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ข้อมูลสำ�คัญ
ท�งก�รเงิน
โดยสรุป

ร�ยง�นคณะกรรมก�รสรรห� 
กำ�หนดค่�ตอบแทน และกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี ประจำ�ปี 2561

คณะกรรมก�รบริษัท

โครงสร้�ง
ก�รถือหุ้นของกลุ่ม
บริษัทฯ

ภ�พรวม
ก�รประกอบธุรกิจ

โครงสร้�ง
ก�รจัดก�ร

ก�รควบคุมภ�ยในและ
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมก�รในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมของ
กรรมก�รและผู้บริห�ร

ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลสำ�คัญอื่น

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบ
ของคณะกรรมก�รต่อ
ร�ยง�นท�งก�รเงิน

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร

ร�ยง�นคณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง
ประจำ�ปี 2561

คณะผู้บริห�ร

คว�มสัมพันธ์กับกลุ่ม
ธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ลักษณะ
ก�รประกอบธุรกิจ

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมก�ร ผู้บริห�ร
และเลข�นุก�รบริษัท

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ร�ยก�รระหว่�งกัน

งบก�รเงิน
ประจำ�ปี 2561

ร�ยง�นคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2561

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์และเป้�หม�ย 
และกลยุทธ์ในก�รดำ�เนิน
ง�นของกลุ่มบริษัทฯ

ก�รเปลี่ยนแปลงและ
พัฒน�ก�รที่สำ�คัญของ
กลุ่มบริษัทฯ

โครงสร้�ง
ร�ยได้

ปัจจัย
คว�มเสี่ยง

คว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับ
ก�รถือหลักทรัพย์ของ
กรรมก�รและผู้บริห�ร

นโยบ�ย
ก�รจ่�ยเงินปันผล

คำ�อธิบ�ยและวิเคร�ะห์
ของฝ่�ยจัดก�ร

คำ�นิย�ม
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงินโดยสรุป

กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้�ของ
(หน่วย : ล้�นบ�ท)

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร งบก�รเงินรวม

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร 1,991.22 2,038.74 1,744.56 4,296.54 4,501.00 4,479.72

กำ�ไรขั้นต้น 670.60 510.27 351.68 1,643.86 1,131.22 1,111.17

EBITDA 1,100.63 1,403.38 530.43 1,823.76 1,581.49 1,474.39

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 755.87 1,083.25 382.25 1,202.16 759.11 746.43

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น  0.47  0.50  0.15  0.64  0.33  0.28 

งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน
(หน่วย : ล้�นบ�ท)

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร งบก�รเงินรวม

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รวมสินทรัพย์ 4,145.58 7,304.17 6,855.76 8,382.69 10,678.67 10,814.83 

รวมหนี้สิน 2,301.09 1,388.94 805.36 5,723.06 4,431.96  3,844.35 

รวมส่วนของเจ้�ของ 1,844.49 5,915.23 6,050.40 2,659.62 6,246.71  6,970.48 

ทุนจดทะเบียน 2,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว 2,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร งบก�รเงินรวม

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

  อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�) 0.09 5.26 2.24 0.38 2.36 1.19

  อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)  33.68  25.03  20.16 38.26 25.13 24.80

  อัตร�กำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)  37.88  53.13  21.91 27.98 16.87 16.66

  อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์  (ร้อยละ)  0.20  0.19  0.05 16.08 7.96 6.95

  อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (ร้อยละ)  0.57  0.28  0.06 54.93 16.61 11.20
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อัตร�กำ�ไรสุทธิ อัตร�กำ�ไรขั้นต้น

อัตร�ผลตอบแทนสินทรัพย์ อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
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ผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำาหรับปี 2561

  ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รจ�กธุรกิจแต่ละประเภท

ร�ยได้จ�กธุรกิจบริห�รเรือ

ร�ยได้จ�กธุรกิจบริห�รเรือ

ร�ยได้จ�กธุรกิจเรือ Offshore

ร�ยได้จ�กธุรกิจเรือ Offshore

ร�ยได้จ�กธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU

ร�ยได้จ�กธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU

ร�ยได้จ�กธุรกิจเรือขนส่งฯ

ร�ยได้จ�กธุรกิจเรือขนส่งฯ

  กำ�ไรขั้นต้นจ�กธุรกิจแต่ละประเภท

124.06

358.24

110.99

471.80

1,395.66

2,254.02

469.91

406.21
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ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รของกลุ่มธุรกิจย้อนหลัง 3 ปี
(หน่วย : ล้�นบ�ท) 

ร�ยได้ธุรกิจบริห�รเรือ ร�ยได้ธุรกิจเรือ Offshore

ร�ยได้ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ร�ยได้จ�กธุรกิจเรือขนส่งฯ
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0.00
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

2,023.84 1,960.13 1,395.66

1,466.84 1,705.82

2,254.02

280.52 355.00 358.24
525.34 480.05 471.80
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สารประธานกรรมการ

ปี 2561 เป็นปีที่บริษัท พริมา มารีน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ประสบความ
ส�าเร็จอย่างสูงในการบริหารจัดการและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกที่มีต่อธุรกิจเรือเก็บน�้ามันดิบและน�้ามันเตา (Floating Storage Unit “FSU”) โดยการปรับ
ลดจ�านวนเรือ FSU ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่ลดลงและหันมาเร่งขยายธุรกิจเรือ
ขนส่งน�้ามันส�าเร็จรูปในประเทศอย่างก้าวกระโดด ท�าให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการทั้งสิ้นใน 
ปี 2561 จ�านวน 4,479.7 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 746.4 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2560            
โดย มีสัดส่วนรายได้ของธุรกิจเรือขนส่งน�้ามันส�าเร็จรูปในประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 ในปี 2560 
เป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2561 ซึ่งสะท้อนถึงผลของการปรับปรุงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล 
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	 ความผันผวนของสถานการณ์ราคาน�้ามันในตลาดโลกที่
ยังไม่เอ้ืออ�านวยให้ผู ้ค ้าน�้ามันเก็บน�้ามันเพื่อเก็งก�าไรใน
อนาคตตลอดทั้งปี	2561	ประกอบกับความต้องการน�้ามันเตา
ของโรงกล่ันขนาดเล็กในประเทศจีนที่ระงับลง	 ส่งผลให้
ความต้องการใช้และอัตราค่าเช่าเรือ	FSU	ของบริษัทฯ	ลดลง
อย่างมีนัยส�าคัญ	อย่างไรก็ตาม	ด้วยการติดตามบริหารจัดการ
อย่างใกล้ชิด	 บริษัทฯ	 ยังคงสามารถรักษาฐานลูกค้าหลักซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ค้าน�้ามันในประเทศสิงคโปร์ไว้ได้	โดยให้
บริการเรือ	 FSU	 เพื่อเก็บและผสมน�้ามันเตาจอดในประเทศ
มาเลเซยี	จ�านวน	4	ล�า	และเรอื	FSU	ใช้เป็นคลงัเกบ็น�า้มนัดบิ	
เพื่อไว ้ใช ้ในการผลิตให้แก่ลูกค้าที่ เป ็นโรงกลั่นน�้ามันใน
ประเทศได้อีก	1	ล�า	รวมเป็น	FSU	5	ล�า	ลดลงจากปี	2560						
2	ล�า	ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในขณะเดียวกัน											
คณะกรรมการและผู ้บริหารได้ร ่วมกันศึกษาและก�าหนด
ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ	 ใหม่	 โดยให้เน้นการขยายธุรกิจเรือ
ขนส่งน�้ามันส�าเร็จรูปในประเทศซึ่งยังมีการเติบโตที่ดีมาก	
เพื่อชดเชยรายได้จากธุรกิจ	FSU	ที่ลดลง	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึง
ได้เร่งการเจรจาเพื่อซื้อกิจการของบริษัท	บิ๊กซี	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็น
บริษัทที่ท�าธุรกิจขนส่งน�้ามันส�าเร็จรูปในประเทศ	ใหญ่เป็น
ล�าดบัสองรองจากบรษิทัฯ	จนประสบความส�าเรจ็	โดยสามารถ	
ซือ้หุ้นร้อยละ	70	ของบริษทับิก๊ซี	 จ�ากัด	 ได้เสร็จเรียบร้อยใน
ราคา	1,540	ล้านบาท	 (โดยแบ่งออกเป็น	ช�าระโดยเงินสด	
1,400	ล้านบาท	และภาระผกูพนั	ทีต้่องช�าระอกีจ�านวน	140	ล้านบาท) 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 2561	 และมีข้อตกลงที่จะซื้อหุ้นท่ี
เหลือเพิ่มอีกร้อยละ	10	ต่อปี	เป็นเวลา	3	ปี	ในราคาที่ได้
ตกลงร่วมกัน	 ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	 บิ๊กซี	
จ�ากัด	ในแต่ละปี	การเข้าซื้อกิจการบริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด						
ดังกล่าว	 ท�าให้กองเรือขนส่งน�้ามันส�าเร็จรูปในประเทศ		
ของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้นอีก	13	ล�าทันที	และส่งผลให้บริษัทฯ	มี
ส่วนแบ่งการตลาดด้านการขนส่งน�้ามันส�าเร็จรูปในประเทศ	
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	32.9	ในปี	2560	เป็นร้อยละ	49.3	
ในปี	2561	และจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเม่ือบริษัทฯ	ซ้ือหุ้น	
บริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด	ครบทั้งหมด

	 อนึง่	การขยายธรุกจิเรอืขนส่งน�า้มนัส�าเรจ็รปูในประเทศ	
เป็นแผนงานเดิมที่วางไว้ในการระดมทุนจากการน�าหุ้นของ			
บริษัทฯ	 เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เ ม่ือเดือน
กันยายน	2560	โดยบริษัทฯ	ตั้งเป้าที่จะทยอยต่อเรือบรรทุก
น�้ามันเพิ่มข้ึนพร้อมกับการขยายธุรกิจซึ่งต้องใช้เวลาหลายป	ี
ดังนั้นการซื้อกิจการของบริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด	จึงเป็นเพียงการ
เร่งการด�าเนินการตามแผนงานเดิมที่มีประสิทธิภาพมาก	
นอกจากจะร ่นระยะเวลาในการต่อเรือและการจัดหา
บุคลากรในการบริหารจัดการเรือแล้ว	ยังท�าให้บริษัทฯ	ได้
ลูกค้าระยะยาวซึ่งเป็นบริษัทน�้ามันข้ามชาติและบริษัท						
โรงกล่ันในประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย	 โดยบริษัทฯ	 มีเงินทุนท่ี
ระดมได้จากการท�า	IPO	ในปี	2560	มาใช้ในการลงทุนครั้งนี้

ธุรกิจ
บริการเรือ

7.9%
ธุรกิจ
บริการเรือ

8.0%

ธุรกิจเรือ
Offshore

10.7%
ธุรกิจเรือ
Offshore

10.5%

ธุรกิจขนส่งฯ 
ระหว่างประเทศ

7.8% ธุรกิจขนส่งฯ
ระหว่างประเทศ

7.9%

ปี 2560, รายได้รวมจากการให้บริการ 
4,501.6 ล้านบาท

ปี 2561, รายได้รวมจากการให้บริการ 
4,479.7 ล้านบาท

ธุรกิจขนส่งฯ
ในประเทศ 

30.1%
ธุรกิจขนส่งฯ
จัดเก็บ (FSU)

43.5%

ธุรกิจขนส่งฯ
ในประเทศ 

42.4%

ธุรกิจขนส่งฯ
จัดเก็บ (FSU)

31.2%



8

ได้เพียงพอและยังมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่จะรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจด้านอื่น	ๆ	รวมถึงธุรกิจ	FSU	ที่บริษัทฯ	
เชื่อว่าจะกลับมาเติบโตอีกในอนาคต

	 ส�าหรับแผนงานท่ีจะต่อเรือขนส่งน�้ามันส�าเร็จรูปใน
ประเทศเพื่อทดแทนเรือปัจจุบันที่มีอายุการใช้งานมากและ
ใกล้ถึงก�าหนดเปลี่ยน	 เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลตามที่ตกลงไว้
กับลูกค้าและเพื่อรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยาย
ธุรกิจของลูกค้ายังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2561	
บริษัทฯ	 ต่อเรือใหม่แล้วเสร็จจ�านวน	 1	 ล�า	 และคาดว่าในปี	
2562	จะแล้วเสร็จอีก	6	ล�าท�าให้	ณ	ปลายปี	2562	บริษัทฯ	
จะมีเรือส�าหรับขนส่งน�้ามันส�าเร็จรูปในประเทศรวม	 29	 ล�า	
โดยมอีายเุฉลีย่	12.4	ปี	ลดลงจากปี	2560	ทมีอีายเุฉลีย่	15.3	ปี	
และ		บริษัทฯ	ยังซื้อเรือขนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพิ่มอีก	1	ล�า	
ในระหว่างปี	2561	เนื่องจากบริษัทฯ	เห็นว่าเป็นโอกาสในการ
ขยายธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของโรงกลั่นและ
โรงงานปิโตรเคมใีนประเทศ	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นลกูค้าของบรษิทัฯ	
อยู่แล้ว	 ทั้งนี้ฝ่ายธุรกิจ	 Ship	Management	 จะเป็นผู้จัด
เตรียมบุคลากรเรือที่มีความช�านาญ	 เพื่อการด�าเนินงาน
ส�าหรับเรือที่บริษัทฯ	 จัดหาเพิ่มอย่างพอเพียงและสอดคล้อง
กับเวลาที่เรือพร้อมปฏิบัติการ

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญในการปรับปรุง
ระบบบริหารงาน	ระบบบริหารความเสี่ยงและ	ระบบการ
ควบคุมภายใน	 พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ	
อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการขยายธุรกิจ
ต่อไปในระยะยาวและบริษัทฯ	 ยังก�าหนดแผนงานที่จะปรับ		
ระบบการท�างานของ	บริษัทฯ	และของบริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด			
ให้สอดคล้องกัน	 โดยร่วมกันศึกษาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและ					
น�าจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กร	 ส�าหรับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 บริษัทฯ	 ได้รับผลการ
ประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 จดทะเบียนไทย
ประจ�าปี	 2561	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
(IOD)	 ในระดับดีมาก	 โดยที่บริษัทฯ	 เพิ่งเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียง	 1	 ปี	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
การบรหิารงานโดยยดึหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีมคีวามรบัผดิชอบ	
ต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	ตลอดจนมรีะบบบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภาพ	
โปร่งใสและตรวจสอบได้	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังเป็นที่ยอมรับและ
ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 เข้าเกณฑ์	SET	100		
ในเดือนมิถุนายน	2561	

	 ส�าหรับปี	2562	สถานการณ์ตลาดเริ่มพัฒนาไปในแนวทางที่
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ	มากขึ้น	โดยคาดว่าธุรกิจ	FSU	
จะได้รับประโยชน์จากมาตรการของ	 International	 Marine	
Organization	 (“IMO”)	 ที่ก�าหนดให้ลดสัดส่วนสารก�ามะถันใน
น�้ามันเตาที่ใช้ในเรือเดินทะเลจากร้อยละ	3.5	เป็นร้อยละ	0.5	
โดยน�้าหนัก	 เริ่มตั้งแต่ปี	 2563	ซึ่งท�าให้ผู้ค้าน�้ามันมองเห็นโอกาส
ทางธุรกิจในการน�าน�้ามันเตาที่มีก�ามะถันต�่ามาผสมกับน�้ามันเตา
ที่มีก�ามะถันสูง	 เพื่อให้ได้น�้ามันเตาที่มีสัดส่วนสารก�ามะถันร้อยละ	
0.5	ตามมาตรฐานที่	 IMO	ก�าหนด	ซึ่งเรือ	 FSU	จะเหมาะสมกับ
การเก็บและการผสมดังกล่าว	 เน่ืองจากเรือ	 FSU	 มีอุปกรณ์
ท�าความร้อนให้กับเตาน�้ามันที่เก็บและมีอุปกรณ์ในการผสมน�้ามัน
ตามสัดส่วนทีลู่กค้าต้องการได้คล่องตวัและสามารถด�าเนนิการได้ทนัท	ี
ในขณะทีก่ฎระเบยีบของประเทศสิงคโปร์ไม่เอือ้อ�านวยให้ผูค้้าน�า้มนั	
เก็บน�้ามันเตาและผสมในถังน�้ามันบนบกในประเทศสิงคโปร์ได้
คล่องตัวเหมือนเรือ	 FSU	 นอกจากนั้น	 บริษัทโรงกลั่นน�้ามันและ
ยางมะตอยในประเทศมาเลเซียก็ติดต่อขอใช้บริการ	FSU	ของ		
บริษัทฯ	 เพื่อเป็นคลังเก็บน�้ามันดิบไว้ใช้ในการกลั่นในลักษณะ
เดียวกับโรงกล่ันในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วย	 ในขณะที่ตลาดเรือ
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ขนส่งน�้ามันระหว่างประเทศที่ค่าระวางอยู่ในระดับต�่ามานานก็
เริม่ปรับตวัสงูขึน้ในช่วงปลายปี	2561	เนือ่งจากมกีาร	Scrap	เรอืเก่า	
มากขึ้น	 ท�าให้จ�านวนเรือที่ให้บริการน้อยลง	 จึงเป็นประโยชน์ต่อ
เรือ	Aframax	2	ล�าของบริษัทฯ	ซึ่งคาดว่าจะมี	ผลประกอบการที่
ดีขึ้นในปี	2562	ส่วนธุรกิจการให้บริการเรือสนับสนุนการขุดเจาะ
น�า้มนัในประเทศกม็สีญัญาให้บรกิารเพิม่ข้ึนตัง้แต่ช่วงปลายปี	2561	
จนถึงกันยายน	2562	และคาดว่าในปลายปี	2562	ความต้องการ
ใช้เรอืสนบัสนนุส�าหรบัการขดุเจาะในอ่าวไทยจะเริม่ชดัเจนมากขึน้	
หลังจากที่รัฐบาลได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตส�าหรับการ
ให้สัมปทานขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ	 ในแหล่งเอราวัณ
และแหล่งบงกชกับปตท.สผ.แล้ว	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2562

