสิทธิ์
ความจุของเรือ

บริษัทฯ เรือ FSU

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

บริการเรือขนส่ง เป็นเจ้าของ
และจัดเก็บสินค้า
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

5.3

ไม่มีภาระผูกพัน

5.3

1.1.1.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือ
เจ้าของ ชื่อทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/
กรรมสิทธิ์
ความจุของเรือ

บริษัทฯ
NTL
SHT
TMT
BIG SEA
AAM
TM
TMS

อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือ
รวม

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ใช้ในเรือ
ใช้ในเรือ
ใช้ในเรือ
ใช้ในเรือ
ใช้ในเรือ
ใช้ในเรือ
ใช้ในเรือ
ใช้ในเรือ

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

18.0
7.1
3.7
1.4
12.5
0.4
4.6
20.8
68.5

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

1.1.1.6 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส�ำนักงาน
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ชื่อทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/
ความจุของเรือ

บริษัทฯ
NMC
BSC
BIGSEA
NSSG
TIM
TM
TMS

เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำ�นักงาน
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำ�นักงาน
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำ�นักงาน
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำ�นักงาน
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำ�นักงาน
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำ�นักงาน
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำ�นักงาน
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำ�นักงาน
รวม
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วัตถุประสงค์การ ลักษณะ
ถือครอง
กรรมสิทธิ์

ใช้ในสำ�นักงาน
ใช้ในสำ�นักงาน
ใช้ในสำ�นักงาน
ใช้ในสำ�นักงาน
ใช้ในสำ�นักงาน
ใช้ในสำ�นักงาน
ใช้ในสำ�นักงาน
ใช้ในสำ�นักงาน

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

2.5
0.2
0.1
0.5
0.5
0.5
1.7
2.2
8.2

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

1.1.1.7 ยานพาหนะ
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ชื่อทรัพย์สิน/ประเภท
ของเรือ/
ความจุของเรือ

บริษัทฯ ยานพาหนะ
รวม

วัตถุประสงค์การถือครอง

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ลักษณะ
ณ วันที่
กรรมสิทธิ์ 31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ เป็นเจ้าของ

0.5
0.5

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

1.2 สัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาเช่าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรากฎใน
งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งหมดเท่ากับ 1,735.8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

17.7
1,698.6
0.2
19.3
1,735.8

เช่า
เช่าและเช่าซื้อ
เช่า
เช่าและเช่าซื้อ

โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1.2.1.1
โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1.2.1.2
โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1.2.1.3
โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1.2.1.4

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เรือเดินทะเล
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
รวม

ทั้งนี้ รายการสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่แสดงไว้ข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียดจ�ำแนกตามประเภทของสินทรัพย์
และจ�ำแนกตามบริษัทได้ ดังนี้
1.2.1 สัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทฯ
1.2.1.1 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

NSSG
BIG SEA
TIM
TM
TMS

ลักษณะและที่ตั้ง

อาคารสำ�นักงานเช่า
อาคารสำ�นักงานเช่า
อาคารสำ�นักงานเช่า
อาคารสำ�นักงานเช่า
อาคารสำ�นักงานเช่า
รวม

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
ลั
ก
ษณะ
วันที่
วัตถุประสงค์การถือครอง กรรมสิทธิ์ 31 ธันณวาคม
2564 ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)

สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ

เช่า
เช่า
เช่า
เช่า
เช่า

8.7
2.8
2.0
2.2
2.0
17.7

ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
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1.2.1.2 เรือเดินทะเล
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
เจ้าของ ชื่อทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/ วัตถุประสงค์ ลักษณะ
ณ วันที่
กรรมสิทธิ์
ความจุของเรือ
การถือครอง กรรมสิทธิ์ 31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

TMT
PRO

เรือภูรีมาศ
เรือขนส่ง
ขนาด 7,099 DWT
เรือTENKI
เรือขนส่ง
ขนาด 313,987 DWT

ภาระ
ผูกพัน

อายุเรือ

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เช่าซื้อ

102.5

-

12

บริการเรือ
ขนส่งสินค้า

เช่า

1,596.1

-

14

1,698.6
1.2.1.3 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส�ำนักงาน
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

TM

ชื่อทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/
ความจุของเรือ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
วัตถุประสงค์การ ลักษณะ
ณ วันที่
ถือครอง
กรรมสิทธิ์ 31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำ�นักงาน ใช้ในสำ�นักงาน
รวม

เช่า

0.2
0.2

ภาระ
ผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

1.2.1.4 ยานพาหนะ
เจ้าของ ชื่อทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/
กรรมสิทธิ์
ความจุของเรือ

บริษัทฯ
NSSG
TM
TMS

ยานพาหนะ
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ

สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
รวม
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มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
ลั
ก
ษณะ
วันที่
วัตถุประสงค์การถือครอง กรรมสิทธิ์ 31 ธันณวาคม
2564 ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)

แบบ 56-1 One Report

เช่าซื้อ
เช่าซื้อ
เช่า
เช่า

12.6
5.1
1.3
0.3
19.3

ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน

1.3 สินทรัพย์ที่ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License)

รายชื่อลูกค้า (Customer relationships)
สัญญาการให้บริการระยะยาว (Long- term
service agreements)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การถือครอง

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์เพื่อใช้
ในการดำ�เนินธุรกิจทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ
เช่น โปรแกรมระบบการทำ�บัญชี โปรแกรม
รายงานผู้บริหาร โปรแกรมบัญชีบริหาร
คลังสินค้า และโปรแกรมการดำ�เนินงาน
ทั่วไป
มาจากการรวมธุรกิจจากการซื้อบริษัทย่อย
มาจากการรวมธุรกิจจากการซื้อบริษัทย่อย

2.3

6.3
86.7

1.4 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตารางสรุปสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนของ
กลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้
ตารางสรุปสิทธิประโยชน์ของการส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ
บัตรส่งเสริม เลขที่

วันที่อนุมัติ
ให้การส่งเสริม

ระยะเวลาของ
ทธิประโยชน์
วันที่เริ่มมี สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขและสิ
เฉพาะโครงการ
รายได้ จากวันที่เริ่มมี
ที่สำ�คัญ
รายได้

หมายเหตุ

1 62-0209-1-00-1-0 28 กุมภาพันธ์ 1 พฤษภาคม
เรืออะแควเรียส
2562
2562
สตาร์

8 ปี

• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ได้รับบัตรส่งเสริม
ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่ ในนามบริษัทฯ
เกิน 891,000,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้

2 62-0547-1-00-1-0 30 พฤษภาคม 6 กรกฎาคม
เรือคริสตัล สตาร์
2562
2562

8 ปี

3 64-0752-1-00-1-0 29 กรกฎาคม 15 กันยายน
เรือฟินิกซ์ สตาร์
2564
2564

8 ปี

• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 891,000,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 792,000,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนามบริษัทฯ

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนามบริษัทฯ

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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บัตรส่งเสริม เลขที่

วันที่อนุมัติ
ให้การส่งเสริม

4 59-1108-0-00-1-2 26 สิงหาคม
ส่งเสริม เรือเอ็นเนอจิ สตาร์
2559

ระยะเวลาของ
ทธิประโยชน์
วันที่เริ่มมี สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขและสิ
เฉพาะโครงการ
รายได้ จากวันที่เริ่มมี
ที่สำ�คัญ
รายได้

31
กรกฎาคม
2556

8 ปี

5 2139(2)/2556
เรือศรีนารา

14 สิงหาคม
2556

9 ตุลาคม
2559

8 ปี

6 1264(2)/2558
เรือศรีตาปี

10 มีนาคม
2558

25 มีนาคม
2559

8 ปี

7 1966(2)/2557
เรือศรีภูเก็ต

8 สิงหาคม
2557

1 ตุลาคม
2557

8 ปี

8 1267(2)/2558
เรือศรีดอนสัก

10 มีนาคม
2558

9 กันยายน
2560

8 ปี

9 60-0241-1-00-1-0 23 กุมภาพันธ์ 21 มิถุนายน
เรือศรีคีรีชาด
2560
2560

8 ปี
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แบบ 56-1 One Report

• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 909,400,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 102,868,185.02
บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
228,127,543.63 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 104,781,814.12
บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
230,682,342.24 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
333,156,473.80 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้

หมายเหตุ

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนามบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นการรับโอน
กิจการจาก NAT
ตามบัตรส่งเสริมเลข
ที่ 1686(2)/2556
ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม NTL

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม NTL

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม NTL

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม NTL

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม NTL

บัตรส่งเสริม เลขที่

วันที่อนุมัติ
ให้การส่งเสริม

ระยะเวลาของ
ทธิประโยชน์
วันที่เริ่มมี สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขและสิ
เฉพาะโครงการ
รายได้ จากวันที่เริ่มมี
ที่สำ�คัญ
รายได้

10 1265(2)/2558
เรือศรีกาญจนดิษฐ์

10 มีนาคม
2558

1 มีนาคม
2561

8 ปี

11 61-0952-1-00-1-0
เรือสิริพิพัฒน์

8 สิงหาคม
2561

1 กันยายน
2561

8 ปี

12 1266(2)/2558
เรือศรีสุราษฎร์

10 มีนาคม
2558

5 มีนาคม
2562

8 ปี

13 62-0104-1-00-1-0 4 กุมภาพันธ์
21
เรือศรีไชยา
2562
พฤษภาคม
2562

8 ปี

14 62-0170-1-00-1-0 15 กุมภาพันธ์
30
เรือศรีท่าเพชร
2562
พฤษภาคม
2562

8 ปี

15 62-0521-1-00-1-0 23 พฤษภาคม 8 สิงหาคม
เรือศรีพุมเรียง
2562
2562

8 ปี

• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
230,848,150.48 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 161,790,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
236,808,806.04 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 199,070,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 199,070,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 199,070,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้

หมายเหตุ

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม NTL

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม NTL

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม NTL

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม NTL

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม NTL

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม NTL
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บัตรส่งเสริม เลขที่

วันที่อนุมัติ
ให้การส่งเสริม

ระยะเวลาของ
ทธิประโยชน์
วันที่เริ่มมี สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขและสิ
เฉพาะโครงการ
รายได้ จากวันที่เริ่มมี
ที่สำ�คัญ
รายได้

16 62-0522-1-00-1-0 23 พฤษภาคม 1 กันยายน
เรือศรีพุนพิน
2562
2562

8 ปี

17 63-0595-1-00-1-0
เรือศรีลำ�พู

15
พฤศจิกายน
2563

8 ปี

18 59-0519-1-00-1-0 19 เมษายน 13 เมษายน
เรือเรเดียน สตาร์
2559
2559

8 ปี

19 59-1463-1-00-1-0 9 พฤศจิกายน
1
เรือเกรซ สตาร์
2559
พฤศจิกายน
2559

8 ปี

20 1151(2)/2558
เรือจูบิลี สตาร์

3 กุมภาพันธ์ 9 กุมภาพันธ์
2558
2558

8 ปี

21 2279(2)/2556
เรือบิ๊กซี 20

13 กันยายน 4 มิถุนายน
2556
2557

8 ปี

330

5 มิถุนายน
2563

แบบ 56-1 One Report

• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 199,070,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 176,230,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
932,818,411.83 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
1,090,483,897.42 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
833,597,349.08 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
71,226,409.65 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้

หมายเหตุ

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม NTL

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม NTL

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม SHT

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม SHT

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม SHT

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม BIG SEA

บัตรส่งเสริม เลขที่

วันที่อนุมัติ
ให้การส่งเสริม

ระยะเวลาของ
ทธิประโยชน์
วันที่เริ่มมี สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขและสิ
เฉพาะโครงการ
รายได้ จากวันที่เริ่มมี
ที่สำ�คัญ
รายได้

22 59-0380-1-00-1-0
เรือบิ๊กซี 21

16 มีนาคม 19 กันยายน
2559
2559

8 ปี

23 1504(2)/2557
เรือบิ๊กซี 102
และเรือบิ๊กซี 103

17 เมษายน 28 มกราคม
2557
2558

8 ปี

24 1012(2)/2558
เรือบิ๊กซี 104

6 มกราคม
2558

28 ธันวาคม
2558

8 ปี

25 1011(2)/2558
เรือบิ๊กซี 105

6 มกราคม
2558

21 เมษายน
2560

8 ปี

26 59-0379-1-00-1-0
เรือบิ๊กซี 106

16 มีนาคม
2559

10
พฤษภาคม
2562

8 ปี

25 กุมภาพันธ์ 9 กุมภาพันธ์
2558
2558

8 ปี

27 1230(2)/2558
เรือภูไบภัทรา 4

• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
40,786,424.78 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
347,913,026.82 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
241,926,272.59 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
173,734,526.59 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
230,076,929.94 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
131,222,199.19 บาท
• งินปันผลจากกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้

หมายเหตุ

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม BIG SEA

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม BIG SEA

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม BIG SEA

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม BIG SEA

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม BIG SEA

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม TM
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บัตรส่งเสริม เลขที่

วันที่อนุมัติ
ให้การส่งเสริม

ระยะเวลาของ
ทธิประโยชน์
วันที่เริ่มมี สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขและสิ
เฉพาะโครงการ
รายได้ จากวันที่เริ่มมี
ที่สำ�คัญ
รายได้