	 จากแนวโน้มของธุรกจิทีดี่ข้ึนดงักล่าว	ประกอบกบัความพร้อม	
ของผู ้บริหารและบุคลากรทุกระดับความพร้อมด้านการเงิน				
และด้านความพร้อมด้านโครงสร้างธุรกิจที่มีความคล่องตัวสูง	
บริษัทฯ	เชื่อมั่นว่าจะสามารถขยายธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้
แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 ส�าหรับปี	 2561	 ซึ่งนับเป็น	
ปีที่มีความท้าทายมากส�าหรับธุรกิจการให้บริการขนส่งทางเรือ	
แต่บริษัทฯ	ก็สามารถแก้ปัญหาจนประสบความส�าเร็จในการสร้าง
ผลก�าไรได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ	ดังที่กล่าวข้างต้น	ดังนั้น	ผมจึง
มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า	 คณะกรรมการมี
มติเสนอจ่ายเงนิปันผลจ�านวน	0.14	บาทต่อหุน้	หรอืคิดเป็นร้อยละ	
91.6	ของก�าไรสุทธิของบริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ท้ายที่สุดนี้	 ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท									
พริมา	 มารีน	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ผมขอแสดงความช่ืนชม								
ต่อผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	 ทุกท่านที่ร ่วมมือ
กันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่	 ด้วยความรับผิดชอบต่อองค์กร	
สามารถน�าแผนกลยุทธ ์ที่ปรับเปลี่ยนมาปฏิบัติ ให ้ เกิด
ประสิทธิผลได ้อย ่างรวดเร็ว	 ทันต ่อสถานการณ์	 และ					
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 สถาบันการเงิน	 พันธมิตร
ทางธุรกิจ	 ส่วนราชการ	 ผู้มีอุปการคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการท�าธุรกิจทุกท่านที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้การ
ด�าเนินธุรกิจของ	บริษัทฯ	ประสบความส�าเร็จด้วยดีตลอดมา

(นายบวร วงศ์สินอุดม)
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการตรวจสอบของ	บรษิทั	พรมิา	มารนี	จ�ากัด	(มหาชน)	
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระผู้ทรงคุณวุฒิ	ซึ่งมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน	กฎหมาย	
บัญชีการเงิน	 และด้านการบริหาร	 จ�านวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย	
นายชายน้อย	 เผื่อนโกสุม	 ท�าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	นายสมชาย	ควูจิติรสวุรรณ	และนายโกสทิธิ	์เฟ่ืองสวสัดิ์	
เป็นกรรมการตรวจสอบ	 โดยทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก�าหนดไว้ใน	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามอ�านาจหน้าที่	
ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อก�ากับดูแล
การบริหารงานและการสอบทานระบบควบคุมภายใน	 การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท	 การจัดท�าและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่าง
ครบถ้วน	 ถกูต้องสอดคล้องกบัข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการ	
ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	 (ก.ล.ต.)	 และตลาดหลักทรพัย์	
แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	 โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแล
กจิการทีด่	ี และการมรีะบบการตรวจสอบภายในทีด่	ี เพือ่ประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี	 2561	 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชุมคณะกรรมการ	
ตรวจสอบ	 จ�านวน	 9	 ครั้ง	 โดยเป็นการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร				
ผูต้รวจสอบภายใน	 ผู้สอบบญัชีและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องอืน่	 ๆ	 ตามวาระ	
การประชุม	 ทั้งนี้	 ได้รวมวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย	จ�านวน	1	วาระ	เพือ่ให้มัน่ใจว่า	
ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานสอบบัญชีและได้รับ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่าง	ๆ	ของบริษัทอย่างดีจากผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของบริษัท		

สามารถสรุปผลการด�าเนินงานและการให้ความเห็นในเรื่อง
ต่าง	ๆ	ได้ดังนี้	

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

และประจ�าปี	2561	ของบรษิทัฯ	และบริษัทย่อย	 ซึ่งครอบคลุม
งบการเงินรวม	 นโยบายบัญชี	 โดยประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ				
ที่ เกี่ยวข้องและผู ้สอบบัญชีในวาระพิจารณางบการเงิน	 ซึ่ง				
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้อง	ครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบการเงิน	 รายการระหว่างกัน	 ที่อาจมีความขัดแย้ง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำาปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 บริษัท พริมา มารีน จ�ากัด (มหาชน)

ทางผลประโยชน์	 การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญซึ่งอาจส่ง		
ผลกระทบต่อการจดัท�างบการเงนิ	การบันทกึบญัช	ีความเพียงพอ
ของข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน	 ข้อสังเกตและความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี	 เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินของบริษัทและ
บรษิทัย่อยเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 มาตรฐานการบญัชี	
และการสอบบัญชี

2. การสอบทานความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี	 โดยน�ากรอบแนวคิด		
ในการวางระบบควบคุมภายในของ	COSO	(The	Committee	of	
Sponsoring		Organizations	of	the	Treadway	Commission)	
เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในระบบควบคุมภายในของ
บริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 ได้น�าแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดท�าขึ้นตามข้อก�าหนด
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
(ก.ล.ต.)	 มาใช้เป็นแนวทางในการประเมนิความเพยีงพอของระบบ	
ควบคุมภายในส�าหรับทุกหน่วยงานในบริษัท	 และจากรายงานผล
การประเมินส�าหรับปี	 2561	 พบว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม		

 
3. การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ด้วยความเป็นอิสระและเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ�าปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท	
และสอบทานกระบวนการตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพโดยให้ความส�าคัญในการ									
ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุก
กระบวนการท�างาน	 ป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุรติทีอ่าจส่งผลกระทบ	
ต่อบริษัท	 รวมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและ
ติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการตามข้อเสนอ
แนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นอกจากนัน้	คณะกรรมการตรวจสอบ	
ยังพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน	 อัตราก�าลังผู้ตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้สามารถรองรับ
ปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้น			
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4. การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคบั
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อบังคับและประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายอื่น	ๆ	ที่
เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของบริษัท	 รวมถึงกฎหมาย	
อ่ืน	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท	 พบว่าใน					
ปี	 2561	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และกฎหมายอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับ
กับธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน		

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญช	ีโดยพิจารณา

จากผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมา	ความเป็นอิสระ	ความรู	้ความสามารถ	
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ	 ขอบเขตการปฏิบัติงาน	 คุณภาพ
และมาตรฐานการท�างานของบริษัทสอบบัญชี	 ระยะเวลาในการ
ท�าหน้าที่สอบบัญชีบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึง
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติ
ค่าสอบบัญชีและแต่งตั้งบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญช	ีจ�ากัด	
โดยมีนายธนิต	 โอสถาเลิศ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 5155	
นางสาวมาริษา	 ธราธรบรรพกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	
5752	 นางสาวพรทิพย์	 ริมดุสิต	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	
5565	นายบัณฑิต	ตั้งภาภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8509	
เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจ�าปี	2562

6. การสอบทานรายการระหว่างกนัทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�า
รายการดังกล่าวถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยไม่มีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์แต่อย่างใด	 และพบว่าการท�ารายการระหว่างกันใน			
ปี	2561	เป็นไปตามระเบียบข้อก�าหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการ
เปรียบเทียบราคา	 คัดเลือกผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้า	 และผ่าน
การอนมัุติรายการดงักล่าวตามอ�านาจการอนุมตั	ิรวมท้ังเป็นรายการ	
ท่ีมีความสมเหตุสมผล	 เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดกับ
บริษัทรวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอเป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

7. การก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตาม

นโยบายการบริหารจัดการ	เพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นไป
ตามหลัก	 CG	 Code	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	พบว่ากรรมการ
และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 ที่บริษัทก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	 ตามคู่มือการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ด	ีและจรรยาบรรณธุรกิจบริษัท

8. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและพบว่า	บริษัทมี
คณะท�างานบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ประเมินความเสี่ยง		
ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเส่ียงอย่าง
สม�า่เสมอ	โดยคณะท�างานได้จดัท�ารายงานความเสีย่งและแผนการ		
บริหารความเสี่ยงน�าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งเพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ	มกีระบวนการบรหิารความเสีย่ง
ที่มีประสิทธิภาพ		สามารถควบคุมความเสี่ยงที่ส�าคัญ	อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้	 พร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยเส่ียงทั้งภายใน
และภายนอก	 โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและความรุนแรงของ				
ผลกระทบ	 (ถ้าเกิดขึ้น)	 รวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของ
มาตรการในการลดและป้องกันผลกระทบจากความเสี่ยงเพื่อ
ประกอบการพิจารณา	

โดยสรปุ	การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในปี	2561	
เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
และมีความอิสระตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ก�าหนดไว้	
โดยติดตามสอบทานการด�าเนินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และ
มีความเห็นว่าบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ได้จัดท�ารายงานทาง						
การเงินในสาระส�าคัญได้อย่างถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอและในการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ เป็นตามกฎระเบียบของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่าง
เคร่งครัด	 ส่วนการด�าเนินธุรกิจโดยรวม	บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย
ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน	รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม	 โดยมีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในท่ี
เป็นอิสระ	 ท�าหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงิน	 และระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

(นายชายน้อย		เผื่อนโกสุม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 (“คณะกรรมการสรรหาฯ”)	 ประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวน	 3	 ท่าน	 โดยมีกรรมการอิสระจ�านวน	 2	 ท่าน	 ซึ่งมี																				
พลเรือเอก	 นิพนธ์	 จักษุดุลย์	 เป็นประธานคณะกรรมการ													
สรรหาฯ	 นายชายน้อย	 เผื่อนโกสุม	 (กรรมการอิสระ)	 และ																																												
นายสมชาย	ควูจิิตรสวุรรณ	(กรรมการอสิระ)	เป็นกรรมการสรรหาฯ	
และมีนางสาวอุดรรัตน์	สิทธิกร	หัวหน้างานการก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท	 ท�าหน้าที่ เป ็นเลขานุการ									
คณะกรรมการสรรหาฯ	 โดยมีขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ภายใต้กรอบกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ	 และตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ	
ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี	 2561	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น
จ�านวน	4	ครั้ง	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ด้านการพิจารณาสรรหา
•	 เสนอให ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน�าเสนอต ่อ															

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	3	ท่าน	ได้แก่	พลเรือเอก	
นิพนธ์	 จักษุดุลย์	 นายสมชาย	 คูวิจิตรสุวรรณ	และนายโกสิทธิ์	
เฟื่องสวัสดิ์	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

•	 ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร	 รวมถึงก�าหนดต�าแหน่งและ
แต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

•	 ประเมินการมีส่วนร่วมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
(CEO)	ในการพัฒนาบุคลากร

รายงานคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน
และกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 2561

•	 ก�าหนดแผนในการพัฒนาผู ้สืบทอดต�าแหน่งประธาน						
เจ้าหน้าที่บริหาร	 (CEO)	 และได้พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอด
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	 รวมถึงติดตามความคืบหน้าการพัฒนา
ผู้สืบทอดต�าแหน่งดังกล่าว

•	 รับทราบรายงานการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ด้านการก�าหนดค่าตอบแทน
•	 ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2561	โดย

เหน็ชอบให้ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย	ค่าตอบแทนรายเดอืน	
เบี้ยประชุม	 และค่าตอบแทนพิเศษ	 และก�าหนดงบประมาณ							
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2561	เป็นวงเงนิไม่เกนิ	20	ล้านบาท	
โดยค�านึงถึงผลประกอบการของบริษัท	 หน้าที่ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน	 ซ่ึงค่าตอบแทน						
ดังกล่าวจะอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน	รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
ไว้กับบริษัท

•	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และตวัชีว้ดัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)	ประจ�าปี	2561	และ					
น�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

•	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
(CEO)	 และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	 รวมท้ัง
ก�าหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจ�าปีของประธาน			
เจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 บริษัท พริมา มารีน จ�ากัด (มหาชน)
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ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•	 ทบทวนการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท

จดทะเบียนปี	 2560	 (“CG	 Code	 2017”)	 ที่ออกโดยส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 มาปรับใช้	
โดยเห็นว่าภาพรวมของบริษัทฯ	 มีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ี
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ	 CG	 Code	 2017	 แล้ว	 นอกจากนี้				
ยังได้พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ให้สอดคล้องกับ	CG	Code	
2017	มากยิ่งขึ้นด้วย

•	 ก�าหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการ		
ที่ดีของบริษัทฯ	 และรายงานการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของ	 CG	
Code	2017	

•	 ก�าหนดให้มีการจัดสัมนาหัวข้อ	 โครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	 (“CAC”)	 เม่ือวันที่									
3	เมษายน	2561	ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหารระดับสูง	
และพนักงาน	 โดยมีเลขานุการบริษัทและหัวหน้างานการก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน	ตลอดจนผู้บริหารจากสายงานต่าง	ๆ	เป็นผู้
บรรยายชี้แจงให้ได้รับทราบถึงการบริหารงาน	 ลักษณะธุรกิจ	
ตลอดจนแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

•	 เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย	 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทด�าเนิน
การจัดส่งแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชดุย่อยเพ่ือประเมนิผลการปฏบิตังิานในปี	2561	ทีผ่่านมา

(พลเรือเอก	นิพนธ์	จักษุดุลย์)
		ประธานคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน

และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งน้ี	 จากการที่บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	และคณะกรรมการสรรหาฯ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ในปี	 2561	 บริษัทได้รับ
คะแนนในระดับ	“ดีมาก”	หรือ	4	ดาว	จากโครงการส�ารวจการ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน	 ประจ�าปี	 2561	 โดย
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

คณะกรรมการสรรหาฯ	 ได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายของตนเองแล้ว	เห็นว่าโครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ	 มีความเหมาะสม	 โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ	 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน	
และมีความต่อเนื่อง
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประจำาปี 2561

	 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
บริหารความเสี่ยง	 ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจด�าเนินไปได้และเติบโต		
อย่างต่อเนื่อง	 จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง			
เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงส�าคัญ	รวมถึงน�าเสนอ
แนวทางแก้ไขที่เหมาะสม	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้
ความสามารถ	ประสบการณ์	และความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจ	
จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้	

1.นายโกสิทธิ์  เฟื่องสวัสดิ์
ประธานคณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ)

2. นายสุรพล มีเสถียร
กรรมการบริหารความเสี่ยง	(กรรมการ)

3.นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
กรรมการบริหารความเสี่ยง	(กรรมการ)

	 คณะกรรมการฯ	ยึดมั่นในการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลัก	
3	 ประการคือ	 การก�ากับและบริหารความเสี่ยงตามหลัก												
ธรรมาภิบาล	 การวางนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	
และการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างหลักประกัน						
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท	 คณะกรรมการฯ	 ได้จัดรูปแบบ
ของการบริหารความเสี่ยงใน	4	ประการคือ	การบริหารความเสี่ยง	

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 บริษัท พริมา มารีน จ�ากัด (มหาชน)

ด้านธรรมาภิบาล	 (Governance	 Risk)	 ด้านกลยุทธ์และ
แผนการด�าเนินธุรกิจ	 (Strategy	 &	 Planning	 Risk)	 ด้านการ
ด�าเนินงานและระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 (Operation	 &	
Infrastructure	Risk)	และด้านรายงานทางการเงิน	(Financial	
Reporting	 Risk)	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ด�าเนินการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน	ISO	9001:2015	และ	COSO	ERM	2017

	 ในรอบปี	2561	ที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวน	 6	 ครั้ง	 โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง	 สามารถ
สรุปสาระส�าคัญในการปฎิบัติหน้าที่	ได้ดังต่อไปน้ี

1. พิจารณาและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี
	 ที่ฝ ่ายบริหารจากทุกหน ่วยงานที่ เ ก่ียวข ้องได ้ท�าการ
ประเมินความเส่ียงและจัดระดับความส�าคัญของความเสี่ยง
พร้อมทั้งก�าหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น	และก�าหนดวิธีจัดการความ
เสี่ยงน้ันๆ	ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น	
พร้อมทั้งวางมาตรการป้องกัน	 มาตรการลดผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข

2.  พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและอนุมัติความเสี่ยง
	 ที่ส�าคัญระดับองค์กร	 รวมถึงรับทราบแผนการจัดการความ
เส่ียงที่ส�าคัญระดับขององค์กร
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3. ติดตามและทบทวนการด�าเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงภายใต้นโยบาย

และกรอบการบริหารความเส่ียงที่ก�าหนดไว้	เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
บริษัทฯ	มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ	โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ท�าการติดตามและสอบทานการจัดความเสี่ยง	 เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้

4. พิจารณาและอนุมัติความเสี่ยงของโครงการ
การควบรวมกิจการและการปรับกองเรือ

ทั้งส่วนที่ลงทุนซื้อเรือใหม่และปรับลดเรือเก่า	 เพื่อให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร	 และการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ของตลาดการเดนิเรอืขนส่งน�า้มนัและผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม	
และอุตสาหกรรมการส�ารวจละผลิตปิโตรเลียม	 ทั้งในและ						
ต่างประเทศ	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น	 รวมถึงมอบหมายให ้มีการ
รายงานการติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง

5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(นายโกสิทธ์ิ		เฟื่องสวัสดิ์)
ประธานคณะกรรรมการบริหารความเส่ียง

	 จากการด�าเนินงานดังกล่าวข้างต้น		คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งมคีวามเหน็ว่า	บรษัิทฯ	ได้มกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง			
ที่ส�าคัญระดับองค์กรที่เหมาะสม	และควบคุมให้อยู ่ในระดับที่
ยอมรับได้	 รวมถึงสอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อการบริหารความเส่ียงอย่างยั่งยืนและ
มีประสิทธิภาพ
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วิสัยทัศน ์