28 59-0670-1-00-1-0 23 พฤษภาคม
10
เรือภูไบภัทรา 5
2559
พฤษภาคม
2559

8 ปี

29 61-1501-1-00-0
เรือภูไบนัดดา 1

21 ธันวาคม 11 ธันวาคม
2561
2561

8 ปี

30 1318(2)/2557
เรือทีเอ็มเอส
อันดามัน
และเรือทีเอ็มเอส 7

14 มีนาคม
2557

29 ตุลาคม
2556

8 ปี

31 1319(2)/2557
เรือทีเอ็มเอส 8
และเรือทีเอ็มเอส 9

14 มีนาคม
2557

29 ตุลาคม
2556

8 ปี

32 2299(2)/2557
เรือทีเอ็มเอส 10
และเรือทีเอ็มเอส
11

14 ตุลาคม
2557

5 กันยายน
2557

8 ปี

33 58-2122-1-00-1-0
เรือทีเอ็มเอส 12 ,
เรือทีเอ็มเอส 14
และเรือทีเอ็มเอส
111

2 กันยายน
2558

21
กรกฎาคม
2558

8 ปี
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แบบ 56-1 One Report

• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
174,394,621.84 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
148,500,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 285,000,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 285,000,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
285,000,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รบั ยกเว้น มีมลู ค่าไม่เกิน
459,000,000 บาท
• เงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้

หมายเหตุ

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม TM

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม TM

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม TMS

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม TMS

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม TMS

ได้รับบัตรส่งเสริม
ในนาม TMS

1.5 สัญญาประกันภัย

เนือ่ งด้วยนโยบายของกลุม่ บริษทั ฯ ในการคุม้ ครองชีวติ พนักงานประจ�ำเรือ และทรัพย์สนิ หลักของกลุม่ บริษทั ฯ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าท�ำประกันภัยเพื่อคุ้มครองและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ และทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
หากเกิดอุบัติเหตุ โดยมีประกันภัยหลักสองประเภท คือ
(1)		 ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) โดยมีขอบเขตครอบคลุม
		 ที่ส�ำคัญ อาทิ เหตุเรือชน เหตุโจรกรรมและปล้นสะดมโดยโจรสลัด และอุบัติเหตุอื่น ๆ ซึ่งอาจสร้างความเสียหาย
		 ให้กบั ตัวเรือและเครือ่ งจักร ทัง้ นี้ เรือของกลุม่ บริษทั ฯ โดยส่วนใหญ่มวี งเงินประกันทีค่ มุ้ ครองไม่ตำ�่ กว่ามูลค่าตามบัญชี
		 ของเรือ
(2)		 ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) โดยขอบเขต
		 ครอบคลุมที่ส�ำคัญ อาทิ เหตุมลพิษจากสินค้า (น�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป และปิโตรเคมี) เหตุเรือชน และ
		 อุบัติเหตุอื่น ๆ ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นหรือสิ่งแวดล้อม โดยมีวงเงินเอาประกันภัยที่จ�ำกัด โดย
		 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าสัญญาประกันภัยที่ส�ำคัญ ดังนี้
ประเภท
การประกันภัย

ผู้ทำ� ผู้รับผลประโยชน์
ประกันภัย ตามกรมธรรม์

วงเงินเอาประกันภัยที่สำ�คัญ/1

ระยะเวลาประกันภัย

ประกันภัยตัวเรือ บริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ
ชื่อเรือ
ระยะเวลาประกันภัย
และเครื่องจักร
และ
ผู้รับจำ�นองเรือ 1) เรือขนส่ง ขนาดเล็ก (ขนาดบรรทุก
(H&M
บริษทั ย่อย
และ
น้อยกว่า 10,000 DWT)
Insurance)
ผู้เช่าเรือ
เรือสิริธนา 1 ปี (1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564)
เรือศรีนารา 1 ปี (1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564)
เรือศรีภูเก็ต 1 ปี (1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564)
เรือศรีบ้าน 1 ปี (1 มกราคม 2564 ดอน 31 ธันวาคม 2564)
เรือศรี 1 ปี (1 มกราคม 2564 ท่าชนะ 31 ธันวาคม 2564)
เรือศรีตาปี 1 ปี (1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564)
เรือศรีคีรีชาด 1 ปี (1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564)
เรือสิริ 1 ปี (1 มกราคม 2564 พิพัฒน์ 31 ธันวาคม 2564)
เรือศรี 1 ปี (1 มกราคม 2564 กาญจนดิษฐ์ 31 ธันวาคม 2564)
เรือศรี 1 ปี (1 มกราคม 2564 ดอนสัก 31 ธันวาคม 2564)

• เรือขนส่งขนาดเล็ก
(ขนาดบรรทุกน้อยกว่า
10,000 เดตเวตตัน)
วงเงินเอาประกันภัยของ
เรือรวมทั้งหมดประมาณ
4,254.4 ล้านบาท
• เรือขนส่งขนาด Aframax
(ขนาดบรรทุกระหว่าง
80,000 - 120,000 DWT)
วงเงินเอาประกันภัยของเรือ
รวมทั้งหมดประมาณ 20.9
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
622.2 ล้านบาท
• เรือ FSU
วงเงินเอาประกันภัยของเรือ
รวมทั้งหมดประมาณ 110.9
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
3,715.2 ล้านบาท
• เรือ AWB
วงเงินเอาประกันภัยของเรือ
รวมทั้งหมดประมาณ 10.8
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
363.8 ล้านบาท
• เรือ Crew Boat
วงเงินเอาประกันภัยของ
เรือรวมทั้งหมดประมาณ
44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
1,486.6 ล้านบาท
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เรือศรี 1 ปี (1 มกราคม 2564 สุราษฎร์ 31 ธันวาคม 2564)
เรือศรีไชยา 1 ปี (1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564)
เรือศรี 1 ปี (1 มกราคม 2564 พุมเรียง 31 ธันวาคม 2564)
เรือศรีพุนพิน 1 ปี (1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564)
เรือศรี 1 ปี (1 มกราคม 2564 ท่าเพชร 31 ธันวาคม 2564)
เรือศรีลำ�พู 1 ปี (1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564)
เรือภูรีมาศ 1 ปี (21 กันยายน 2564 20 กันยายน 2565)
เรือบิ๊กซี 9 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 1 กรกฎาคม 2565)
เรือบิ๊กซี 10 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 1 กรกฎาคม 2565)
เรือบิ๊กซี 14 1 ปี (26 สิงหาคม 2564 26 สิงหาคม 2565)
เรือบิ๊กซี 17 1 ปี (26 สิงหาคม 2564 26 สิงหาคม 2565)
เรือบิ๊กซี 20 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 1 กรกฎาคม 2565)
เรือบิ๊กซี 21 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 1 กรกฎาคม 2565)
เรือบิ๊กซี 101 1 ปี (26 สิงหาคม 2564 26 สิงหาคม 2565)
เรือบิ๊กซี 102 1 ปี (26 สิงหาคม 2564 26 สิงหาคม 2565)
เรือบิ๊กซี 103 1 ปี (26 สิงหาคม 2564 26 สิงหาคม 2565)
เรือบิ๊กซี 104 1 ปี (26 สิงหาคม 2564 26 สิงหาคม 2565)
เรือบิ๊กซี 105 1 ปี (26 สิงหาคม 2564 26 สิงหาคม 2565)
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เรือบิ๊กซี 106 1 ปี (26 สิงหาคม 2564 26 สิงหาคม 2565)
เรือภูไบ 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 ภัทรา 1 1 กรกฎาคม 2565
เรือภูไบ 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 ภัทรา 2 1 กรกฎาคม 2565
เรือภูไบ 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 ภัทรา 4 1 กรกฎาคม 2565
เรือภูไบ 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 ภัทรา 5 1 กรกฎาคม 2565
เรือภูไบ 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 นัดดา 1 1 กรกฎาคม 2565
2) เรือขนส่ง ประเภท Aframax
(ขนาดบรรทุกระหว่าง 80,000 120,000 DWT)
เรือเรเดียน 1 ปี (21 กันยายน 2564 สตาร์ 20 กันยายน 2565)
3) เรือ FSU
เรืออะแคว 1 ปี (21 กันยายน 2564 เรียส สตาร์ 20 กันยายน 2565)
เรือคริสตัล 1 ปี (21 กันยายน 2564 สตาร์ 20 กันยายน 2565)
เรือฟินิกซ์ 1 ปี (21 กันยายน 2564 สตาร์ 20 กันยายน 2565)
เรือฟอร์จูน 1 ปี (21 กันยายน 2564 สตาร์ 20 กันยายน 2565)
เรือเกรซ 1 ปี (21 กันยายน 2564 สตาร์ 20 กันยายน 2565)
4) เรือ AWB
เรือนวธานี 1 ปี (1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564)
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5) เรือ Crew Boat
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 1
1 กรกฎาคม 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 2
1 กรกฎาคม 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 4
1 กรกฎาคม 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 5
1 กรกฎาคม 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 อันดามัน 1 กรกฎาคม 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 7
1 กรกฎาคม 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 8
1 กรกฎาคม 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 9
1 กรกฎาคม 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 10
1 กรกฎาคม 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 11
1 กรกฎาคม 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 12
1 กรกฎาคม 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 14
1 กรกฎาคม 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (1 กรกฎาคม 2564 111
1 กรกฎาคม 2565)
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ประกันภัยความ บริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ
ชื่อเรือ
ระยะเวลาประกันภัย
รับผิดชอบต่อ
และ และผู้รับจำ�นอง 1) เรือขนส่ง ขนาดเล็ก (ขนาดบรรทุก
บุคคลอื่น (P&I บริษัทย่อย
เรือ
น้อยกว่า 10,000 DWT)
Insurance)
เรือสิริธนา 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือศรีนารา 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือศรีภูเก็ต 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือศรีบ้าน 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
ดอน - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือศรี 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
ท่าชนะ - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือศรีตาปี 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือศรีคีรีชาด 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือสิริ 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
พิพัฒน์ - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือศรี 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
กาญจนดิษฐ์ - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือศรี 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
ดอนสัก - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือศรี 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
สุราษฎร์ - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือศรีไชยา 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือศรี 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
พุมเรียง - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือศรีพุนพิน 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือศรีท่า 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
เพชร - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือศรีลำ�พูู 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)

• เรือขนส่งขนาดเล็ก
(ขนาดบรรทุกน้อยกว่า
10,000 เดตเวตตัน)
วงเงินเอาประกันภัยของเรือ
ต่อลำ�ประมาณ 1,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 33,500
ล้านบาท
• เรือขนส่งขนาด Aframax
(ขนาดบรรทุกระหว่าง
80,000 - 120,000 DWT)
- วงเงินประกันภัยของเรือ
ในกรณีมลพิษจากสินค้า
วงเงินเอาประกันภัยของเรือ
ต่อลำ�ประมาณ 1,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 33,500
ล้านบาท
- วงเงินประกันภัยของเรือ
ในกรณีเกิดความเสียหาย
แก่ผู้โดยสารเรือ/พนักงาน
ประจำ�เรือ
วงเงินเอาประกันภัยของ
เรือต่อลำ� ประมาณ 3,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
100,500 ล้านบาท หรือ
แล้วแต่จำ�นวนซึ่งกำ�หนดไว้
ในสัญญาประกันภัย
- วงเงินประกันภัยของเรือ
ในกรณีสงคราม
วงเงินเอาประกันภัยของเรือ
ต่อลำ�ประมาณ 500 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 16,750
ล้านบาท
• เรือ FSU
- วงเงินประกันภัยของเรือใน
กรณีมลพิษจากสินค้า
วงเงินเอาประกันภัยของเรือ
ต่อลำ� ประมาณ 1,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 33,500
ล้านบาท
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เรือภูรีมาศ 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือบิ๊กซี 9 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือบิ๊กซี 10 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือบิ๊กซี 14 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือบิ๊กซี 17 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือบิ๊กซี 20 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือบิ๊กซี 21 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือบิ๊กซี 101 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือบิ๊กซี 102 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือบิ๊กซี 103 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือบิ๊กซี 104 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือบิ๊กซี 105 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือบิ๊กซี 106 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือภูไบ 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
ภัทรา 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือภูไบ 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
ภัทรา 2 - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือภูไบ 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
ภัทรา 4 - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือภูไบ 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
ภัทรา 5 - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือภูไบ 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
นัดดา 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2565)