	 “กลุ่มบริษัทฯ	 จะเป็นองค์กรช้ันน�ำด้ำนธุรกิจกำรขนส่งทำง
ทะเลและสนับสนุนกิจกำรส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอย่ำง
ครบวงจรในภมูภิำคเอเชียแปซฟิิค	 มีควำมเป็นเลศิด้ำนกำรปฏบิตังิำน	
และให้บริกำรขนส่งและจัดเก็บสินค้ำกลำงทะเลอย่ำงเป็นที่	 ไว้วำงใจ										
เป็นธรรม	ต่อมีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 และตอบสนองต่อควำมพึงพอใจ
ของลูกคำ้”	

พันธกิจ

• กลุ ่มบริษัทฯ	 จะเป ็นองค์กรช้ันน�ำในตลำดหลักทรัพย ์ฯ
ด้ำนพำณิชย์นำวีและโลจิสติกส์	ตลอดจนสนับสนุนงำนกิจกำร
ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล

• กลุ่มบริษัทฯ	 จะขยำยตลำดให้ครอบคลุมภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค
ในกำรขนส่งผลิตภัณฑ์เคมี	 ปิโตรเลียม	 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว	 และ
โลจสิตกิส์	 ตลอดจนสนบัสนุนงำนกจิกำรส�ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม
ในทะเลให้ครบวงจร

• กลุ่มบริษัทฯ	จะขยำยกำรลงทุนในรูปแบบกำรร่วมทุนกับกลุ่ม
ธุรกิจผู้มีควำมช�ำนำญในแต่ละสำขำ	เพื่อกำรเติบโตแบบยั่งยืน

• กลุ่มบริษัทฯ	จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำน
ส่งเสริมกำรท�ำงำนเป็นทีม	 ด้วยบรรยำกำศกำรท�ำงำนที่เป็นสุข
บนพื้นฐำน	แห่งควำมเชื่อมั่นระหวำ่งกัน

• กลุ ่มบริษัทฯ	 จะเป็นองค์กรที่สร้ำงผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ตอบสนอง	กับแผนกำรลงทุนท่ีวำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 โดยมี
ระบบบริหำรจัดกำรที่มีมำตรฐำน	 และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่ำง
เท่ำเทียมกัน

• กลุ่มบริษัทฯ	 จะมุ่งเน้นหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 และยึดมั่น
ในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายและกลยุทธ์

ในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
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วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทฯ

	 ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรและขนส่งโดยเรืออย่ำงครบวงจรของกลุ่มบริษัทฯ	เพื่อสร้ำงผลก�ำไรอย่ำงยั่งยืน
ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกรำย	 กลุ่มบริษัทฯ	 จึงตั้งม่ันและทุ่มเทใจด้วยมีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย	
กำรด�ำเนินงำนของกลุ่มเพียงหนึ่งเดียว	 นั่นคือ	 “กำรดูแลเอำใจใส่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกรำยเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนอย่ำงแท้จริง”																
โดยถือหลักคติพจน์	“ด�ำเนินงำนโดยเห็นแก่ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ”	ด้วยเหตุนี้	 เมื่อส่วนรวม	ชุมชน	สังคมเจริญก้ำวไกล	กลุ่มบริษัทฯ	
ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของสังคมย่อมเติบโตอย่ำงมีคุณค่ำและด�ำเนินธุรกิจมั่นคงเช่นกัน

กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทฯ

	 เพื่อกำรด�ำเนินงำนให้ได้ประสิทธิภำพสูงสุดอันจะสร้ำงผลสัมฤทธ์ิที่คุ ้มค่ำและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกรำย			
กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดทิศทำงและนโยบำยกำรด�ำเนินงำนเชิงกลยุทธ์	 โดยแบ่งเป็น	 2	 ประเด็นส�ำคัญ	 อันได้แก่	 กลยุทธ์ด้ำนกำร								
ให้บริกำรและกลยุทธ์ทำงกำรตลำด	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

1. กลยุทธ์ด้านการให้บริการ

	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีการวางแผนการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละประเภทธุรกิจ	 เพื่อครอบคลุมความต้องการและความพึงพอใจของ
ลูกค้า	ทั้งทางด้านคุณภาพด้านการปฏิบัติงานและด้านการให้บริการ	โดยมีองค์ประกอบของกลยุทธ์ดังกล่าวดังนี้

(1) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
 (One-stop Service)

	 เนื่องจากธุรกิจเรือขนส่งฯ	 ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	 FSU	 ธุรกิจเรือ	
Offshore	 และธรุกจิบรหิารเรอื	 เป็นธุรกจิทีต้่องอาศยัความเชีย่วชาญเฉพาะทาง	
เพราะมีความซับซ้อนในการด�าเนินงานและมีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครดั	กลุม่บรษิทัฯ	จึงมุ่งเน้นเป็นศนูย์กลางการให้บรกิารแบบครบวงจร	โดย
มอีงค์ประกอบ	 การให้บริการ	 คือ	 ให้ค�าแนะน�าในการจัดหาเรือที่เหมาะสมกับ
ประเภทสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการจะท�าการขนส่ง	 ตลอดจนเอื้ออ�านวย
ความสะดวกในด้านข้อมูลของเมืองท่าต่าง	ๆ	พร้อมท้ังคัดสรรคนประจ�าเรือให้
ตรงกับความต้องการของผู ้เช่าและลูกค้า	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพตามข้อก�าหนดสากล	 รวมถึงการให้ค�าแนะน�าในเรื่องกลยุทธ์การ
บริหารค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ 	ของลูกค้าในการขนส่งท่ีท�าให้ลูกค้าเกิดประสิทธิภาพ
ทางด้านต้นทุนการขนส่งสินค้าและควบคุมคุณภาพ	การบริการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยทั้งแก่ชีวิต	ทรัพย์สิน	และสิ่งแวดล้อม
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• มุ่งเน้นการให้บริการด้วยกองเรือซึ่งมีคุณภาพ
	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีกองเรือซึ่งประกอบด้วยเรือขนส่ง	 เรือ	 FSU	
และเรือ	 Offshore	 โดยมีเรือตั้งแต่ขนาดประมาณ	 1,000	 ถึง	
300,000	 DWT	 ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการจัดหาประเภท
และขนาดของเรอืเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีแ่ตกต่าง
กันไปให้เหมาะสมตามประเภทของสินค้าที่จะขนส่ง	 ตลอดจน	
เส้นทางการขนส่งและร่องน�้า	 นอกจากน้ี	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีความ
พร้อมและความเชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนระบบและอุปกรณ์
บนเรือให้เหมาะสมต่อการใช้งานตามความต้องการของลกูค้าอกีด้วย

• มุ่งเน้นการบริหารเรือด้วยความเชี่ยวชาญ
	 จากประสบการณ์กว่า	30	ปี	 ในการให้บริการขนส่งน�้ามัน
หลากหลายประเภท	 ตลอดจนสินค้าปิโตรเคมีเหลวและก๊าซ
ปิโตรเลียม	 สิ่งเหล่านี้ได้สร้างประสบการณ์ต่าง	 ๆ	 มากมาย						
จนกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่า	 กลุ่มบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความสามารถเพียงพอท่ีจะให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้า
กลางทะเลแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	บนพื้นฐาน
ของกฎหมาย	ข้อก�าหนด	และกฎข้อบังคับต่าง	ๆ 	เช่น	(1)	กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์กรในประเทศ	 (2)	 กฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของประเทศท่ีเรือของกลุ ่มบริษัท
ด�าเนินธุรกิจ	(3)	อนุสัญญาหลักต่าง	ๆ	ซึ่งก�าหนดโดยองค์กรทาง
ทะเลระหว่างประเทศ	(International	Maritime	Organization	
(IMO):	“IMO”)	และ	 (4)	แนวทางและข้อก�าหนดใน	Ship	
Inspection	Report	Program	(SIRE)	ของ	Oil	Companies	
International	Marine	Forum	(“OCIMF”)	เป็นต้น

	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	กองเรือของกลุ่มบริษัทได้รับการรับรอง
จากกรมเจ้าท่าในเร่ืองการได้มาตรฐานตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศในด้านความปลอดภัย	 ด้านการป้องกันมลภาวะจากเรือ	
และด้านคนประจ�าเรือ	 ส่วนในด้านการควบคุมคุณภาพและ			
ความพร้อมในการปฏิบัติการเดินเรืออย ่างมีประสิทธิภาพ																			
และกองเรือของกลุ่มบริษัทฯ	 ยังได้รับการรับรองจากสมาคม			
จัดชั้นเรือ	 (Classification	Societies)	 เช่น	หนังสือรับรองจาก	

Lloyd’s	Register	 (“LR”)	American	Bureau	of	 Shipping	
(“ABS”)	Nippon	Kaiji	Kyokai	(“NK”)	Bureau	Veritas	(“BV”)	
และ	Det	Norske	Veritas	and	Germanischer	Lloyd	(“DNV	
GL”)	เป็นต้น

	 นอกจากน้ี	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
บุคลากรเพื่อน�าไปสู่การบริหารเรือด้วยความเช่ียวชาญโดยกลุ่ม
บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้คนประจ�าเรือได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ	 และเพิ่มคุณสมบัติของคนประจ�าเรือของ
กลุ่มบริษัทฯ	 อย่างสม�่าเสมอ	 อาทิ	 การฝึกอบรมและเปลี่ยน
ประกาศนียบัตรของคนประจ�าเรือของกลุ่มบริษัทฯ	จาก	SCTW	
1995	เป็น	SCTW	2010	ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• มุง่เน้นการควบคมุคุณภาพของการให้บรกิารอย่างเคร่งครดั 
	 กลุม่บริษทัฯ	 ให้ความส�าคญักับการควบคมุคณุภาพของบรกิาร	
อย่างสูงสุด	 ซ่ึงจะส่งผลต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงานเรือ
และสินค้า	 รวมทั้งให้เป็นไปตามก�าหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ			
โดยบริษัทฯ	 มีความเข้มงวดต่อพนักงานประจ�าเรือให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	และด�าเนินการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพเรือให้อยู ่ในสภาพที่ดีอย่าง
สม�่าเสมอ	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 ตลอดจนการให	้			
ค�าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือ	ได้แก่	การให้ค�าปรึกษา	
ด้านการปฏบิตังิานสินค้าและงานเทคนคิของเรือ	 และการด�าเนนิการ	
ด้านเอกสารกับองค์กรควบคุมของรัฐและเอกชน	 เพื่อสามารถ				
ให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัยตรงต่อเวลา	และไม่มีความ
ผิดพลาดในการขนส่ง
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(2) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างบุคลากร ที่มากด้วยประสบการณ์

• คณะผู้บริหาร
	 คณะผูบ้ริหารของกลุม่บรษิทัฯ	 มปีระสบการณ์ในอตุสาหกรรม	
เป็นระยะเวลายาวนาน	 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ
เป็นอย่างด	ีประกอบกบัการตดิตามพฒันาการและการเปลีย่นแปลง	
ที่ส�าคัญของอุตสาหกรรม	รวมถึงการส�ารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า	 (Customer’s	 feedback)	 ในการให้บริการ	 ท�าให	้	
คณะผู ้บริหารสามารถน�าความรู ้ด้านอุตสาหกรรมและความ					
คิดเห็นจากลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
ของกลุ ่มบริษัทฯ	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน	
อุตสาหกรรม

• คณะบุคลากรสนับสนุนการด�าเนินงาน
	 กลุ ่มบริษัทฯ	 มีคณะบุคลากรสนับสนุนการด�าเนินงานที่มี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลายาวนาน	 ท�าให้มี
ความเข้าใจในธุรกิจเรือขนส่งฯ	ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	
ธุรกิจเรือ	Offshore	และ	ธุรกิจบริหารเรือ	ในด้านการปฏิบัติงาน	
และการด�าเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้า	
ท�าให้สามารถให้ค�าแนะน�าทางด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าซึ่ง
มีสินค้าและเส้นทางการขนส่งที่แตกต่างกันไป

• คนประจ�าเรือ
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีความสามารถในการสรรหาคนประจ�าเรือ	อาทิ	
กัปตัน	 ต้นเรือ	 ต้นกล	 เป็นต้น	 ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย									
กฎระเบียบ	และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ก�าหนด	และเหมาะสมต่อ
ประเภทและขนาดของเรือ	 รวมถึงเส้นทางขนส่ง	 เช่น	 คุณสมบัติ
ด้านวุฒิการศึกษา	 ด้านประสบการณ์ท�างาน	 ด้านใบประกอบ
วิชาชีพเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้อง	 เป็นต้น	 ความสามารถในการ
สรรหาคนประจ�าเรือ	 ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	 สามารถให้บริการลูกค้า
ในการขนส่งและจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ	ตรงต่อเวลาใน
การขนส่ง	 รวมถึงความปลอดภัยในสินค้าและตัวเรือ	 ซึ่งจะท�าให้
ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการของกลุ่มบริษัทฯ	มากขึ้น

(3) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาความเป็นผู้น�า
 ทางด้านการขนส่งในประเทศ

	 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ	เป็นผู้น�าในการขนส่งน�้ามัน	ผลิตภัณฑ์
น�้ามันส�าเร็จรูป	 ผลิตภัณฑ์น�้ามันกึ่งส�าเร็จรูปและปิโตรเคมีเหลว	
โดยกลุ่มบริษัทฯ	 มีการเติบโตของรายได้และปริมาณการขนส่ง
อย่างต่อเน่ือง	เน่ืองจากลูกค้าให้ความเช่ือม่ันในคุณภาพและ
บริการของกลุ่มบริษัทฯ	 อย่างไรก็ดี	 กลุ่มบริษัทฯ	 ยังคงมุ ่ง
พัฒนาการให้บริการและธุรกิจต่อไปเพื่อรักษาความเป็นผู้น�าใน
ระยะยาว	ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	มีแผนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	
โดยการส่ังซื้อเรือใหม่ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเรือให้สามารถขนส่ง
ในปริมาณมากขึ้น	 หรือส่ังซ้ือเรือที่มีอายุน้อยเพื่อทดแทนเรือ						
ล�าเก่าที่จะปลดระวาง	 ท�าให้สามารถลดอายุเฉลี่ยของกองเรือ						
ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าในการขนส่งและ
จัดเก็บสินค้าทางเรือในเชิงปริมาณและคุณภาพที่มากขึ้น	ส่งผลให้
สามารถเพ่ิมรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าได้	 รวมถึงลดค่า			
ใช้จ่ายการดแูลรกัษาเรือ	 ตลอดจนการคดัสรรพนกังานทีม่ศีกัยภาพ	
และประสบการณ์เพื่อรองรับการเติบโต	 รวมถึงรักษาพนักงานที่มี
ผลงานการท�างานที่ดี	 และการหาโอกาสในการเพิ่มสัดส่วนการ
ขนส่งในบริษัทผู้ค้าน�้ามันในประเทศ	เป็นต้น

(4) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ
 ในธุรกิจตลาดต่างประเทศ

	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจเรือขนส่งและ
จัดเก็บ	 FSU	 จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการค้าน�้ามันของภูมิภาคเอเชียที่ผ่านมา	 กลุ่มบริษัทฯ				
มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับ
จากลูกค้าต่างประเทศ	ดังน้ัน	บริษัทฯ	 จึงมีแผนการขยายธุรกิจ
และเพิ่มศักยภาพของกองเรือขนส่งและจัดเก็บ	 FSU	 ในประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย	เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
ที่มีต่อบริการของกลุ่มบริษัทฯ	ที่เพิ่มขึ้น
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(5) กลุม่บริษัทฯ มุง่เน้นการดแูลลกูค้าในแบบคูค้่าธรุกจิระยะยาว 
 (Long-Term Partnership)

	 กลุ่มบริษัทฯ	 มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบ
ระยะยาว	(Long-Term	Partnership)	โดยได้เตรียมความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรบุคคลและเงินทุนที่จะสามารถเพิ่มความ
สามารถในการให้บริการและเพ่ิมเส้นทางการเดินเรือในภูมิภาค
ต่าง	ๆ	ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	ทั้งนี้	กลุ ่มบริษัทฯ					
มีบุคลากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์ท้ังในด้านการเดินเรือ	
ภูมิศาสตร์	 และกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงมี
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งท่ีจะสามารถเพิ่มศักยภาพกองเรือ
เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

	 นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ยังดูแลและใส่ใจลูกค้าตลอดระยะ
เวลาการให้บริการ	 โดยกลุ ่มบริษัทฯ	 มีการประสานงานและ
ท�างานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด	 ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	 สามารถรับรู้
ปัญหาของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที	 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	 สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	โดยลูกค้า
สามารถติดต่อกลุ่มบริษัทได้ตลอด	24	ชั่วโมง	เพื่อพร้อมรับมือ
กับปัญหาที่อาจเกิดข้ึน	 รวมท้ังพร้อมให้ค�าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาตามที่ลูกค้าต้องการ

(6) กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุน
 ในการด�าเนินงาน

	 กลุ่มบริษัทฯ	 มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนในการด�าเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ	โดยกลุ่มบริษัทฯ	มีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์	 และการซ่อมบ�ารุง	 โดย	 (1)	 จัดซ้ือวัสดุ	 อะไหล่	 และ
อุปกรณ์บนเรือในครั้งละปริมาณมาก	และ	(2)	วางแผนการซ่อม
บ�ารุง	 (Planned	 maintenance	 service)	 และการปฏิบัติตาม
แผนการซ่อมบ�ารุงของเรือขนส่งแต่ละล�าอย่างเคร่งครัด	 ซึ่งช่วย
ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ	 และอะไหล่ของเรือ	 รวมทั้งช่วยยืดอายุ
การใช้งานของเรือขนส่ง

	 นอกจากนี	้ในการจดัซือ้วัสด	ุอะไหล่	และอปุกรณ์	กลุม่บรษิทัฯ	
จะจัดให้คู ่ค ้าน�าเสนอวัสดุ	 อะไหล่	 และอุปกรณ์	 โดยทาง														
กลุ่มบริษัทฯ	 จะประเมินราคาและคุณภาพในการตัดสินใจเลือก			
คู่ค้าโดยพิจารณาเปรียบเทียบคู่ค้ามากกว่า	2	รายขึ้นไป	เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการต่อรองราคาอีกทางหนึ่ง
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2. กลยุทธ์ด้านการตลาด