- วงเงินประกันภัยของเรือ
ในกรณีเกิดความเสียหาย
แก่ผู้โดยสารเรือ/พนักงาน
ประจำ�เรือ
วงเงินเอาประกันภัยของ
เรือต่อลำ� ประมาณ 3,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
100,500 ล้านบาท หรือ
แล้วแต่จำ�นวนซึ่งกำ�หนดไว้
ในสัญญาประกันภัย
- วงเงินประกันภัยของเรือ
ในกรณีสงคราม
วงเงินเอาประกันภัยของเรือ
ต่อลำ� ประมาณ 500 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 16,750
ล้านบาท
• เรือ AWB
วงเงินเอาประกันภัยของเรือ
ต่อลำ� ประมาณ 500 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 16,750
ล้านบาท
• เรือ Crew Boat
วงเงินเอาประกันภัยของเรือ
ต่อลำ�ประมาณ 500 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 16,750
ล้านบาท
- วงเงินประกันภัยของเรือ
ในกรณีเกิดความเสียหาย
แก่ผู้โดยสารเรือ/พนักงาน
ประจำ�เรือ
วงเงินเอาประกันภัยของ
เรือต่อลำ� ประมาณ 3,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
100,500 ล้านบาท หรือ
แล้วแต่จำ�นวนซึ่งกำ�หนดไว้
ในสัญญาประกันภัย
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ระยะเวลาประกันภัย

2) เรือขนส่ง ประเภท Aframax
(ขนาดบรรทุกระหว่าง 80,000 120,000 DWT)
เรือเรเดียน 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
สตาร์ - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
3) เรือ FSU
เรืออะแคว 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
เรียส สตาร์ - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือคริสตัล 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
สตาร์ - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือฟินิกซ์ 0.5 ปี (15 กันยายน 2564
สตาร์ - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือฟอร์จูน 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
สตาร์ - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือเกรซ 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
สตาร์ - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
4) เรือ AWB
เรือนวธานี 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
5) เรือ Crew Boat
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
1
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
2
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
4
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
5
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
อันดามัน - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
7
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
เรือทีเอ็มเอส 1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
8
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)

บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)

339

ประเภท
การประกันภัย

ผู้ทำ� ผู้รับผลประโยชน์
ประกันภัย ตามกรมธรรม์

ระยะเวลาประกันภัย

เรือทีเอ็มเอส
9
เรือทีเอ็มเอส
10
เรือทีเอ็มเอส
11
เรือทีเอ็มเอส
12
เรือทีเอ็มเอส
14
เรือทีเอ็มเอส
111

วงเงินเอาประกันภัยที่สำ�คัญ/1

1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)
1 ปี (20 กุมภาพันธ์ 2564
- 20 กุมภาพันธ์ 2565)

หมายเหตุ : /1 ประกันภัยคุ้มครองส�ำหรับเรือบางล�ำที่มีความเสี่ยงในกรณีดังกล่าว

1.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการลงทุน
ดังต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
1. ธุรกิจที่จะลงทุนนั้นเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการท�ำรายได้ และก�ำไรอย่างสม�่ำเสมอ มีการจัดท�ำประเมินความเสี่ยงของ
โครงการและผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้ว
2. ธุรกิจที่จะลงทุนมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายช�ำระภาระหนี้ และดอกเบี้ย
3. ธุรกิจทีจ่ ะลงทุนให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมในความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ในอัตราผลตอบแทนภายใน (Equity Internal Rate
of Return: EIRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดขณะนั้น
4. บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจนั้น ๆ
5. บริษัทฯ ต้องไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม
6. การลงทุนดังกล่าวผ่านการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับบริษัทฯ แล้วแต่กรณี
7. บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเลและสนับสนุนกิจการส�ำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในทะเล
เป็นหลัก หากมีการลงทุนประเภทอื่น ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับบริษัทฯ แล้วแต่กรณี
8. ในการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม การพิจารณาจ�ำนวนเงินจะขึน้ อยูก่ บั ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยหากเป็นกิจการ
ที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจมาก บริษัทฯ อาจมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 และถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ส่วนการ
ลงทุนในกิจการอื่น ๆ บริษัทฯ อาจมีการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 จนถึงร้อยละ 49.99 ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจของบริษัทฯ
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ทั้งนี้ ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุน โดย
ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหารและ
จัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ

1.7 รายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ส�ำคัญ
ลักษณะของสัญญา

ระยะเวลา
(โดยประมาณ) การต่ออายุสัญญา

1. สัญญาบริการขนส่งและ 6 – 12 เดือน
จัดเก็บน�ำ้ มันดิบและผลิตภัณฑ์
น�้ ำ มั น ส� ำ เร็ จ รู ป ทางเรื อ
(Floating Storage Unit:
FSU) (“เรือ FSU”) (ส่วน
ใหญ่ให้บริการขนส่งและจัด
เก็บน�้ำมันแก่ลูกค้าซึ่งเป็น
นิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้
ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย
ให้บริการขนส่งและจัดเก็บ
น�้ ำ มั น ผ่ า น Nathalin
Shipping Pte. Ltd.
(“NSSG”)

สั ญ ญาส่ ว นใหญ่
ก� ำ หนดว่ า ก่ อ น
ครบก� ำ หนดระยะ
เวลาตามสั ญ ญา
เป็ น เวลาไม่ น ้ อ ย
กว่า 60 วัน ลูกค้า
อาจแสดงเจตนาต่อ
อายุ สั ญ ญาโดยส่ ง
หนังสือแจ้งต่ออายุ
สัญญาไปยัง NSSG
ได้

การเลิกสัญญา

เงื่อนไขที่สำ�คัญ

สัญญาสามารถบอกเลิก
ได้ตามเหตุต่าง ๆ ที่ระบุ
ไว้ในสัญญา ซึ่งรวมถึงใน
กรณี ที่ คู ่ สั ญ ญาฝ่ า ยใด
ฝ่ายหนึง่ ได้แต่งตัง้ ผูช้ ำ� ระ
บัญชี หรือผูพ้ ทิ กั ษ์ทรัพย์
หรือบุคคลใด ๆ อันท�ำ
หน้ า ที่ ใ นการจั ด การ
ทรั พ ย์ สิ น ไม่ ว ่ า ทั้ ง หมด
หรื อ บางส่ ว นให้ แ ก่ เจ้ า
หนี้ หรือตกเป็นบุคคลล้ม
ละลาย หรืออยู่ในฐานะ
ทีไ่ ม่อาจจะช�ำระหนีไ้ ด้ คู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจ
บอกเลิกสัญญาได้

สัญญาส่วนใหญ่ก�ำหนดว่า
- NSSG ตกลงให้บริการ
ขนส่งและจัดเก็บน�ำ้ มันโดย
เรือ FSU แก่ลูกค้า โดย
สัญญาจะก�ำหนดปริมาณ
การจั ด เก็ บ น�้ ำ มั น ไว้ ใ น
แต่ละสัญญา
- NSSG ตกลงเรียกเก็บค่า
บริการเรือ FSU จากการ
ขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบ
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ น�้ ำ มั น
ส�ำเร็จรูป (Storage Fee)
แ ล ะ ค ่ า บ ริ ก า ร อื่ น
ที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า เช่น
Inter-Tank Transfer
และ Blending by AirAgitation เป็นต้น
- NSSG รับรองว่า NSSG
เป็นผู้มีสิทธิในการน�ำเรือ
FSU ออกให้บริการขนส่ง
และจัดเก็บน�้ำมันแก่ลูกค้า
และเรือ FSU ที่ให้บริการ
ขนส่ ง และจั ด เก็ บ น�้ ำ มั น
ตามสัญญาบริการเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ ก� ำ หนด
โดยสถาบันการจัดชั้นเรือ
(The International
Association of Classification Societies: IACS)
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ลักษณะของสัญญา