กลุ่มบริษัทฯ	มีกลยุทธ์ทางการตลาดในการรักษาและขยายฐานลูกค้า	เพ่ือสร้างคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว	และ
ลดความเสี่ยงจากการแข่งขันตัดราคา	ดังนี้

(1) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นรักษาเครือข่ายนายหน้า (Broker) ที่มีศักยภาพ

กลุ่มบริษัทฯ	 มีเครือข่ายนายหน้า	 (Broker)	 ผู้ท�าหน้าที่จัดหาเรือหรือสินค้า	 ที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ	 โดยเฉพาะ
ประเทศสงิคโปร์	ซึง่เป็นศนูย์กลางการเดนิเรอืและมท่ีาเรอืขนาดใหญ่	 (Major	Maritime	Hub)	 โดยนายหน้า	 (Broker)	 และกลุ่มบริษัทฯ				
จะมีการติดต่อประสานงานกันอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลสถานการณ์ตลาดทั้งในและต่างประเทศ	 เพื่อจัดหาเรือและ
จัดหางานส�าหรับให้บริการในกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่	 ทั้งน้ี	 เครือข่ายนายหน้า	 (Broker)	 ที่มีศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ	
สามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	 และเพิ่มประสิทธิภาพในการหาเรือ	 และหางานใหม่ในตลาดจัดหา
เรือขนส่ง	เรือ	FSU	และเรือ	Offshore

(2) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการในด้านการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เรือและศักยภาพในการแข่งขัน

ทางกลุ่มบริษัทฯ	 มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรือขนส่งสินค้าในกลุ่มบริษัทฯ	 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เรือให้สูงที่สุด
(Ship	Utilization)	โดยเม่ือฝ่ายการตลาด	(Commercial)	ของกลุ่มบรษิทัฯ	ได้รบัทราบถงึตารางการขนส่งขาไปของลูกค้า	ทางกลุม่บรษิทัฯ					
จะด�าเนินการหาลูกค้าที่ต ้องการขนส่งสินค้าในเที่ยวขากลับ	 (Backhaul)	 เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่ารายได้และประสิทธิภาพ
การใช้เรือขนส่งให้สูงมากที่สุด	ซ่ึงจะท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	สามารถเสนอราคาค่าขนส่งทั้งขาไปและขากลับ	ที่สามารถแข่งขันได้
กับบริษัทขนส่งสินค้าทางเรืออื่นและเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

(3) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการส�ารวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อปรับปรุงการบริการทั้งก่อน
ระหว่างและหลังการขนส่งสินค้า

คณะผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัฯ	 ให้ความส�าคญัต่อการปรบัปรงุและพฒันาการให้บรกิารแก่ลกูค้าเป็นอย่างมาก	กลุ่มบรษิทัฯ	จงึจดัท�า
การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ	การขนส่งสินค้า	การวางแผนการขนส่งสินค้า	การปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบ											
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งด้านการด�าเนินงานบนเรือและการอ�านวยความสะดวกในการให้ค�าปรึกษาตลอดการขนส่งทางเรือ
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คณะกรรมการบริษัท
	คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	9	ท่าน	ดังนี้

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์
รองประธานกรรมการ	และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน
และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ	และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
กรรมการ	และกรรมการบริหาร

นายบวร วงศ์สินอุดม
ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ	และ
กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน
และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง	และ
กรรมการบริหาร

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
กรรมการอิสระ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และ
กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน
และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นายสุรพล มีเสถียร
กรรมการ	และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร	และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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คณะผู้บริหาร
ผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	มีจ�านวน	6	ท่าน	ดังนี้	

นายณัฎฐ์กรณ์ ส�าราญ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
ธุรกิจบริหารจัดการเรือ

นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย
ผู้อ�านวยการสายงานลงทุนโครงการ
และประกันคุณภาพ

ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์
ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด	1

นายสมพัฒน์ คงส�าราญ
ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด	2

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์
ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน
และการบัญชี
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทฯ 

ปี เหตุก�รณ์

2530
• นทลินก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2530	ด้วยทุนจดทะเบียน	1,000,000	บาท	โดยเร่ิมธุรกิจด้วยเรือ	2	ล�า

ขนาดประมาณ	 1,000	 DWT	 เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าประเภทน�้ามันส�าเร็จรูปให้แก่	 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	
(ปัจจุบัน	คือ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“ปตท.”))	และบริษัท	สยามสหบริการ	จ�ากัด	 (ปัจจุบัน	คือ	บริษัท	ซัสโก้	
จ�ากัด	(มหาชน))	ในเส้นทางระหว่างศรีราชาและกรุงเทพฯ	เป็นหลัก	

2532 • นทลินได้ขยายการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ	 ด้วยเรือสยามนที	 เพื่อขนส่งน�้ามันเครื่องบิน	 เจ.พี.	 1	 ให้แก่
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	ในเส้นทางศรีราชา	–	คลังปิโตรเลียม	สงขลา	แทนการขนส่งทางรถไฟเป็นครั้งแรก	

2533
• นทลินได้ขยายก�าลังการขนส่งและเส้นทางการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อขนส่งน�า้มัน	 คอนเดนเสท	 และน�า้มัน

ชนิดอ่ืน	ๆ	ให้แก่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	ในเส้นทางระหว่างคลังปิโตรเลียมส่วนกลาง	แท่นผลิตก๊าซเอราวัณ				
คลังปิโตรเลียมสงขลา	และคลังปิโตรเลียมศรีราชา	

2535 • นทลินได้ขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ	 ไปยังเส้นทางระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก	 จากประเทศไทยไปยังภูมิภาคใกล้เคียง
เช่น	ประเทศกัมพูชา	เป็นต้น	

2539

• เน่ืองด้วยนทลินได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ในวงการน�้ามัน	 ในด้านมาตรฐานและคุณภาพของการให้
บริการขนส่งสินค้าทางเรือ	ส่งผลให้นทลินสามารถขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ	อย่างต่อเน่ือง	โดยบริษัท	เอ็น.ที.แอล.	มารีน	
จ�ากัด	(“NTL”)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของนทลินในขณะนั้น	ได้เข้าท�าสัญญาขนส่งสินค้าแก่	ปตท.	ฉบับแรก

• ต่อมา	NTL	ได้เริ่มขนส่งสินค้าให้แก่บริษัท	น�้ามันคาลเท็กซ์	(ไทย)	จ�ากัด	(ปัจจุบัน	คือ	บริษัท	เชฟรอน	(ประเทศไทย)
จ�ากัด)	เพื่อให้บริการขนส่งสินค้า	ในเส้นทางระหว่างระยองและจุดหมายปลายทางตามที่ลูกค้าก�าหนด

2544
• ต่อมา	นทลินได้จัดตั้งบริษัท	นทลิน	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด	(“NMC”)	เมื่อวันที	่3	กรกฎาคม	2544	ด้วยทุนจดทะเบียน

5,000,000		บาท	เพื่อขยายธุรกิจบริหารเรือให้แก่บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่งทาง
เรือแก่ลูกค้า

2546
• บริษัท	 คุณนที	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของนทลินในขณะนั้น	 ได้ซื้อเรือ	 Aframax	 ล�าแรก	 ชื่อ	 Sriracha	 Energy

ขนาดประมาณ	 90,000	 DWT	 เพื่อใช้ส�าหรับการขนส่งน�้ามันให้แก่	 ปตท.	 และบริษัท	 ไทยออยล	์ จ�ากัด	 (ปัจจุบัน	 คือ	
บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน))

2547
• นทลินขยายธุรกิจขนส่งฯ	 ไปยังธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทปิโตรเคมีเหลว	 โดยบริษัท	 กาญจนามารีน	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของนทลินในขณะน้ัน	 ได้ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทปิโตรเคมีแก่บริษัทค้าน�้ามันรายใหญ่	 ในเส้นทาง
ระหว่างประเทศไทย	และเมืองท่าต่าง	ๆ	ของประเทศจีนเป็นหลัก

2550 • นทลินได้จัดตั้งบริษัท	นทลิน	ออฟชอร	์ จ�ากัด	 เมื่อวันที	่ 23	มกราคม	2550	ด้วยทุนจดทะเบียน	 5,000,000	บาท
เพื่อเตรียมตัวในการเข้าสู่ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	และธุรกิจเรือ	Offshore

2551 • บริษัท	คุณนที	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของนทลิน	ได้ซื้อเรือ	Sriracha	Trader	ขนาดประมาณ	48,000	DWT	เข้ามา
แทนเรือเดิมโดยปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าแก่	CEC	เป็นครั้งแรก		

2553

• นทลินขยายกองเรือขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง	โดยบริษัท	คุณนที	จ�ากัด	เข้าลงทุนในเรือขนส่ง	คือ	เรือ	Sriracha
Master	ขนาดประมาณ	90,000	DWT	เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าแก่	CEC	

• บริษัทฯ	 ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมน�้ามันและปิโตรเคมี	 โดยเริ่มเข้าท�า
ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	ด้วยเรือขนาด	Very	Large	Crude	Carrier	(“VLCC”)	ล�าแรก	คือ	เรือ	Titan	Gemini	
(ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นเรือ	 One	 Emerald)	 เพื่อให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�้ามันดิบและผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป
แก่บริษัทค้าน�า้มันรายใหญ่ในน่านน�้ามาเลเซีย		

• ต่อมา	บริษัทฯ	ได้ขยายกองเรอื	FSU	โดยได้น�าเรอืขนาด	VLCC	จ�านวน	2	ล�า	เพือ่ให้บรกิารขนส่งและจัดเกบ็น�า้มนัดบิ	
และผลิตภัณฑ์น�า้มันส�าเร็จรูปแก่บริษัทค้าน�้ามันรายใหญ่ในน่านน�้ามาเลเซีย



25

ปี เหตุก�รณ์

2554

• นทลินขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเรือ	Offshore	โดยบริษัท	คุณนที	จ�ากัด	เข้าท�าธุรกิจเรือ	FSO	ด้วยเรือ	FSO	ล�าแรก	คือ
เรือ	Sriracha	Trader	ขนาดประมาณ	48,000	DWT	เพื่อให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�า้มันดิบส�าหรับแท่นขุดเจาะน�้ามัน
แก	่CEC	ในน่านน�า้อ่าวไทย		

• บรษัิทฯ	เข้าลงทนุและเร่ิมด�าเนนิธุรกจิเรือ	AWB	ซึง่เป็นธรุกจิหนึง่ของธุรกจิเรือ	Offshore	โดยมขีนาดบรรจไุด้	300	คน
เพื่อให้บริการขนส่งและที่พักอาศัยส�าหรับพนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะน�้ามันแก่บริษัท	ปตท.	ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	
จ�ากัด	(มหาชน)	(“ปตท.สผ.”)	ในแหล่งขุดเจาะและส�ารวจของ	ปตท.สผ.	เช่น	แหล่งบงกช	แหล่งอาทิตย์	เป็นต้น	

• นทลินได้จัดตั้ง	Nathalin	Shipping	Pte.	Ltd.	(“NSSG”)	(เดิมชื่อ	Nathalin	Offshore	Pte.	Ltd.)	เมื่อวันที	่16
กันยายน	 2554	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจไปยังประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลขนาดใหญ่	
(Major	Maritime	Hub)	ซึ่ง	NSSG	จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศสิงคโปร์	ด้วยทุนจดทะเบียน	1,000,000	สิงคโปร์
ดอลลาร์

2555

• บริษัทฯ	เริ่มด�าเนินธุรกิจเรือสนับสนุนลาก-จูง	การจัดการสมอ	(เรือ	AHTs)	ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งของธุรกิจเรือ
Offshore	

• นทลนิ	ขยายกองเรอื	FSO	อย่างต่อเนือ่ง	โดยบรษัิท	คณุนที	จ�ากัด	โดยลงทนุในเรอื	Sriracha	Eagle	และเรอื	Sriracha
Leader	ขนาดประมาณ	95,000	และ	44,000	DWT	ตามล�าดบั	โดยขนส่งและจดัเกบ็สนิค้าให้แก่	CEC	ในน่านน�า้อ่าวไทย

• เนื่องด้วยอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้นในความต้องการใช้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าทางทะเล	บริษัทฯ	ได้ขยายก�าลังการ
ขนส่งและจัดเก็บสินค้าด้วยเรือ	FSU	โดยเรือ	Fortune	Star	และ	เรือ	Amity	Star	ขนาด	VLCC	โดยขนส่งและจัดเก็บ
สินค้าให้แก่บริษัทค้าน�้ามันรายใหญ่ต่างชาติในน่านน�้ามาเลเซีย

2556
• นทลิน	ขยายกองเรือ	FSU	อย่างต่อเนื่อง	โดยลงทุนในเรือ	Energy	Star	ขนาด	VLCC	โดยขนส่งและจัดเก็บสินค้าให้

แก่บริษัทค้าน�า้มันรายใหญ่ต่างชาติในน่านน�้ามาเลเซีย
• นทลิน	เล็งเห็นถึงความต้องการขนส่งน�้ามันที่เพิ่มมากขึ้น	จึงจัดหาเรือขนส่ง	ขนาด	Aframax	โดยเรือ	Northern

Pearl	เพื่อให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ

2558

• ต่อมาบริษัท	สิงหา	แท็งเกอร	์จ�ากัด	(“SHT”)	ได้เข้าลงทุนในเรือ	Jubilee	Star	ซึ่งเป็นเรือ	FSU	ขนาด	VLCC	โดย
ขนส่งและจัดเก็บสินค้าให้แก่บริษัทค้าน�้ามันรายใหญ่ต่างชาติในน่านน�้ามาเลเซีย

• บริษัทฯ	 เพิ่มทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วเป็น	 850,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	8,500,000	หุ้น	มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	โดยเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

• เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2558	บริษัท	นทลิน	ออฟชอร	์จ�ากัด	ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(“บริษัทฯ”)

2559

• SHT	 ได้เข้าลงทุนในเรือ	FSU	อย่างต่อเนื่อง	 โดยเข้าลงทุนในเรือ	Grace	Star	ขนาด	VLCC	 โดยขนส่งและจัดเก็บ
สินค้าให้แก่บริษัทค้าน�้ามันรายใหญ่ในน่านน�้ามาเลเซีย	

• กลุ่มบริษัทฯ	เล็งเห็นถึงความต้องการขนส่งน�้ามันที่เพิ่มมากขึ้น	จึงจัดหาเรือขนส่ง	ขนาด	Aframax	โดยเรือ	Radiant
Star	เพื่อให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ	

• บริษัทฯ	ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ	 เพื่อรวมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าทางเรือ
การให้บริการเรือขนส่งและสนับสนุนปฏิบัติการทางทะเล	และการบริหารจัดการเรือ	(Ship	Management)	ของนทลิน	
มาอยูภ่ายใต้บรษิทัฯ	โดยการซ้ือหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจาก	นทลนิ	และผูถ้อืหุน้เดมิ	และได้เพิม่ทนุจดทะเบยีน	
และช�าระแล้วเป็น	2,000,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	20,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท									
โดยเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	

• บริษัทฯ	ซื้อหุ้นบริษัท	ศรีไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	(“STC”)	ร้อยละ	51	ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว	จากผู้ถือหุ้นอื่น
โดย	STC	ประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU
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2560

• บริษัทฯ	แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	จ�ากัด	และเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ	เป็น	“บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)”
และด�าเนินการเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ	 100	บาท	 เป็นหุ้นละ	 1	บาท	 และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	
500,000,000	หุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน	เป็นผลให้บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	2,500,000,000	บาท	แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ	2,500,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

• กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับมอบเรือ	“ศรีดอนศักดิ์”	และ	“ศรีคีรีชาด”	ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กในธุรกิจขนส่งน�า้มันดิบ	ผลิตภัณฑ์
น�า้มันส�าเร็จรูป	และปิโตรเคมีเหลว	(“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)	ขนาด	3,000	DWT	

• บริษัทฯ	ร่วมทุนกับบริษัท	บางจาก	ปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดตั้งบริษัทกิจการร่วมค้า	ชื่อว่า	บริษัท	บงกช	มารีน
เซอร์วิส	จ�ากัด	จัดหาเรือ	“บงกชสตาร์”	เข้ามาประกอบธุรกิจเรือขนส่งและกักเก็บผลิตภัณฑ์ฯ	(FSU)	ซึ่งเป็นเรือล�าแรก
ที่เข้ามาด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย

• บริษัทฯ	เปิดท�าการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรก	(ชื่อย่อหลักทรัพย	์คือ	PRM)	ในวันที่	14	กันยายน	2560
• NTL	เพิ่มทุนจดทะเบียน	200,000,000	บาท	(จากเดิม	503,000,000	บาท	เป็น	703,000,000	บาท)	เพื่อรองรับการ

ขยายกองเรือของบริษัทฯ
• เมื่อวันที่	 23	 ธันวาคม	 2560	 NTL	 ลงนามในสัญญาจ้างต่อเรือใหม่ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กในธุรกิจขนส่งน�้ามันดิบ

ผลิตภัณฑ์น�า้มันส�าเร็จรูป	และปิโตรเคมีเหลว	(“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)	ณ	ประเทศจีน	จากบริษัทซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยง
กับบริษัทฯ	โดย	NTL	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	99.9	ซึ่งเป็นเรือขนาด	3,000	DWT	จ�านวน	4	ล�า	ส�าหรับ
ขนส่งน�า้มันใส	เพื่อขยายกองเรือและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ

2561

• กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับมอบเรือต่อใหม่	“ศรีกาญจนดิษฐ์”	ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กในธุรกิจขนส่งน�้ามันดิบ	ผลิตภัณฑ์น�้ามัน
ส�าเร็จรูป	 และปิโตรเคมีเหลว	 (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)	 ขนาด	 3,000	DWT	 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามความ
ต้องการของบริษัทค้าน�า้มันรายใหญ่ในประเทศในเดือนมกราคม	

• กลุ่มบริษัทฯ	ขายเรือ	“Northern	Star”	ซึ่งเป็นเรือขนาด	VLCC	ในธุรกิจขนส่งและจัดเก็บน�้ามันดิบ	และผลิตภัณฑ์
น�า้มันส�าเร็จรูป	 (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	 FSU”)	 	 เพื่อปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่มีความผันผวน	
โดยมีการจ�าหน่ายในเดือนกุมภาพันธ	์2561