ระยะเวลา
(โดยประมาณ) การต่ออายุสัญญา

การเลิกสัญญา

เงื่อนไขที่สำ�คัญ

- NSSG จะถื อ ว่ า ได้ รั บ
มอบสิ น ค้ า ที่ ข นส่ ง เมื่ อ
สินค้าที่ขนส่งได้ถูกส่งผ่าน
ท่ อ เชื่ อ ม (Connecting
flange) จากเรือของลูกค้า
ไปยังเรือ FSU
- NSSG ตกลงจัดให้มีการ
ประกั น ภั ย ความเสี ย หาย
อันเกิดจากการขนส่งตลอด
ระยะเวลาให้บริการเรือดัง
กล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ
ประกั น ภั ย ความเสี ย หาย
ของสินค้า จากภยันตราย
ต่ อ ความชำ�รุ ด ของสิ น ค้ า
จากการเดินเรือตามปกติ
- ลู ก ค้ า ยั ง ค ง เ ป็ น ผู้ มี
กรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ขนส่ง
ตลอดระยะเวลาการขนส่ง
สินค้า
- ลูกค้าตกลงแต่งตัง้ ผูต้ รวจ
สอบอิสระเพื่อทำ�หน้าที่ใน
การตรวจสอบด้านปริมาณ
และคุณภาพในการขนถ่าย
สินค้า (loading) และการ
ปล่ อ ยสิ น ค้ า ออก (discharge) โดยลูกค้าจะเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในค่ า ใช้ จ่ า ย
สำ�หรับการแต่งตั้งผู้ตรวจ
สอบอิสระ
- ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิด
ชอบภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้าที่ขนส่งแต่เพียง
ผู้เดียว
- ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิ
หน้ า ที่ หรื อ นำ�เรื อ FSU
ตามสัญญาออกให้บริการ
ขนส่งและจัดเก็บสินค้าทาง
เรือแก่บุคคลภายนอกอีก
ทอดหนึ่งได้ เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมจาก NSSG
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ลักษณะของสัญญา

ระยะเวลา
(โดยประมาณ) การต่ออายุสัญญา

2. สัญญาบริการขนส่งสินค้า 4 – 6 เดือน
ทางเรื อ แบบกำ�หนดระยะ
เวลา (Time Charter)

-

การเลิกสัญญา

เงื่อนไขที่สำ�คัญ

สัญญาส่วนใหญ่กำ�หนด
ว่ า ลู ก ค้ า อาจแสดง
เจตนาบอกเลิ ก สั ญ ญา
ไปยั ง NSSG ในฐานะ
เจ้าของเรือได้ โดยการ
ส่งหนังสือบอกกล่าวเป็น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร หาก
ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้
- ลู ก ค้ า ไม่ ส ามารถใช้
ประโยชน์ จ ากเรื อ ได้
(Off-hire period)
- เรือที่ให้บริการขนส่ง
ตามสัญญาหายไป
- เรือที่ให้บริการขนส่ง
ตามสั ญ ญาถู ก ควบคุ ม
โดยเจ้าหน้าทีอ่ นั เนือ่ งมา
จากการดำ�เนินการตาม
กฎหมาย หรือการกระ
ทำ�ผิดกฎระเบียบ

สัญญาส่วนใหญ่ระบุสินค้า
ที่ ข นส่ ง และระบุ พื้ น ที่
ขนส่ ง (Trading area)
อย่างชัดเจน และกำ�หนด
เรื่องต่าง ๆ ที่สำ�คัญดังนี้
- ตลอดระยะเวลาของ
สั ญ ญา ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงกรรมสิ ท ธิ์
โครงสร้างเรือ
ธงชาติ ป ระจำ�เรื อ การ
ล ง ท ะ เ บี ย น จั ด ชั้ น เรื อ
(classification) รวมถึงห้าม
เปลี่ยนแปลงบริษัทซึ่งทำ�
หน้าทีจ่ ดั การเรือ เว้นแต่ได้
รับความยินยอมจากลูกค้า
- NSSG มี ห น้ า ที่ จั ด ทำ�
รายงานอุ บั ติ เ หตุ ท างเรื อ
และทางสิ่งแวดล้อมให้แก่
ลูกค้าเป็นรายเดือน
- NSSG ต้ อ งตรวจสอบ
การดำ�เนิ น งานต่ า ง ๆ
ภายใต้สัญญาฉบับนี้ เช่น
การทำ�งานของผู้ ค วบคุ ม
เรือ เจ้าหน้าที่ประจำ�เรือ
หรือลูกเรือ ว่าเป็นไปตาม
กฎหมายที่บังคับใช้หรือไม่
โดยการตรวจสอบดังกล่าว
ให้ เ ริ่ ม ดำ�เนิ น การตั้ ง แต่
วันที่มีการส่งมอบเรือและ
ตลอดระยะเวลาการให้
บริการขนส่งทางเรือ
- NSSG ตกลงว่า สัญญา
จ้างงานสำ�หรับเจ้าหน้าที่
ประจำ�เรือ และลูกเรือนั้น
เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้กับเรือ
- ลู ก ค้ า อาจนำ�เรื อ ตาม
สัญญาออกให้บริการขนส่ง
แก่บุคคลภายนอกอีกทอด
ได้ อย่างไรก็ดี ลูกค้ายังคง
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ลักษณะของสัญญา

ระยะเวลา
(โดยประมาณ) การต่ออายุสัญญา

การเลิกสัญญา

เงื่อนไขที่สำ�คัญ

มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด
ชอบตามสัญญาต่อ NSSG
ทั้ ง นี้ หากลู ก ค้ า ต้ อ งการ
โอนสิ ท ธิ ต ามสั ญ ญากั บ
บุคคลใด ๆ ลูกค้าจะต้อง
ได้ รั บ ความยิ น ยอมจาก
NSSG ก่อน