• กลุ่มบริษัทฯ	ลงนามเข้าท�ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน	โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจ�านวนทั้งสิ้น	360,000	หุ้นใน
บริษัท	 บิ๊กซี	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทจ�ากัดประกอบธุรกิจบริการขนส่งน�้ามันทางทะเลให้กับบริษัทน�้ามันในประเทศไทย	
ทั้งนี	้ ได้แบ่งการเข้าซื้อหุ้นสามัญในช่วงที	่ 1	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ท�าการเข้าซื้อหุ้นสามัญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 70	 ของหุ้น
สามัญทั้งหมด	หรือคิดเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	252,000	หุ้น	รวมมูลค่า	1,400,000,000	บาท	เมื่อวันที	่2	กรกฎาคม	2561

• กลุ่มบริษัทฯ	 ขายเรือ	 “Amity	 Star”	 ซึ่งเป็นเรือขนาด	 VLCC	 ในธุรกิจขนส่งและจัดเก็บน�้ามันดิบ	 และผลิตภัณฑ์
น�า้มันส�าเร็จรูป	 (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	 FSU”)	 	 เพื่อปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่มีความผันผวน	
โดยมีการจ�าหน่ายในเดือนกรกฎาคม	2561	

• กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ซื้อและรับมอบเรือมือสอง	 “สิริพิพัฒน์”	 ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กในธุรกิจขนส่งน�า้มันดิบ	 ผลิตภัณฑ์
น�า้มันส�าเร็จรูป	และปิโตรเคมีเหลว	(“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)	ขนาด	3,500	DWT	เพื่อรองรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
เหลวตามความต้องการของบริษัทค้าน�า้มันรายใหญ่ในประเทศในเดือนกรกฎาคม	2561

• NTL	เพิ่มทุนจดทะเบียน	250,000,000	บาท	(จากเดิม	703,000,000	บาท	เป็น	953,000,000	บาท)	 เพื่อเตรียม
พร้อมการลงทุนในเรือต่อใหม่จ�านวน	4	ล�า

• กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ	4	ดาวหรือ	“ดีมาก”	ในโครงการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน	ประจ�าปี	2561	(หรือ	CGR	2018)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561)

ธุรกิจเรือขนส่งฯ ธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ	FSU

หมายเหตุ

ธุรกิจเรือ	Offshore ธุรกิจบริหารจัดการเรือ

100.00%

54.20%(1)

19.33%(1)

50.00% 87.50%

51.00%

51.00%

51.00%

70.00%

33.33%

99.99%

99.99%

50.00%

35.00%

30.00%

49.00%

49.00%

3.04%

6.08%

70.00%

6.08%

3.04%

99.99%

99.99%

บริษัท นทลิน จ�ากัด 

Austin Asset Limited (2)

บริษัท พริมา มารีน จ�ากัด (มหาชน)

TOP-NTL Pte. Ltd. (3)

บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ากัด 
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ�ากัด 

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ากัด 
บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ�ากัด (11)

TOP-NTL Shipping Trust (4)

บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ�ากัด (8),(11)

บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ�ากัด (9)

บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ�ากัด (10)

บริษัท บิ๊กซี จ�ากัด (6)

บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ากัด
บริษัท บทด. จ�ากัด 

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ�ากัด (5)

Nathalin Shipping Pte. Ltd. (7)

(1)	ข้อมูล	ณ	วันที่	27	พฤศจิกายน	2561 (7)	ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	ถือหุ้นร้อยละ	12.50

(2)	เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (8)	Purple	Ocean	Holdings	Limited	ถือหุ้นร้อยละ	49.00

(3)	บริษัท	ไทยออยล์มารีน	จ�ากัด	ถือหุ้นร้อยละ	50.00 (9)	บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ถือหุ้นร้อยละ	30.00

(4)	บริษัท	ไทยออยล์มารีน	จ�ากัด	มีสัดส่วนร้อยละ	50.00
(10)	บริษัท	ไทยออยล์มารีน	จ�ากัด	ถือหุ้นร้อยละ	33.33	และ	Thome	Ship
Management	Pte.	Ltd.	ถือหุ้นร้อยละ	33.33

(5)	บริษัท	ไทยออยล์มารีน	จ�ากัด	ถือหุ้นร้อยละ	35.00 (11)	ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	เม่ือวันท่ี	30	มกราคม	2562

(6)	TWAT	Limited	ถือหุ้นร้อยละ	30.00
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

	 ณ	วันที่	27	พฤศจิกายน	2561	บริษัท	นทลิน	จ�ากัด	(“นทลิน”)	และ	Austin	Asset	Limited	(“Austin”)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่						
ของบริษัทฯ	มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	54.20	และ	19.33	ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	ตามล�าดับ

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 การประกอบธุรกิจของนทลินและบริษัทในกลุ่มแบ่งออกเป็น	 4	 กลุ่มธุรกิจหลัก	 ได้แก่	 (1)	 กลุ่มธุรกิจ						
ให้บริการขนส่งและจดัเก็บน�า้มนัดิบ	 ผลติภัณฑ์น�า้มนัส�าเรจ็รปู	 ผลิตภัณฑ์น�า้มนักึง่ส�าเรจ็รปู	 และปิโตรเคมเีหลว	 การสนบัสนนุงานส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล	 และการบริหารจัดการเรือ	 (2)	 กลุ่มธุรกิจค้าขายน�า้มันเชื้อเพลิง	 (3)	 กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน	 และ					
(4) ธุรกิจอื่นๆ	ทั้งนี้	 นทลินมีการแบ่งแยกขอบเขตการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มอย่างชัดเจน	 โดยมีบริษัทฯ	 เป็นบริษัทหลัก
(Flagship	Company)	ของกลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าทางเรือ	การสนับสนุนงานส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
และการบริหารจัดการเรือ

	 ทั้งนี้	 เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	 นทลินได้มีจดหมายยืนยันการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขัน	 (Non-										
Competition	Letter)	ลงวันที	่19	เมษายน	2560	ถึงบริษัทฯ	โดยนทลินตกลงจะไม่เข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจหลักของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	หรือ	ไม่ถือหุ้นในจ�านวนเกินกว่าร้อยละ	10	ในบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งหรือ
ด�าเนินธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรืออาจแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 เว้นแต่การถือหุ้นในบริษัท	 และ/หรือ	 การด�าเนินการตาม
สัญญาที่นทลิน	หรือบริษัทย่อยของนทลิน	มีอยู่ในปัจจุบัน
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โครงสร้างรายได้และจำานวนเรือ

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ	แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลักในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา		

ณ		วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีกองเรือส�าหรับด�าเนินธุรกิจ	โดยแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทใน
กลุ่มบริษัทฯ	ดังนี้

หมายเหตุ	:	*เรือที่กลุ่มบริษัทฯ	จ้างมาเพื่อให้บริการขนส่งเอง	หมายถึง	เรือที่กลุ่มบริษัทฯ	จ้างมาบริหารจัดการเอง	และน�ามาให้บริการแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ	
โดยมีลักษณะการท�าสัญญาในรูปแบบสัญญาเช่าเหมาล�า	Bareboat	และ	TC

กลุ่มธุรกิจ

สำ�หรับปีสิ้นสุดบัญชีวันที่

31 ธันว�คม 2559 31 ธันว�คม 2560 31 ธันว�คม 2561

ร�ยได้
(ล้�นบ�ท)

ร้อยละ
ร�ยได้

(ล้�นบ�ท)
ร้อยละ

ร�ยได้
(ล้�นบ�ท)

ร้อยละ

1. ธุรกิจเรือขนส่งฯ 1,466.8 34.1 1,705.8 37.9 2,254.0 50.3

2. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU 2,023.8 47.1 1,960.1 43.5 1,395.7 31.2

3. ธุรกิจเรือ Offshore 525.3 12.2 480.0 10.7 471.8 10.5

4. ธุรกิจบริห�รเรือ 280.5 6.5 355.0 7.9 358.2 8.0

รวม 4,296.5 100.0 4,501.0 100.0 4,479.7 100.0

กลุ่มธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นเจ้�ของ

กิจก�รร่วมค�้
เป็นเจ�้ของ กลุ่มบริษัทฯ จ�้งม�* รวม

จำ�นวน
เรือ DWT จำ�นวน

เรือ DWT จำ�นวน
เรือ DWT จำ�นวน

เรือ DWT

1. เรือขนส่ง

1.1	เรือขนส่ง

เรือขนส่งขนาดเล็ก
(0	-	20,000	DWT)

26 83,251 - - 4 12,428 30 95,679 

เรือขนส่งขนาด	Aframax	 1 105,996 1 105,535 -			 - 2 211,531 

รวมเรือขนส่งน้�ามัน 27 189,247 1 105,535 4 12,428 32 307,210 

1.2 เรือ FSU

เรือ	FSU	ขนาด	VLCC 4 1,203,634 1 299,930 -   - 5 1,503,564

รวมเรือ FSU 4 1,203,634 1 299,930 -   - 5 1,503,564

1.3 เรือ FSO

เรือ	FSO	ขนาด	Aframax 1 94,999 1 96,755 -   - 2 191,754 

รวมเรือ FSO 1 94,999 1 96,755 -   - 2 191,754 

รวมเรือขนส่ง เรือ FSU
และเรือ FSO

32 1,487,880 3 502,220 4 12,428 39 2,002,528 

2. เรืออื่นๆ

เรือ AWB 1 300	คน - - - - 1 300	คน
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	 โดยเรือของกลุ่มบริษัทฯ	 ส่วนมากเป็นเรือที่มีเปลือกเรือสองชั้น	 (Double	 Hull	 Vessel)	 (“เรือ	 Double	 Hull”)	 เป็นไปตาม												
ข้อก�าหนดของอนุสัญญา	MARPOL	ซึ่งออกโดย	 IMO	ที่ได้ประกาศให้เรือบรรทุกน�้ามัน	 (Oil	 Tanker)	 จะต้องเป็นเรือ	Double	Hull	
อย่างไรก็ดี	 กรมเจ้าท่า	 มีข้อยกเว้นให้เรือที่ชักธงไทยและประกอบกิจการอยู่ในน่านน�้าของประเทศไทย	 ยังคงเป็นเรือเปลือกชั้นเดียว	
(เรือ	Single	Hull)	 โดยสามารถให้บริการเดินเรือได้จนกระทั่งเรือมีอายุครบ	30	ปี	นับจากวันส่งมอบเรือ	ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนเป็นเรือ	
Double	Hull	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กองเรือของกลุ่มบริษัทฯ	ยังคงเหลือเรือประเภทเปลือกเรือชั้นเดียว	(Single	Hull	Vessel)	(“เรือ	Single	
Hull”)	จ�านวน	6	ล�า	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	มีแผนในการเปลี่ยนเรือทั้ง	 6	ล�า	 เป็นเรือ	Double	Hull	ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการ 
ขนส่งและจัดเก็บสินค้าทางเรือ	 เนื่องจากเรือ	Double	Hull	มีเปลือกเรือ	2	ชั้น	สามารถป้องกันและลดโอกาสการเกิดสินค้ารั่วไหลลง 
ทะเลเมือ่เกิดอุบัตเิหตุ	ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	สามารถให้บริการขนส่งและจัดเก็บแก่ลูกค้าได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึน้	ซึง่จะช่วยเพิม่ 
โอกาสในการท�าก�าไรของกลุ่มบริษัทฯ	อีกด้วย
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�้ามันดิบ	 ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป	 ผลิตภัณฑ์น�้ามันกึ่งส�าเร็จรูป	 และปิโตรเคมีเหลว				
(“ผลิตภัณฑ์ฯ”)	 ทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร	 รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส�ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล	 และการบริหารจัดการเรือ	 ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมน�้ามันและปิโตรเคมี												
โดยธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ	แบ่งเป็น	4	ประเภทธุรกิจ	ได้แก่

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ฯ	 แก่ลูกค้าที	่			
ท�าธุรกิจโรงกลั่นน�้ามัน	 และผู้ค้าน�้ามันรายใหญ่เพื่อขนส่ง
สินค้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ลูกค้าก�าหนด	 โดยให้ความ
ส�าคัญด้านความปลอดภัย	 ชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม					
การควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ฯ	ตามท่ีลกูค้าก�าหนดโดยไม่ให้	
มีการปนเปื้อน	และไม่ให้คุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์ฯ	
ที่ขนส่งเปลี่ยนแปลงไป	 รวมถึงการขนส่งที่ตรงต่อเวลา	
(Punctuality)	อกีด้วย	แบ่งเป็นธรุกจิเรอืขนส่งฯ	ในประเทศ	
และธุรกิจเรือขนส่งฯ	ระหว่างประเทศ

	 กลุ่มบรษิทัฯ	ให้บรกิารขนส่งและจดัเก็บสินค้าแบบลอยน�า้	
(Floating	 Storage	 Unit,	 FSU)	 โดยใช้เรือที่มีถังจัดเก็บ
สินค้าขนาดใหญ่	(“เรือ	FSU”)	เป็นสถานทีจั่ดเก็บ	ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ 
มีหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้าของลูกค้าให้ยังคงคุณภาพ	
คุณสมบัติ	 และปริมาณตามที่ลูกค้าก�าหนดในระยะเวลาท่ี
ตกลงกันไว้	และยังให้บริการผสมน�้ามัน	(Blending)	บนเรือ
ตามชนิดน�้ามัน	 (Specification)	 ที่ลูกค้าต้องการเพื่อ
กระจายสินค้าต่อให้แก่ลูกค้ารายอื่นในภูมิภาค	โดยเป็นไป
ตามกฎข้อบังคับของกฎหมาย	

1 2ธุรกิจเรือขนส่งน้ำ�มันดิบผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน
สำ�เร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันกึ่งสำ�เร็จรูป
และ ปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”) 

เรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ
มีขนาดบรรทุก

80,000-120,000 DWT

2ลำา ปี 2561

5ลำา

ขนาดบรรทุกรวม
1,503,564

DWT

เรือขนส่งฯ ในประเทศ
มีขนาดบรรทุกน้อยกว่า

10,000 DWT

26ลำา

ถังจัดเก็บจ�านวน

15-17ถัง/ลำา

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำ�มันดิบ
และผลิตภัณฑ์น้ำ�มันสำ�เร็จรูป
(“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”) 
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กลุ่มบริษัทฯ	ให้บริการเรือสนับสนุนงานส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมทางกลางทะเล	 แก่ลูกค้าซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็น
บริษัทส�ารวจและผลิตน�้ามันกลางทะเล	 โดยกลุ่มธุรกิจที	่	
ให้บริการ	 ได้แก่	 ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�้ามันดิบ
ส�าหรับแท่นขุดเจาะน�้ามัน	 (Floating	 Storage	 and	
Offloading	Unit,	FSO)	(“เรือ	FSO”)	ธุรกิจเรือขนส่งและ
ที่พักอาศัยส�าหรับพนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะน�้ามัน	
(Accomodation	Work	Barge,	AWB)	เป็นต้น

การบริหารจัดการเรือ	เป็นส่วนส�าคัญของการด�าเนิน
ธรุกิจหลกัของกลุม่บริษทัฯ	โดยมขีอบเขตงานหลกั	ประกอบด้วย	
การบงัคบัและการควบคุมการเดนิเรอื	การจดัหา	คนประจ�าเรอื	
(Crew)	 การจัดการฝึกอบรมและดูแลด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยของคนประจ�าเรือ	การบ�ารุงรักษาตัวเรือ	
เครื่องยนต์	 และเครื่องมือและอุปกรณ์	 การด�าเนินการด้าน			
ใบอนญุาตและเอกสารต่าง	ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยงานราชการ	
เป็นต้น

3

การบริหารจัดการ
ด้านคนประจำาเรือ

เรือขนส่งและจัดเก็บ
สำาหรับแท่นขุดเจาะน้ำามัน
80,000-120,000 DWT

2ลำา

ให้การบริการ
การบริหารจัดการ

ด้านเทคนิค
เรือขนส่งและที่พักอาศัย

สำาหรับพนักงาน

1ลำา

ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้ก�รสนับสนุนง�นสำ�รวจ
และผลิตปิโตรเลียมกล�งทะเล
(“ธุรกิจเรือ Offshore”) 4 ธุรกิจบริห�รจัดก�รเรือ

(“ธุรกิจบริห�รเรือ”) 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าท่ีท�าธุรกิจโรงกล่ันน�้ามัน	และผู้ค้าน�้ามันรายใหญ่	 เพื่อขนส่งสินค้าทางเรือจากสถานที่ต่าง	ๆ			
ไปสูจ่ดุหมายปลายทางอกีทีห่นึง่	 โดยกลุม่บริษทัฯ	 ต้องจัดหาเรอืขนส่งทีม่ปีระสิทธภิาพเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า	และคนประจ�าเรอื					
ที่มีความช�านาญ	 ความรู้ความสามารถ	 เพื่อท�าการขนส่งได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า	 ตลอดจนปฏิบัติงาน
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ	กับลูกค้า

1.1 ลักษณะการให้บริการ
	 กลุ่มบริษัทฯ	ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ	โดยแบ่งเส้นทางการเดินเรือหลักเป็น	2	เส้นทาง	ได้แก่	1)	เส้นทางการขนส่งในประเทศ	
และ	2)	เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

• เส้นทางการขนส่งในประเทศ
เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ	 จะรับสินค้าจากโรงกลั่นน�้ามัน	 คลังน�า้มัน	 หรือท่าเรือต้นทางในประเทศไทย	 เช่น	 ศรีราชา	 ระยอง	 และ

กรุงเทพฯ	(บางจาก)	และไปส่งสินค้าที่คลังน�้ามัน	หรือท่าเรือปลายทางในประเทศไทยเช่นเดียวกัน	เช่น	สุราษฎร์ธาน	ีสมุทรสาคร	ภูเก็ต	
สงขลา	และกรุงเทพฯ	โดยกลุ่มบริษัทฯ	จะใช้เรือขนส่งขนาดระวางบรรทุกไม่เกิน	10,000	DWT	ในการขนส่ง

ตารางแสดงจ�านวนเรือและปริมาณการขนส่งในธุรกิจเรือขนส่งในประเทศ ย้อนหลัง 3 ปี

หมายเหตุ:		 (1)	 เรือที่กลุ่มบริษัทฯ	จ้างมาเพ่ือให้บริการขนส่งเอง	หมายถึงเรือที่กลุ่มบริษัทฯ	จ้างมาบริหารจัดการเอง	และน�ามาให้บริการ													
แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ	โดยมีลักษณะการท�าสัญญาในรูปแบบสัญญาเช่าเหมาล�า	Bareboat	และ	TC

(2) เรือขนส่งอื่นๆ	หมายถึง	เรือที่กลุ่มบริษัทฯ	จ้างมา	เพ่ือให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าเป็นรายครั้งในช่วงที่เรือของกลุ่มบริษัทฯ
ให้บริการเต็มอัตรา

(3) จ�านวนเรือขนส่งทั้งหมด	หมายถึง	เรือที่ให้บริการขนส่งทั้งหมดในแต่ละปี

2559 2560 2561

- กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้�ของ

จ�านวนเรือขนส่ง	(ล�า) 12 13 26

ปริมาณการขนส่ง	(ล้านลิตร) 2,531 3,508 5,287

- กลุ่มบริษัทฯ จ้�งและให้บริก�รขนส่งเอง (1)

จ�านวนเรือขนส่ง	(ล�า) 3 4 4

ปริมาณการขนส่ง	(ล้านลิตร) 377 498 442

- เรือขนส่งอื่นๆ (2)

จ�านวนเรือขนส่ง	(ล�า) 13 11 16

ปริมาณการขนส่ง	(ล้านลิตร) 1,149 1,358 794

จ�านวนเรือขนส่งทั้งหมด (3) (ล�า) 28 28 46

ปริมาณการขนส่ง (ล้านลิตร) 4,057 5,364 6,523

ธุรกิจเรือขนส่งนำ้�มันดิบ ผลิตภัณฑ์นำ้�มันสำ�เร็จรูป
และปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)1
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• เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ
	 เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ	 จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศไทย	 เช่น	 ท่าเรือมาบตาพุด	 จังหวัดระยอง	 และท่าเรือศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี	 และไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศสิงคโปร์	 ประเทศกัมพูชา	 และประเทศเวียดนาม	 นอกจากนั้น	 กลุ่มบริษัทฯ			
ยังให้บริการการขนส่งจากเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	ของกลุ่มบริษัทฯ	ในน่านน�้ามาเลเซียไปยังท่าเรือที่ลูกค้าต้องการ	โดยกลุ่มบริษัทฯ	
จะใช้เรือขนส่งขนาดระวางบรรทุกมากกว่า	10,000	DWT	ในการขนส่ง

 1.1.1 ผลิตภัณฑ์ฯ ที่กลุ่มบริษัทฯ ขนส่ง
	 ผลิตภัณฑ์ฯ	ที่กลุ่มบริษัทฯ	ขนส่งทางเรือมีลักษณะเป็นของเหลว	 (Liquid)	 โดยบริษัทฯ	 มีความเช่ียวชาญในการขนส่งน�้ามันดิบ	
ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป	ผลิตภัณฑ์น�้ามันกึ่งส�าเร็จรูป	และปิโตรเคมีเหลว	 เช่น	น�้ามันเบนซิน	น�้ามันดีเซล	น�้ามันอากาศยานเจท	 เอ-1	
แนฟทา	ไซโคลเฮกเซน	เอทานอล	พาราไซลีน	มิกไซลีน	และโทลูอีน	เป็นต้น

 1.1.2 รูปแบบสัญญาการให้บริการขนส่ง
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีข้อตกลงทางธุรกิจในการบริการขนส่งทั้งหมด	3	ประเภท	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 (1) การขนส่งสินค้าเฉพาะเที่ยว (Voyage Charter) (“การขนส่งแบบ VOYAGE”)
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ให้บริการเรือขนส่งแก่ลูกค้าเพื่อขนส่งสินค้าโดยก�าหนดการเดินทางเป็นเที่ยวเรือ	 ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นผู้ด�าเนินการ
ขนส่งสนิค้าและรับผดิชอบค่าใช้จ่ายท่ีส�าคญัในการขนส่งสินค้า	 ได้แก่	 1)	 ค่าบริหารจดัการเรอื	 2)	 เงนิเดอืนและค่าตอบแทนคนประจ�าเรือ				
3)	ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับการเดินเรือขนส่ง	4)	ค่าใช้จ่ายภาระการใช้ท่าเรือ	(Port	Due	and	Port	Charge)	ในการเข้าและออกท่าเรือ	
5)	ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาเรือ	6)	ค่าน�้ามันหล่อลื่น	และ	7)	ค่าประกันภัย

การขนส่งแบบ	VOYAGE	สามารถแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	
• การขนส่งสินค้าแบบรายเที่ยว (Spot Charter) (“การขนส่งแบบ SPOT”) 
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ให้บริการขนส่งแบบ	SPOT	ตามความต้องการของลูกค้า	 โดยลูกค้าจะก�าหนดลักษณะเรือขนส่ง	ประเภทและปริมาณ
สินค้าที่จะขนส่ง	 ตารางเวลาขนส่ง	 และสถานที่รับส่งสินค้าให้แก่บริษัทฯ	 เพื่อตกลงอัตราค่าบริการขนส่งรายเที่ยว	 และจัดท�าใบจัดจ้าง	
เพื่อเสนอให้กับลูกค้าเป็นรายเที่ยว

• การขนส่งสินค้าแบบท�าสัญญาตามระยะเวลาท่ีก�าหนดเพื่อให้บริการขนส่งต่อเน่ือง (Contract of Affreightment)            
(“การขนส่งแบบ COA”)
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ให้บริการขนส่งแบบ	 COA	 ส�าหรับลูกค้าท่ีต้องการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากลูกค้ามีสินค้าในปริมาณมาก				
โดยจะก�าหนดเงื่อนไขที่ส�าคัญ	 เช่น	 จ�านวนเที่ยวขั้นต�่าต่อเดือน	 รายชื่อเรือขนส่ง	 อัตราค่าขนส่ง	 เส้นทางการขนส่งที่แน่นอน	 ประเภท
และปริมาณสินค้า	และระยะเวลาที่ต้องแจ้งความต้องการใช้ล่วงหน้า	เป็นต้น	

 (2) การขนส่งสินค้าแบบก�าหนดระยะเวลาหนึ่ง (Time Charter) (“การขนส่งแบบ TC”)
	 กลุ่มบริษัทฯ	ให้บริการขนส่งแบบ	TC	ส�าหรับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าในปริมาณมากอย่างต่อเน่ือง	และต้องการมีเรือขนส่งท่ี
เฉพาะเจาะจงในการควบคุมและพร้อมใช้ตลอดเวลา	 ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกค้าสามารถบริหารกระบวนการผลิตสินค้า	 และสินค้าคงคลัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	เนื่องจากลูกค้าสามารถระบายสินค้าในคลังออกได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ	ซ่ึงการขนส่งแบบ	TC											
มีการก�าหนดเงื่อนไขที่ส�าคัญ	ได้แก่	ชื่อเรือขนส่ง	ประเภทและปริมาณสินค้าที่จะขนส่ง	และอัตราค่าขนส่ง

	 ส�าหรับการขนส่งแบบ	 TC	 เจ้าของเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย	 ดังนี้	 1)	 ค่าบริหารจัดการเรือ	 2)	 ค่าตอบแทนคนประจ�าเรือ																							
3)	ค่าบ�ารุงรักษาเรือและเครื่องจักร	4)	น�้ามันหล่อลื่น	และ	5)	ค่าประกันภัย



35

	 ส่วนผู้จ้างเรือขนส่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายผันแปร	ได้แก่	1)	ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงในการเดินเรือ	2)	ค่าใช้จ่ายภาระการใช้ท่าเรือ							
(Port	Due	and	Port	Charge)	ในการเข้าและออกท่าเรือ	และ	3)	ค่าใช้จ่ายผันแปรอื่น	ๆ	เป็นต้น

 (3) สัญญาจ้างเรือเปล่า (Bareboat) (“การขนส่งแบบ Bareboat”)
	 กลุ่มบริษัทฯ	จัดหาเรือเปล่าและอุปกรณ์บนเรือให้แก่ลูกค้าที่ต้องการครอบครองและควบคุมเรือขนส่งเอง	โดยกลุ่มบริษัทฯ	ส่งมอบ
เพียงตัวเรือและอุปกรณ์บนเรือเท่าน้ัน	และลูกค้ามีหน้าที่จัดหาคนประจ�าเรือ	ดูแลงานและช�าระค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ	ด้วยตนเอง	เช่น				
ค่าบ�ารุงรักษา	ค่าอาหาร	และค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	เป็นต้น	

 1.1.3 เรือขนส่งที่ใช้ในการให้บริการ
	 เรือขนส่งถือเป็นหัวใจส�าคัญของการประกอบธุรกิจ	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	จะเลือกเรือขนส่งที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า						
โดยค�านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
 
	 1.	 ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า
	 2.	 ขนาดของเรือขนส่งที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและท�าให้ต้นทุนการขนส่งของลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด
	 3.	 เส้นทางการขนส่ง	ขนาดของร่องน�้า	และระดับน�้าเมื่อเวลาน�้าขึ้น-น�้าลงในบริเวณท่าเรือต้นทาง	และท่าเรือปลายทาง	ระยะเวลา
	 	 ที่ใช้ในการขนส่ง
	 4.	 รายชื่อเรือขนส่งที่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งได้	(Vessel	approve	list)	ในกรณีที่ลูกค้าและบริษัทฯ	มีสัญญาขนส่งแบบ	COA
 
	 เรือขนส่งที่มีขนาดบรรทุกต�่ากว่า	10,000	DWT	ถือเป็นเรือเล็กและไม่มีชื่อเรียกเฉพาะ	โดยบางหน่วยงานอาจเรียกว่า	Barge	ส่วน
เรือขนาดบรรทุกสูงกว่า	10,000	DWT	มีชื่อเรียกดังต่อไปนี้

	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่มบริษัทฯ	เป็นเจ้าของเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งฯ	จ�านวน	28	ล�า	โดยแบ่งเป็นกลุ่มเรือขนส่ง
ขนาดเล็ก	 (ขนาดระวางบรรทุกน้อยกว่า	 10,000	DWT)	 จ�านวน	 26	 ล�า	 มีอายุเฉลี่ยกองเรือประมาณ	16	ปี	 และเรือขนส่งขนาดใหญ่	
ประเภท	Aframax	(ขนาดน�้าหนักบรรทุกระหว่าง	80,000	–	120,000	DWT)	จ�านวน	2	ล�า	มีอายุเฉลี่ยกองเรือประมาณ	15	ปี	ทั้งนี้	
ข้อมูลเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งฯ	มีรายละเอียด	ดังนี้

ชื่อ ขน�ดบรรทุกสูงสุด (DWT)

1)		General	Purpose 10,000	-	25,000	DWT

2)		Medium	Range 25,000	-	45,000	DWT

3)		Long	Range	1 45,000	-	80,000	DWT

4)		Aframax 80,000	-	120,000	DWT

5)		Long	Range	2 80,000	-	160,000	DWT

6)		Very	Large	Crude	Carrier	(VLCC) 160,000	-	320,000	DWT

7)		Ultra-Large	Crude	Carrier	(ULCC) 320,000	-	550,000	DWT
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ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขน�ดบรรทุกสูงสุด (DWT) อ�ยุเรือ (ปี)

บริษัท เอ็น.ที.แอล. ม�รีน จำ�กัด

1)			เรือสิริธนา ไทย 4,999 33

2)			เรือศรีนารา ไทย 4,999 26

3)			เรือศรีภูเก็ต ไทย 4,999 26

4)			เรือศรีบ้านดอน ไทย 3,138 6

5)			เรือศรีท่าชนะ ไทย 2,975 6

6)			เรือศรีกระบี่ ไทย 2,016 31

7)			เรือศรีพังงา ไทย 1,989 31

8)			เรือศรีท่าทอง ไทย 1,869 26

9)			เรือศรีตาปี ไทย 3,022 2

10)	เรือศรีคีรีชาด ไทย 4,999 1

11)	เรือศรีดอนสัก ไทย 3,021 1

12)	เรือศรีกาญจนดิษฐ์ ไทย 2,911 1

13)	เรือสิริพิพัฒน์ ไทย 3,497 18

บริษัท ไทยม�รีน แทงเกอร์ จำ�กัด

1)			เรือภูรีมาศ ไทย 7,147 9

บริษัท บิ๊กซี จำ�กัด

1) SS09 ไทย 1,929 30

2) SS10 ไทย 1,830 30

3) SS14 ไทย 2,376 27

4) SS15 ไทย 1,897 26

5) SS17 ไทย 2,308 24

6) SS20 ไทย 1,908 24

7) SS21 ไทย 1,941 23

8) SS101 ไทย 3,200 8

9) SS102 ไทย 2,384 4

10) SS103 ไทย 2,384 4

11) SS104 ไทย 6,400 6

12) SS105 ไทย 3,187 1

รวมระวางบรรทุก 83,251

 (1) เรือขนส่งขนาดเล็ก (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 10,000 DWT) 
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	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่มบริษัทฯ	เป็นเจ้าของเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งฯ	จ�านวน	28	ล�า	โดยแบ่งเป็นกลุ่มเรือขนส่ง
ขนาดเล็ก	 (ขนาดระวางบรรทุกน้อยกว่า	 10,000	DWT)	 จ�านวน	 26	 ล�า	 มีอายุเฉลี่ยกองเรือประมาณ	16	ปี	 และเรือขนส่งขนาดใหญ่	
ประเภท	Aframax	(ขนาดน�้าหนักบรรทุกระหว่าง	80,000	–	120,000	DWT)	จ�านวน	2	ล�า	มีอายุเฉลี่ยกองเรือประมาณ	15	ปี	ทั้งนี้	
ข้อมูลเรือในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งฯ	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	เรือในกลุ่มธุรกิจขนส่งฯ	ของกลุ่มบริษัทฯ	ที่เป็นเจ้าของเรือซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่	มีอัตราการใช้งาน
โดยเฉลี่ย	3	ปีย้อนหลัง	ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง	ดังนี้

 (2) เรือขนส่งขนาดใหญ่ ประเภท Aframax (ขนาดบรรทุกระหว่าง 80,000 – 120,000 DWT)

 (3) เรือขนส่งขนาดเล็กที่กลุ่มบริษัทฯ จ้างจากบริษัทฯ ภายนอกกลุ่ม
	 กลุ่มบริษัทฯ	จะพิจารณาจ้างเรือจากบุคคลภายนอกในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ	ไม่สามารถหาเรือภายในกลุ่มบริษัทฯ	ได้ในวันและเวลาที่
ลูกค้าต้องการได้	 โดย	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 กลุ่มบริษัทฯ	 จ้างเรือขนส่งจากบริษัทนอกกลุ่มรวมทั้งสิ้น	 20	 ล�า	 โดยมีเรือที่กลุ่ม
บริษัทฯ	จ้างมาเพื่อให้บริการขนส่งเองโดยท�าสัญญาให้บริการขนส่งเช่าเหมาล�าแบบ	Bareboat	จ�านวน	2	ล�า	และ	TC	จ�านวน	2	ล�า	
รวมระวางบรรทุก	12,320	DWT	และมีเรืออื่น	ๆ	ที่ท�าสัญญาให้บริการขนส่งแบบ	SPOT	และ	COA	อีกจ�านวน	16	ล�า	เพื่อรองรับความ
ต้องการขนส่งของลูกค้าเป็นรายครั้งในช่วงที่เรือของกลุ่มบริษัทฯ	ให้บริการเต็มอัตราอีกด้วย

ปี 2559 2560 2561

อัตราการใช้งานเฉลี่ย	(Utilization	Rate) 86% 87% 85%

ปี 2559 2560 2561

อัตราการใช้งานเฉลี่ย	(Utilization	Rate) 91% 75% 88%

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขน�ดบรรทุกสูงสุด (DWT) อ�ยุเรือ (ปี)

บริษัท สิงห� แท็งเกอร์ จำ�กัด 

1)			เรือ	Radiant	Star ไทย 105,996 12

บริษัท ท็อป นอติคอล สต�ร์ จำ�กัด 

1)			เรือ	Northern	Pearl ไทย 105,535 18

รวม 211,531
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	 1.	 ลูกค้าแจ้งความประสงค์กับกลุ่มบริษัทฯ	โดยระบุเส้นทางการเดินเรือ		ท่าเรือต้นทางและปลายทาง	ประเภท	และปริมาณสินค้า	
และก�าหนดการขนส่ง	
	 2.	 กลุ่มบริษัทฯ	 ตรวจสอบตารางการเดินเรือขนส่ง	 และเจรจาราคาค่าขนส่งกับลูกค้า	 จากนั้นบริษัทฯ	 กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเรือ	
และน�าส่งแก่ลูกค้า	เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบคุณสมบัติและมาตรฐานของเรือ
	 3.	 กลุ่มบริษัทฯ	เตรียมความพร้อมเรือขนส่ง
	 4.	 ลูกค้าว่าจ้างผู้ตรวจสอบ	 (Surveyor)	 ที่เป็นตัวกลางเพื่อด�าเนินการตรวจสอบสภาพถังจัดเก็บสินค้า	 และปริมาณสินค้าคงเหลือ
ในถังจัดเก็บสินค้าตามข้อก�าหนดในมาตรฐานก่อนการรับสินค้าทั้งท่าเรือต้นทางและปลายทาง		
	 5.	 ตัวแทนเรือ	 (Agent)	 ที่อยู่ในรายชื่อตัวแทนเรือที่ได้รับอนุญาต	 (Approved	 Vendor	 List)	 เพื่อด�าเนินขั้นตอนการขออนุญาต
การเข้าท่าเรือต้นทางและปลายทางแทนบริษัทฯ	
	 6.	 เรือขนส่งเข้าเทียบท่าเรือ	เพื่อบรรทุกสินค้าลงในถังจัดเก็บสินค้าภายในเรือ	โดยเรือขนส่งรับสินค้าตามที่ลูกค้าก�าหนด	หลังจาก
บรรทุกสินค้าลงเรือเรียบร้อย	 ผู้เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ตัวแทนท่าเรือ	 ตัวแทนเรือและผู้ตรวจสอบ	 (Surveyor)	 จะท�าการตรวจสอบคุณภาพ
และปริมาณสินค้าขั้นสุดท้าย	 เพื่อออกเอกสารใบก�ากับสินค้า	 (Cargo	Manifest)	 และใบตราส่งสินค้า	 (Bill	 of	 Lading)	 ตลอดจน						
ใบรับรองคุณภาพสินค้าก่อนเรือออกเดินทาง
	 7.	 เรือขนส่งเข้าเทียบท่าเรือปลายทาง	เพื่อสูบส่งสินค้าไปยังถังรับสินค้าบนฝั่ง	โดยเรือจะท�าการสูบส่งสินค้าต่อเมื่อ	ตัวแทนท่าเรือ	
ตัวแทนเรือ	 และผู้ตรวจสอบ	 (Surveyor)	 ท�าการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสินค้าก่อนสูบส่ง	 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณ
สินค้าไม่แตกต่างจากท่าต้นทาง	ตัวแทนท่าเรือปลายทางจึงอนุญาตให้ท�าการสูบส่งสินค้าได้