1.8 สัญญาเงินกู้ที่ส�ำคัญ
สัญญา

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อเป็นเงินทุนสำ�หรับการซื้อเรือ ที่ดินและปรับปรุงอาคาร เพื่อ
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
คู่สัญญา
บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับธนาคารพาณิชย์
วงเงินกู้ยืมระยะยาวที่สำ�คัญ • บริษทั ฯ วงเงินกูร้ วม 46.9 ล้านดอลลาร์ และสกุลเงินบาท 2,276.4 ล้านบาท ครบกำ�หนด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ชำ�ระงวดสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2571
• NTL วงเงินกู้รวม 697.4 ล้านบาท ครบกำ�หนดชำ�ระงวดสุดท้ายเดือนตุลาคม 2570
• SHT วงเงินกู้รวม 7.2 ล้านดอลลาร์ ครบกำ�หนดชำ�ระงวดสุดท้ายเดือนมีนาคม 2567
• BIG SEA วงเงินกูร้ วม 173.6 ล้านบาท ครบกำ�หนดชำ�ระงวดสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2568
• TM วงเงินกู้รวม 287.5 ล้านบาท ครบกำ�หนดชำ�ระงวดสุดท้ายเดือนกันยายน 2566
เงื่อนไขเงินกู้ที่สำ�คัญ
ในแต่ละสัญญาเงินกู้มีเงื่อนไขกำ�รดำ�รงอัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ ดังนี้
(Loan Covenants)
• ให้ผู้กู้ดำ�รงอัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระหนี้ DSCR1 (Debt Service Coverage
Ratio) ไว้ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.0 - 1.2 เท่า (แล้วแต่ธนาคาร)
• ผูก้ จู้ ะไม่กอ่ ภาระผูกพันใด ๆ โดยการกูย้ มื หรือค้ำ�ประกันบุคคลใดๆ จนทำ�ให้อตั ราส่วนของ
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E2 (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้ เกินกว่าอัตราส่วน
ที่กำ�หนด (อัตราส่วนที่กำ�หนดแล้วแต่วงเงินกู้และธนาคาร) อยู่ในช่วงระหว่าง 2.0 – 3.0
เท่า แต่ทั้งนี้ Debt to Equity Ratio จะต้องไม่ต่ำ�กว่าศูนย์ ทั้งนี้ โดยให้นับรวมเงินกู้ยืม
จากกรรมการ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการ/บริษัทที่เกี่ยวข้องสุทธิ รวม
เป็นส่วนของทุนด้วย
• ในกรณีทผี่ กู้ แู้ ละโครงการของผูก้ ไู้ ม่สามารถดำ�เนินการให้แล้วเสร็จได้ทนั ตามกำ�หนดระยะ
เวลา หรือไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายก่อสร้าง และค่าดำ�เนินการอื่น ๆ (Cost Overrun)
ให้เป็นไปตามแผนการที่ผู้กู้ได้เสนอไว้ต่อผู้ให้กู้ ผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบลงทุนในส่วนนี้
เอง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยไม่มีผลผูกพันในการที่ผู้ให้กู้จะต้องให้การสนับสนุน
วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมแก่ผู้กู้อีกแต่อย่างใด
• ในกรณีที่ผู้กู้ขาดสภาพคล่องในการลงทุนต่อเรือ และ/หรือการชำ�ระเงินคืนเงินกู้ให้แก่
ผู้ให้กู้ และ/หรือเกิด Cost Overrun อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้กู้จะต้องจัดหาเงินทุนจากการ
เพิม่ ทุน และ/หรือการกูย้ มื เงิน จากกรรมการ หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกรณีกยู้ มื เงินจาก
กรรมการ หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูก้ จู้ ะต้องไม่ชำ�ระคืนเงินกูย้ มื กรรมการหรือบริษทั ในเครือ
ที่เกี่ยวข้อง จนกว่าผู้กู้จะได้ชำ�ระเงินให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วน โดยให้คงเงินกู้ยืมกรรมการ
หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหนี้ลำ�ดับรอง (Subordinated Debt)
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• ผู้กู้จะต้องแจ้งให้สถาบันการเงินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที เมื่อเกิดข้อพิพาทหรือ
คดีใด ๆ
• ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้า เมื่อผู้กู้จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้กู้ ทั้งนี้
ผู้กู้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่
กระทบต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้ของผู้กู้ และ 2) ไม่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ผู้กู้ต้อง
ไม่ทำ�การโอน ขาย ให้เช่า จำ�หน่าย หรือ ก่อให้เกิดภาระติดพันใด ๆ กับทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกัน (เรือของแต่ละวงเงินกู้) ของผู้กู้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นทำ�การค้าปกติของ
ผู้กู้ หรือเป็นการจำ�หน่ายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากลักษณะหรือสภาพของ
ทรัพย์สินนั้นเอง
• ผูก้ จู้ ะต้องโอนสิทธิหนังสือค้ำ�ประกันให้แก่ผใู้ ห้กู้ ในกรณีทอี่ ตู่ อ่ เรือ เปิดหนังสือค้ำ�ประกัน
มาให้กับผู้กู้ ภายใน 14 วัน หลังจากเบิกรับเงินกู้ในแต่ละงวด
• ในกรณีที่ผู้กู้มีการซื้อเรือเพิ่มเติมในโครงการใดก็ตาม ทำ�หนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบ
ล่วงหน้า
ทุกครั้ง
• ผู้กู้จะต้องนำ�เงินรายได้ที่ได้รับจากเรือที่เป็นหลักประกันกับผู้ให้กู้มาฝากเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผู้กู้ที่เปิดไว้กับผู้ให้กู้ และมอบสิทธิที่จะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้
ไว้เป็นประกันในการชำ�ระหนี้กับผู้ให้กู้ หรือยินยอมให้ผู้กู้มีสิทธิหักเงินในบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวมาชำ�ระหนีแ้ ก่ผใู้ ห้กเู้ มือ่ หนีค้ รบกำ�หนดชำ�ระได้ทนั ที (Pledge and Assignment
of Accounts)
• ผู้กู้จะต้องทำ�ประกัน Hull &Machinery (All Risks) และ Protection & Indemnity
Insurance รวมทั้งประกันภัยอื่นที่จำ�เป็น โดยยกผลประโยชน์จากประกันภัยเรือทั้งหมด
ให้ผู้ให้กู้ ตลอดระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของสัญญากู้ยืมเงิน ยกเว้น Protection &
Indemnity Insurance ที่ทางบริษัทประกันชำ�ระค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคคลที่ 3 แต่
ทัง้ นี้ หากผูก้ ใู้ ห้บริการเดินเรือในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อภาวะสงครามและ Privacy ตามประกาศของ
Lloyd’s Register ผู้กู้จะต้องทำ�ประกันภัย Wars และ Privacy Insurance เพิ่มเติมด้วย
• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังต่อไปนี้
- ผู้มีอำ�นาจกระทำ�การแทน หรืออำ�นาจของผู้มีอำ�นาจกระทำ�การแทนของผู้กู้ หรือ
- แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือแก้ไขข้อบังคับ หรือตราประทับ
ผูก้ จู้ ะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 15 วัน นับจากวันเปลีย่ นแปลง
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
หมายเหตุ:
1. DSCR ค�ำนวณจาก ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA) หารด้วย
(ส่วนของหนี้สิน
ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระในงวดบัญชีนั้น (CPLTD) รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ทั้งระยะยาวและระยะสั้น)
2. D/E ค�ำนวณจาก (หนี้สินรวม ลบ ด้วยเงินกู้ยืมจากกรรมการ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง) หารด้วย (ส่วนของทุน บวกเงินกู้ยืมจาก
กรรมการ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลบเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม
บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ และนโยบายที่ส�ำคัญอื่น ๆ
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเข้าชมได้โดยคลิกที่
https://www.primamarine.co.th/th/corporate-governance/corporate-policies-documents
หรือสแกน QR Code