 1.1.4 ขั้นตอนการให้บริการขนส่ง
	 หลังจากกลุ่มบริษัทฯ	เข้าท�าสัญญาให้บริการขนส่งกับลูกค้า	กลุ่มบริษัทฯ	จะมีขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจเรือขนส่งฯ	ดังต่อไปนี้

ท่าเรือต้นทาง

1 4 7

2 5

3 6

ท่าเรือปลายทาง

ตัวแทน
ท่�เรือต้นท�ง

ลูกค้าแจ้งความประสงค์
แก่ฝ่าย Commercial บริษัทฯ

ลูกค้าจ้าง Surveyor ในการตรวจ
คุณสมบัติและมาตรฐานของเรือ

เรือเดินทางไปท่าเรือปลายทาง
เพื่อสูบส่งสินค้า

ตรวจสอบตารางการเดินเรือของบริษัทฯ
กับความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ จ้างตัวแทนเรือในการ
ดำาเนินการ เพื่อทำาเอกสารพิธีการเข้าท่า

เตรียมพร้อมเรือขนส่ง เรือไปรับสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง

ตัวแทน
ท่�เรือต้นท�ง

Surveyor Surveyor
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1.2 ตลาดและการแข่งขัน
 
 1.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ	 คือกลุ่มบริษัทน�้ามันขนาดใหญ่	 โรงกล่ันน�้ามัน	 และผู้ค้าน�้ามันรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ								
ซึ่งต้องการความใส่ใจในคุณภาพ	ความปลอดภัย	และมาตรฐานการบริการในด้านการขนส่ง	เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า	ตลอดจนค�านึง
ถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี	 ดังนั้น	 ลูกค้าจึงต้องการผู้ขนส่งที่มีความรู้เฉพาะทางและประสบการณ์ในการบริหารจัดการการขนส่ง	 รวมถึงการ
ด�าเนินการตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และข้อก�าหนดด้านมลภาวะ	โดยตัวอย่างกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ	เช่น	บริษัท	
ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัท	 เชลล์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	บริษัท	 เชฟรอน	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	บริษัท	 เอสโซ่	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(มหาชน)	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น		

 1.2.2 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย
	 ฝ่ายการตลาด	 (Commercial)	 ของกลุ่มบริษัทฯ	 ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าที่เป็นบริษัทน�้ามัน	 ดังนั้น	 เมื่อลูกค้าต้องการใช้
บริการขนส่ง	 ลูกค้าจะแจ้งความต้องการต่อฝ่ายการตลาดโดยตรง	 นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีการติดต่อประสานกับลูกค้าโดยอ้อมผ่าน
ทางนายหน้า	(Broker)	ทั้งในและต่างประเทศ	และส�าหรับการเดินเรือในขากลับ	ฝ่ายการตลาดจะติดต่อกับลูกค้าโดยตรง	รวมถึงติดต่อ
ผ่านนายหน้า	(Broker)	ในต่างประเทศ	เพื่อหาสินค้าลงเรือในเที่ยววิ่งกลับ

	 นอกจากนั้น	นทลิน	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ	ในการจัดหาเรือขนส่งให้แก่ลูกค้า	โดย	นทลิน	คิดค่า
บริการจัดหาเรือขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิงกับกลุ่มบริษัทฯ	ในอัตราที่เป็นไปตามเงื่อนไขค้าทั่วไป	และเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด�าเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ	(Arm’s	length	Basis)
 
 1.2.3 นโยบายราคา 
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ก�าหนดอัตราค่าบริการขนส่งที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า	 โดยพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการขนส่งและเงื่อนไขของการ
บริการขนส่ง	ซึ่งปัจจัยส�าคัญที่น�ามาพิจารณาในการคิดค่าบริการขนส่ง	เช่น	ลักษณะการขนส่ง	เส้นทางการขนส่ง	ระยะเวลาในการขนส่ง	
ประเภทสินค้า	 เป็นต้น	 ท้ังน้ี	กลุ่มบริษัทฯ	จะคิดอัตราค่าบริการขนส่งตามประเภทสัญญา	และลักษณะการให้บริการขนส่ง	 โดยม	ี								
รายละเอียดดังนี้	

ชนิดของสัญญ�ก�รให้บริก�รขนส่ง ก�รคิดค่�บริก�รขนส่ง

การขนส่งแบบ SPOT บริษัทฯ	จะคิดอัตราค่าบริการขนส่งตามประเภทสินค้าที่ขนส่ง	ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	
และระยะทางที่ขนส่งต่อเที่ยว	 โดยส่วนใหญ่ราคาค่าขนส่งจะแปรผันกับราคาน�้ามัน
ดีเซลขายปลีกตามที่ตกลงกับบริษัทน�้ามันขนาดใหญ่

การขนส่งแบบ COA บริษัทฯ	จะคิดอัตราค่าบริการขนส่งตามประเภทสินค้าที่ขนส่ง	ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	
และระยะทางที่ขนส่งต่อเที่ยว	 โดยก�าหนดจ�านวนเที่ยวหรือจ�านวนสินค้า	 และ
ก�าหนดระยะเวลาการขนส่งแบบเที่ยวเดียวต่อเนื่อง	 โดยส่วนใหญ่ราคาค่าขนส่งจะ
แปรผันกับราคาน�้ามันดีเซลขายปลีกตามที่ตกลงกับบริษัทน�้ามันขนาดใหญ่

การขนส่งแบบ TC บริษัทฯ	 จะคิดค่าบริการขนส่งแบบเหมาล�า	 โดยค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะเวลา	
ขนาดของเรือที่ให้บริการขนส่ง	และค่าจ้างส�าหรับผู้บริหารจัดการเรือ

การขนส่งแบบ Bareboat บริษัทฯ	จะคิดค่าบริการขนส่งแบบเหมาล�า	โดยค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับระยะเวลา	
และขนาดของเรือที่ให้บริการขนส่ง



40

	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการก�าหนดอัตราการให้บริการขนส่ง	ดังนี้
 
	 1.	 นโยบายการก�าหนดราคาด้วยต้นทุนบวกก�าไร	(Cost	Plus	Method)	โดยเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่ง
บวกด้วยก�าไรตามที่บริษัทฯ	ก�าหนด	ทั้งนี้	การก�าหนดราคาดังกล่าวจะค�านึงถึงภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาดด้วย	
	 2.	 นโยบายการก�าหนดราคาโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง	โดยค�านึงถึงต้นทุนที่แท้จริงและโอกาสทางธุรกิจที่จะได้ฐานลูกค้าใหม่	ๆ	
เป็นปัจจัยหลัก

 1.2.4 การแข่งขันในอุตสาหกรรม
	 ในอุตสาหกรรมเรือขนส่งฯ	 มีผู้ประกอบการอยู่จ�านวนน้อยราย	 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่จ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนท่ีสูงมากส�าหรับ
การลงทุนในเรือและอุปกรณ์ทางเรือ	รวมท้ังมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานที่สูงมาก	 เช่น	ค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง	ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร	และค่าใช้จ่ายประกันภัย	เป็นต้น

	 นอกจากนั้น	เนื่องจากการประกอบการธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีมูลค่าสูง	ลูกค้าจึงมีความต้องการการบริการขนส่ง
ที่มีคุณภาพสูง	 เพราะว่าหากเกิดอุบัติเหตุจะท�าให้เกิดความเสียหายเป็นจ�านวนมหาศาลรวมถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
ผู ้คนจ�านวนมาก	 ดังนั้น	 ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนส่ง	 ต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญที่สูงใน
ด้านการปฏิบัติการขนส่งน�้ามันทางเรือ	 ซึ่งต้องเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการด�าเนินการทางเรือท้ัง
ของลูกค้า	 และหน่วยงานก�ากับในประเทศ	 ซึ่งได้แก่	 กรมเจ้าท่า	 กระทรวงคมนาคม	 และองค์กรสากลที่ควบคุมการด�าเนินการ
ขนส่งทางทะเล	 เช่น	 International	 Maritime	 Organization	 (IMO)	 Oil	 Companies	 International	 Marine	 Forum	
(OCIMF)	 International	 Association	 of	 Classification	 Societies	 (IACS)	 และ	 International	 Labour	 Organization	
(ILO)	เป็นต้น

2.1 ลักษณะการให้บริการ 
	 กลุ่มบริษัทฯ	ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าแบบลอยน�้า	(Floating	Storage	Unit,	FSU)	โดยใช้เรือที่มีถังจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่	
(“เรือ	FSU”)	เป็นสถานที่จัดเก็บ	ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	มีหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้าของลูกค้าให้ยังคงคุณภาพ	คุณสมบัติ	และปริมาณตาม
ที่ลูกค้าก�าหนดในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

	 ด้วยการเพิม่ขึน้ของการใช้น�า้มันในภมูภิาคเอเชียและข้อจ�ากัดของพืน้ท่ีดนิในการก่อสร้างเพิม่เตมิถงัจดัเกบ็บนบก	 (Tank	 Terminal)	
ในพื้นที่บนฝั่งบริเวณประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์การค้าน�้ามันของเอเชีย	 ท�าให้เรือ	 FSU	 เป็นสิ่งทดแทน	 (Subsitute)	 ในการกักเก็บ
น�้ามันของผู้ประกอบการค้าน�้ามัน	 โดยเรือขนส่งสามารถเข้ารับสินค้ากลางทะเลได้	 (Ship	 to	Ship	Transfer)	ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับท่าเรือ	ลดระยะเวลารอในการเข้าจอดท่าเรือ	รวมถึงไม่มีข้อจ�ากัดด้านระดับน�้าขึ้น	–	ลงในบริเวณใกล้ท่าเรือ

	 การใช้บริการขนส่งและจัดเก็บโดยเรือ	FSU	มีจุดเด่นที่ท�าให้ได้เปรียบถังจัดเก็บน�้ามันบนบก	(Tank	Terminal)	ดังนี้
	 1)	 ช่วยลดต้นทุน	 :	 กลุ่มบริษัทฯ	 สามารถพิจารณาใช้เรือมือสองที่มีคุณสมบัติและอายุการใช้งานที่เหมาะสมกับการใช้งานของ
ลูกค้า	มาดัดแปลงเป็นเรือ	FSU	และเสนอค่าบริการขนส่งและจัดเก็บที่ช่วยให้ต้นทุนค่าจัดเก็บโดยรวมของลูกค้าลดลง

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บนำ้�มันดิบ และผลิตภัณฑ์นำ้�มัน
สำ�เร็จรูป (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”)2
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2) มคีวามยดืหยุน่ในการใช้งาน	:	การสร้างและการเลกิใช้งาน	Tank	Terminal	มกีฎหมายและกฎระเบยีบท่ีต้องปฏิบตัติามจ�านวนมาก
โดยเฉพาะกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม	 ท�าให้มีช่วงระยะเวลาในการใช้	 นับตั้งแต่การสร้างจนถึงการ
เลิกใช	้Tank	Terminal	ยาวนานกว่าการใช้เรือ	FSU

3) เพิ่มทางเลือกในการเลือกจุดที่ตั้งยุทธศาสตร์ของคลังน�า้มัน	:	การใช้เรือ	FSU	เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
น�้ามันในการเลือกสถานที่ตั้งคลังน�้ามัน	เพื่อช่วยให้ต้นทุนโลจิสติกส์	รวมถึงค่าขนส่งโดยรวมของผู้ประกอบการให้ลดลง

4) เพิ่มความสามารถในการท�าก�าไร	:	คลังจัดเก็บน�้ามันของเรือ	FSU	แบ่งเป็นห้องเก็บน�้ามันย่อย	(Compartment)	ซึ่งเพิ่มความ
ยืดหยุ่นให้แก่ลูกค้าในการผสมน�้ามันเพื่อให้มีคุณลักษณะ	(Specification)	ต่าง	ๆ	ได้ในคราวละปริมาณน้อย	(Small	lot)	ซึ่งท�าให้ลูกค้า
สามารถวางแผนเพื่อการท�าก�าไรได้สูงสุด	(Optimization)

2.1.1 ผลิตภัณฑ์ฯ ที่กลุ่มบริษัทฯ บริการขนส่งและจัดเก็บ
สินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ	มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งและจัดเก็บ	ได้แก่	สินค้าประเภทน�า้มันดิบและน�า้มันเตา

2.1.2  ลักษณะการให้บริการให้เช่าถัง จัดเก็บ และขนส่งสินค้า 
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ให้บริการให้เช่าถัง	 จัดเก็บ	 และขนส่งสินค้าในเรือ	 FSU	 ซึ่งมีลักษณะเป็นเรือขนาดใหญ่ที่มีถังเก็บสินค้ารูปสี่เหลี่ยม
ขนาดใหญ่จ�านวน	15	–	17	ถังต่อล�า	 โดยแบ่งออกเป็น	 1)	 การให้เช่าถังจัดเก็บแบบเหมาล�า	 2)	 การให้เช่าถังจัดเก็บแบบบางส่วน	
(บางถัง)	ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	มีการให้บริการดังนี้

• ให้บริการจัดเก็บอย่างเดียว
• ให้บริการผสมน�า้มัน	โดยวิธี	Air	Agitation	และ	Inter	Tank	Transfer
• ให้บริการอุ่นน�า้มัน	(Heating)

	 ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	สามารถขนส่งและจัดเก็บสินค้าแบบลอยน�้าได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	โดยในปัจจุบัน	 เรือ	FSU	ของ
กลุ่มบริษัทฯ	จอดอยู่บริเวณ	Tanjung	Pelapas	ประเทศมาเลเซีย	อยู่ในน่านน�้าระหว่างประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย	ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ของธุรกิจการซื้อขายน�้ามันของภูมิภาคเอเชีย	จ�านวน	3	ล�า	โดย	Tanjung	Pelapas	มีที่ตั้งที่เหมาะสมกับการจอดเรือ	FSU	เนื่องจากตั้ง
อยู่ในเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่วิ่งระหว่างทวีปของโลก	 และมีสภาพอากาศที่ไม่แปรปรวน	 และจอดอยู่ที่บริเวณ	 Linggi	
ประเทศมาเลยเซีย	จ�านวน	1	ล�า

	 นอกจากนี้	ในไตรมาส	2/2560	กลุ่มบริษัทฯ	เริ่มให้การขนส่งและจัดเก็บน�้ามันด้วยเรือ	FSU	ในประเทศ	จ�านวน	1	ล�า	หรือมีชื่อว่า
เรือ	“บงกชสตาร์”		โดยเป็นการจัดตั้งบริษัทกิจการร่วมค้า	ชื่อว่า	“บริษัท	บงกช	มารีน	เซอร์วิส	จ�ากัด”	ซึ่งปัจจุบันเรือจอดให้บริการอยู่
บริเวณอ�าเภอเกาะสีชัง	จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ตั้งของเรือ	FSU	ในเขต	Tanjung	Pelapas	ประเทศมาเลเซีย
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2.1.3 รูปแบบสัญญาการให้บริการจัดเก็บ
	 บริษัทฯ	 มีข้อตกลงทางธุรกิจในการขนส่งและจัดเก็บสินค้าแบบก�าหนดระยะเวลา	 (Time	 Charter)	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 จะตกลง
สัญญาขนส่งและจัดเก็บสินค้า	ส�าหรับลูกค้าที่มีความต้องการจัดเก็บสินค้าเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งสัญญาส่วนใหญ่มีระยะเวลา	1	–	2	ป	ี			
โดยในสัญญาจะก�าหนดพื้นที่ที่จะท�าการจอดเรือ	ระยะเวลาการจัดเก็บและขนส่ง	ค่าจัดเก็บและขนส่ง	เป็นต้น

2.1.4 เรือที่ใช้ในการขนส่งและจัดเก็บ 
บริษัทฯ	จะจัดหาเรือ	FSU	ที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า	โดยค�านึงถึงปัจจัย	ดังต่อไปนี้
- ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าที่จัดเก็บ
- ปริมาณสินค้าที่ลูกค้าต้องการจะจัดเก็บ
- ระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการจะจัดเก็บสินค้า

	 กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการเพิ่มจ�านวนกองเรือ	FSU	ระหว่างปี	2557	–	2560	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น	
อย่างไรก็ด	ีในปี	2561	สภาวะตลาดเรือ	FSU	มีการปรับตัวอย่างผันผวนและรวดเร็ว	ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ		ต้องปรับลดจ�านวนเรือในธุรกิจ	
FSU	 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดดังกล่าว	 โดยค�านึงถึงความต้องการของลูกค้า	 และการลดภาระต้นทุนในการบริหารจัดการเป็น
ส�าคัญ