เอกสารแนบ 6 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ
เข้าชมได้โดยคลิกที่
https://www.primamarine.co.th/th/corporate-governance/corporate-policies-documents
หรือสแกน QR Code
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ค�ำนิยาม
นอกจากจะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในรายงานฉบับนี้ ให้ค�ำดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
บริษัทฯ
หมายถึง
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทฯ
หมายถึง
บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม
		
และกิจการร่วมค้า
NTL
หมายถึง
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ำกัด
TMT
หมายถึง
บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ำกัด
PM
หมายถึง
บริษัท ภูริช มารีน จ�ำกัด
PRO
หมายถึง
Protea Investments Group Limited
NMC
หมายถึง
บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
NSSG
หมายถึง
Nathalin Shipping Pte Ltd.
AAM
หมายถึง
Amity Asset Management Inc.
BSC
หมายถึง
บริษัท จัดหางานบีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
Big Sea / BGS
หมายถึง
บริษัท บิ๊กซี จ�ำกัด
SHT
หมายถึง
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ำกัด
BMS
หมายถึง
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ�ำกัด
TM
หมายถึง
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ�ำกัด
TMS
หมายถึง
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
TNTL
หมายถึง
Top-NTL Pte. Ltd.
TST
หมายถึง
Top-NTL Shipping Trust
TNS
หมายถึง
บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ�ำกัด
TIM
หมายถึง
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
TMN
หมายถึง
บริษัท บทด จ�ำกัด
นทลิน
หมายถึง
บริษัท นทลิน จ�ำกัด
ธุรกิจเรือขนส่งฯ
หมายถึง
ธุรกิจเรือขนส่งน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลว
ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
หมายถึง
ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมัน
ธุรกิจเรือ Offshore
หมายถึง
ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส�ำรวจ
		
และผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
ธุรกิจบริหารเรือ
หมายถึง
ธุรกิจบริหารจัดการเรือ
DWT/ เดตเวทตัน
หมายถึง
เป็นหน่วยที่ใช้ก�ำหนดน�้ำหนักบรรทุกของเรือ ประกอบด้วย
		
น�้ำหนักสินค้า น�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำจืด คนโดยสาร และ
		
เสบียงอาหาร (Deadweight Tonnage)
เรือขนส่งฯ
หมายถึง
เรือขนส่งน�้ำมันและปิโตรเคมีเหลว
เรือ FSU
หมายถึง
เรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป
		
(Floating Storage Unit)
เรือ FSO
หมายถึง
เรือขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบส�ำหรับแท่นขุดเจาะน�้ำมัน
		
(Floating Storage and Offloading Unit)
เรือ AWB
หมายถึง
เรือขนส่งและที่พักอาศัยส�ำหรับพนักงานประจ�ำแท่นขุดเจาะ
		
น�้ำมันปิโตรเลียม (Accommodation Work Barge)
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ค�ำนิยาม
เรือ AHTs
หมายถึง
เรือ Double Hull
หมายถึง
เรือ Single Hull
หมายถึง
Medium Range (MR)
หมายถึง
Aframax
หมายถึง
Very Large Crude Carrier (VLCC) หมายถึง
สินค้า
หมายถึง
คนประจ�ำเรือ
หมายถึง
สัญญาจัดเก็บแบบ SPOT
หมายถึง
สัญญาจัดเก็บแบบ TC
หมายถึง
		
การขนส่งแบบ VOYAGE
หมายถึง
การขนส่งแบบ SPOT
หมายถึง
การขนส่งแบบ TC
หมายถึง
		
การขนส่งแบบ COA
หมายถึง
		
		
การขนส่งแบบ Bareboat
หมายถึง
กสทช.
หมายถึง
		
IMO
หมายถึง
		
MARPOL
หมายถึง
		
		
MLC
หมายถึง
		
OCIMF
หมายถึง
STS Transfer
หมายถึง
SIRE
หมายถึง
SOLAS
หมายถึง
		
STCW
หมายถึง
		
		
		

348

แบบ 56-1 One Report

เรือสนับสนุนลาก-จูง การจัดการสมอ (Anchor Handling Tugs)
เรือที่มีเปลือกเรือสองชั้น
เรือที่มีเปลือกเรือชั้นเดียว
เรือที่มีขนาดบรรทุกระหว่าง 25,000 – 45,000 DWT
เรือที่มีขนาดบรรทุกระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT
เรือที่มีขนาดบรรทุกระหว่าง 160,000 - 320,000 DWT
น�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว
พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติการบนเรือ
สัญญาการจัดเก็บสินค้าระยะสั้น (Spot Charter)
การจัดเก็บสินค้าแบบก�ำหนดระยะเวลาหนึ่ง
(Time Chater)
การขนส่งสินค้าเฉพาะเที่ยว (Voyage Charter)
การขนส่งสินค้าแบบรายเที่ยว (Spot Charter)
การขนส่งสินค้าแบบก�ำหนดระยะเวลาหนึ่ง
(Time Charter)
การขนส่งสินค้าแบบท�ำสัญญาตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
เพื่อให้บริการขนส่งต่อเนื่อง
(Contract of Affreightment)
สัญญาเช่าเรือเปล่า (Bareboat)
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(International Maritime Organization)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ
(The International Convention for the Prevention
of Pollution from Ships, MARPOL)
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล
(Maritime Labour Convention)
Oil Companies International Marine Forum
การรับ-ส่งสินค้ากลางทะเล (Ship-to-Ship Transfer)
Ship Inspection Report Program
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิต
ในทะเล (International Convention for Safety of Life at Sea)
อนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม
การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามส�ำหรับคนประจ�ำเรือ
(Standard of Training, Certification and Watchkeeping
for Seafarers, STCW)
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