	 ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	มีจ�านวนเรือ	FSU	ขนาดระวางบรรทุกรวม	และอัตราการใช้งานเฉลี่ยของเรือในธุรกิจ	FSU	5	ปีย้อนหลัง	(ระหว่าง
ปี	2557	–	2561)	ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงจ�านวนเรือ และขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือในธุรกิจ FSU
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     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทฯ เปนเจาของเรือ FSU ซึ่งเปนเรือขนาด VLCC จํานวน 5 ลํา รวมระวางบรรทุก 1,503,564 

DWT อายุเฉลี่ยประมาณ  20 ป ดังรายละเอียด ดังนี้
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ตารางแสดงข้อมูลเรือ Floating Storage Unit (FSU) ของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี	้เรือ	FSU	ของกลุ่มบริษัทฯ	มีอัตราการใช้งานโดยเฉลี่ย	3	ปีย้อนหลัง	ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง	ดังนี้	

2.1.5 ขั้นตอนการขนส่งและจัดเก็บ FSU

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขน�ดบรรทุกสูงสุด (DWT) อ�ยุเรือ

บริษัท พริม� ม�รีน จำ�กัด (มห�ชน)

เรือ	Energy	Star ไทย 309,984 21

เรือ	Fortune	Star ไทย 280,973 19

บริษัท สิงห� แท็งเกอร์ จำ�กัด

เรือ	Grace	Star ไทย 312,678 17

เรือ Jubilee Star ไทย 299,999 22

บริษัท บงกช ม�รีน จำ�กัด

เรือ Bongkot Star ไทย 299,930 21

รวม 1,503,564

ปี 2559 2560 2561

อัตราการใช้งานเฉลี่ย	(%)	(Utilization	Rate) 82% 83% 86%

1 4 7

2 5

3 6

ตัวแทน
ท่�เรือต้นท�ง

ลูกค้าแจ้งความประสงค์ ลูกค้าจ้าง Surveyor ในการตรวจ
คุณสมบัติและมาตรฐานของเรือ

เรือจอดกลางทะเลเพื่อรอลูกค้า
และสูบถ่ายสินค้าออก
(Ship to Ship Transfer)

ให้รายละเอียดเรือแก่ลูกค้า กลุ่มบริษัทฯ จ้างตัวแทนเรือในการ
ดำาเนินการ ทำาเอกสารพิธีการขออนุญาติ

เตรียมพร้อมเรือ FSU เรือไปรับสินค้าเข้าที่ท่าเรือต้นทาง

ตัวแทน
ท่�เรือต้นท�ง

Surveyor Surveyor
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ประเภทลูกค้� ลักษณะของลูกค้�

ลูกค้าในประเทศ บริษัทน้�ามันขนาดใหญ่ที่มีความต้องการเรือขนส่งและจัดเก็บสินค้า	เนื่องจากอัตราการขยายตัว
ของการผลิตและการใช้น้�ามัน

ลูกค้าต่างประเทศ บริษัทน้�ามันขนาดใหญ่ต่างประเทศที่มีความต้องการเรือขนส่งและจัดเก็บสินค้าในบริเวณ
ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์กับกลุ่มบริษัทฯ	โดยระบุประเภทและปริมาณสินค้าที่ต้องการมาจัดเก็บ	และเจรจาราคาค่าขนส่งและ
จัดเก็บกับลูกค้า	

2. กลุ่มบริษัทฯ	ให้รายละเอียดเรือที่จะจัดเก็บและขนส่งแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบคุณสมบัติและมาตรฐานของเรือ
3. กลุ่มบริษัทฯ	เตรียมความพร้อมเรือขนส่งและจัดเก็บ
4. ลูกค้าว่าจ้างผู้ตรวจสอบ	 (Surveyor)	 ที่เป็นตัวกลางเพื่อด�าเนินการตรวจสอบสภาพถังจัดเก็บสินค้า	 และปริมาณสินค้าคงเหลือ

ในถังจัดเก็บสินค้าตามข้อก�าหนดในมาตรฐานก่อนการรับสินค้า		
5. ตัวแทนเรือ	(Agent)	ที่อยู่ในรายชื่อตัวแทนเรือที่ได้รับอนุญาต	(Approved	Vendor	List)	เพื่อด�าเนินขั้นตอนการขออนุญาตทั้ง

ก่อนและหลังการรับสินค้า
6. เรือลูกค้าเข้าเทียบเรือ	FSU	เพื่อสูบถ่ายหรือรับส่งสินค้าจากถังจัดเก็บสินค้าภายในเรือ	โดยเรือ	FSU	สูบถ่ายหรือรับสินค้าตามที่

ลูกค้าก�าหนด	 หลังจากสูบถ่ายหรือรับสินค้าเรียบร้อย	 ผู้เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ตัวแทนท่าเรือ	 ตัวแทนเรือและ	 ผู้ตรวจสอบ	 (Surveyor)											
จะท�าการตรวจสอบคณุภาพและปรมิาณสินค้าข้ันสุดท้าย	เพือ่ออกเอกสารต่าง	ๆ	เช่น	ใบรบัรองมาตรฐานถงั	(Empty	Tank	Certificate)	
เพื่อออกเอกสารใบก�ากับสินค้า	(Cargo	Manifest)	และใบตราส่งสินค้า	(Bill	of	Lading)	แล้วแต่กรณี	

7. เรือจอดกลางทะเลเพื่อรอลูกค้าและสูบถ่ายสินค้าระหว่างเรือ	(Ship	to	Ship	Transfer)

2.2. การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ	 ในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	 FSU	 เป็นกลุ่มบริษัทน�้ามันขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและ											
ต่างประเทศ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

2.2.2 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ติดต่อและให้บริการขนส่งและจัดเก็บกับลูกค้าโดยตรง	 ส�าหรับลูกค้าภายในประเทศ	 ฝ่ายการตลาด	 (Commercial)				
ซึ่งท�าหน้าที่ติดต่อประสานงานและคอยติดตามการขนส่งภายในประเทศของลูกค้าอยู่แล้วนั้น	จะเป็นผู้ติดต่อและรับทราบความต้องการ
จากลูกค้า

	 ส�าหรับลูกค้าต่างประเทศ	ฝ่าย	Commercial	ของบริษัทฯ	และ	NSSG	จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานและเป็นผู้รับทราบความต้องการ
จากลูกค้า

2.2.3 นโยบายราคา
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ก�าหนดอัตราค่าบริการขนส่งและจัดเก็บ	 (Storage	 Fee)	 ที่เหมาะสมกับลูกค้า	 โดยพิจารณาจากรูปแบบและเงื่อนไข
ของการให้บริการขนส่งและจัดเก็บ	ทั้งนี	้ปัจจัยส�าคัญที่น�ามาพิจารณาการคิดค่าบริการขนส่งและจัดเก็บ	ได้แก่	ประเภทสินค้า	ปริมาณ
การจัดเก็บ	ขนาดของเรือ	เส้นทางการขนส่งและจัดเก็บ	และระยะเวลาให้บริการโดยกลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบายการก�าหนดราคา	ดังนี้

• ก�าหนดตามราคาต้นทุนบวกอัตราก�าไรขั้นต้นที่เหมาะสม	 (Cost	Plus	Method)	และเป็นไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทานของ
ตลาด	โดยจะก�าหนดให้กลุ่มบริษัทฯ	สามารถแข่งขันได้

• ก�าหนดราคาเทียบกับคู่แข่งและราคาตลาด	โดยจะค�านึงถึงต้นทุนที่แท้จริง	ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	จะพิจารณาการก�าหนดราคาจาก
ความต้องการของลูกค้า	และภาวะการแข่งขันของตลาดควบคู่กันไป
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2.2.4 การแข่งขันในอุตสาหกรรม 
	 เนื่องจากกลุ่มลูกค้าในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	 FSU	 ของกลุ่มบริษัทฯ	 ส่วนใหญ่เป็นบริษัทน�้ามันต่างประเทศซึ่งมีการด�าเนินงาน
อยู่ในประเทศสิงคโปร์	และมาเลเซีย	เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าน�า้มันของภูมิภาค	โดยบริษัทน�้ามันต่างประเทศเหล่านั้นจะการกระจาย
สินค้าต่อไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก	ดังนั้น	คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ	ได้แก่	กลุ่มบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจเรือ	FSU	
ในบริเวณน่านน�้าประเทศมาเลเซีย	 ซึ่งเรือ	 FSU	 ถือเป็นสินค้าทางเลือกของถังเก็บน�า้มันขนาดใหญ่บนบก	 (Tank	 Terminal)	 ปัจจุบัน	
จ�านวนเรือ	FSU	ที่จอดที่ท่า	Tunjung	Pelepas	มีจ�านวนทั้งหมด	4	ล�า	โดยกลุ่มบริษัทฯ	มีเรือ	FSU	ที่ประจ�าที่ท่าดังกล่าวจ�านวน	3	ล�า	
โดยบริษัทหลักที่ด�าเนินธุรกิจเรือ	FSU	มีจ�านวนน้อยราย	เช่น	บริษัท	China	Shipping	และบริษัท	Sentek	Marine	เป็นต้น	

	 นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ยังเป็นผู้ให้บริการเรือ	 FSU	 ล�าแรกในประเทศไทย	 โดยได้จัดตั้งบริษัทกิจการร่วมค้า	 ชื่อว่า	 บริษัท	 บงกช					
มารีน	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนกับ	บริษัท	บางจาก	คอร์ปอร์เรชั่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยมีเรือให้บริการ	ชื่อว่าเรือ	 “บงกช
สตาร์”	เริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงไตรมาส	2/2560	โดยในปัจจุบันเรือล�าดังกล่าวจอดปฏิบัติงานอยู	่ณ	บริเวณอ�าเภอเกาะสีชัง	จังหวัดชลบุรี	

3.1 ลักษณะการให้บริการ
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลแก่กลุ่มลูกค้าบริษัทส�ารวจและขุดเจาะ
น�้ามันกลางทะเล	โดยมีธุรกิจที่ให้บริการ	ได้แก่	ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�้ามันดิบส�าหรับแท่นขุดเจาะน�้ามัน	(Floating	Storage	and	
Offloading	Unit,	FSO)	(“เรือ	FSO”)	ธุรกิจเรือขนส่งและที่พัก	(Accomodation	Work	Barge,	AWB)	

3.1.1 ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน�้ามันดิบส�าหรับแท่นขุดเจาะน�า้มัน (“ธุรกิจเรือ FSO”)
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ขนส่งและจัดเก็บน�้ามันดิบโดยใช้เรือท่ีมีลักษณะเป็นถังเก็บน�้ามันดิบขนาดใหญ่และมีเครื่องมือในการสนับสนุนการ
ถ่ายเทน�้ามันดิบจากแท่นขุดเจาะน�า้มันกลางทะเลโดยตรง	 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	 มีหน้าที่ในการรองรับและเก็บรักษาน�้ามันดิบของลูกค้าจาก
แท่นขุดเจาะน�้ามันและรอการถ่ายน�้ามันไปสู่เรือขนาดเล็กเพื่อขนส่งไปยังโรงกลั่นน�า้มัน	

	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่มบริษัทฯ	เป็นเจ้าของเรือ	FSO	ขนาด	Aframax	ส�าหรับให้บริการลูกค้าจ�านวน	2	ล�า	มีขนาด
ระวางบรรทุกสูงสุดจ�านวน	191,754	DWT	อายุเฉลี่ยประมาณ	23	ปี	ตามตารางดังต่อไปนี	้

ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้ก�รสนับสนุนง�นสำ�รวจและผลิต
ปิโตรเลียมกล�งทะเล (Offshore Support Vessel)
(“ธุรกิจเรือ Offshore”)3

ทั้งนี้	เรือ	FSO	ของกลุ่มบริษัทฯ	มีอัตราการใช้งานโดยเฉลี่ย	3	ปีย้อนหลัง	ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง	ดังนี้	

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขน�ดบรรทุกสูงสุด (DWT) อ�ยุเรือ
บริษัท พริม� ม�รีน จำ�กัด (มห�ชน)

เรือ	Sriracha	Eagle ไทย 94,999 22

บริษัท ท็อป นอติคอล สต�ร์ จำ�กัด

เรือ Southern Pearl ไทย 96,755 24

รวม 191,754

ปี 2559 2560 2561

อัตราการใช้งานเฉลี่ย	(%)	(Utilization	Rate) 100% 100% 100%
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	 สัญญาในการขนส่งและกักเก็บโดยใช้เรือ	 FSO	 จะเป็นสัญญาแบบ	 TC	 โดยปัจจุบันมีอายุสัญญาเฉลี่ย	 5	 ปี	 เนื่องจากลูกค้ามีความ
จ�าเป็นต้องควบคุมเรือ	FSO	ไว้ตลอดเวลาเพื่อรองรับการปฏิบัติงานขุดเจาะน�้ามันอย่างต่อเนื่อง

 3.1.2  ธุรกิจเรือขนส่งและที่พักอาศัยส�าหรับพนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะน�า้มันปิโตรเลียม (Accomodation Work Barge)
กลุ่มบริษัทฯ	มีเรือขนส่งและที่พักอาศัยเพื่อให้พนักงานประจ�าบนแท่นขุดเจาะ	บริษัทส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมพักอาศัยระหว่างปฏิบัติ
งานบนแท่นขุดเจาะน�า้มัน	 โดยเรือที่พักจะจอดเรืออยู่บริเวณใกล้แท่นขุดเจาะน�้ามันของลูกค้า	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่พนักงาน
ประจ�าบนแท่นขุดเจาะน�้ามัน	ทั้งด้านที่พักอาศัย	ด้านเสบียง	และด้านการพยาบาล

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีเรือที่พักให้บริการจ�านวน	 1	 ล�า	 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นเจ้าของเรือ	 ได้แก	่ เรือนวธาน	ี															
ที่สามารถรองรับพนักงานได้จ�านวน	 300	คน	 โดยประกอบไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 เช่น	ห้องครัว	ห้องรับประทานอาหาร	
ห้องสันทนาการ	ทั้งนี้	 ในช่วงต้นไตรมาส	3/2561	เรือที่พักอาศัยส�าหรับพนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะน�้ามันปิโตรเลียมได้หมดสัญญากับ
ทางลูกค้า	อย่างไรก็ดี	ในช่วงปลายไตรมาส	4/2561	เรือที่พักอาศัยส�าหรับพนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะน�้ามันปิโตรเลียมได้เข้าให้บริการ
ลูกค้าอีกครั้ง	ซึ่งเป็นการรองรับสถานการณ์การประมูลสัมปทานส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งบงกช-เอราวัณ	ที่เริ่มมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้	เรือที่พักของกลุ่มบริษัทฯ	มีอัตราการใช้งานโดยเฉลี่ย	3	ปีย้อนหลัง	ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง	ดังนี้

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขน�ดบรรทุกสูงสุด (DWT) อ�ยุเรือ

บริษัท พริม� ม�รีน จำ�กัด (มห�ชน)

เรือ	นวธานี ไทย 10,678 8

ปี 2559 2560 2561

อัตราการใช้งานเฉลี่ย	(Utilization	Rate) 64% 50% 56%

เรือ นวธ�นี

	 โดยสัญญาในการบริการธุรกิจเรือที่พัก	 จะเป็นสัญญาเช่าแบบ	 TC	 โดยปัจจุบันมีอายุสัญญา	 7	 เดือน	 เน่ืองจากเรือต้องประจ�า										
ที่บริเวณแท่นขุดเจาะน�้ามันตลอดเวลาส�าหรับเป็นที่พักอาศัยของพนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะน�้ามัน
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3.2 การตลาดและการแข่งขัน

3.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ	ในธุรกิจเรือ	Offshore	คือ	กลุ่มบริษัทส�ารวจและผลิตน�้ามันดิบในทะเล	ซึ่งมีการปฏิบัติ
งานการส�ารวจและผลิตน�้ามันดิบกลางทะเลภายในประเทศไทย

	 ทั้งนี้	ฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ	มีการติดต่อและประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรงอย่างต่อเน่ือง	เพื่อทราบความ
ต้องการของลูกค้าและสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

3.2.2 นโยบายก�าหนดราคา
	 กลุ่มบริษัทฯ	ก�าหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า	โดยพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเงื่อนไขของบริการ	ทั้งนี้	ปัจจัย
ส�าคัญที่น�ามาพิจารณาการคิดค่าบริการได้แก่	 ประเภทสินค้า	 ขนาดของเรือ	 ประเภทของเรือ	 เส้นทางการขนส่งและจัดเก็บ	 และ
ระยะเวลาการให้บริการ	

กลุ่มบริษัทฯ	จะคิดค่าบริการแบ่งตามการประเภทการให้บริการ	ดังนี้

บริษัทฯ	มีนโยบายก�าหนดราคา	ดังนี้
• ก�าหนดตามราคาต้นทุนบวกอัตราก�าไรขั้นต้นที่เหมาะสม	 (Cost	Plus	Method)	และเป็นไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทานของ

ตลาด	โดยจะก�าหนดให้บริษัทฯ	สามารถแข่งขันได้
• ก�าหนดราคาเทียบกับคู่แข่งและราคาตลาด	โดยจะค�านึงถึงต้นทุนที่แท้จริง

ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะพิจารณาการก�าหนดราคาจากความต้องการของลูกค้า	และภาวะการแข่งขันของตลาดควบคู่กันไป

3.2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม
	 ในอุตสาหกรรมเรือ	 Offshore	 มีผู้ประกอบการอยู่จ�านวนน้อยรายเน่ืองจากเป็นธุรกิจที่จ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมากในการ
ด�าเนินการ	 ได้แก่	 การลงทุนในตัวเรือและอุปกรณ์ทางเรือ	 และมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานสูง	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	 ค่าใช้จ่าย
ประกันภัย	เป็นต้น

4.1 ลักษณะการให้บริการ
	 กลุ่มบริษัทฯ	ให้บริการบริหารจัดการเรือโดยมีขอบเขตงานหลัก	ได้แก่	การบริหารจัดการด้านเทคนิค	(Technical	Management)	
การบรหิารจดัการด้านคนประจ�าเรือ	 (Crew	Management)	และการบรหิาร	 เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยในการปฏบิตังิานแก่คนประจ�าเรอื	
สินค้า	และตัวเรือ	โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก	

ประเภทก�รให้บริก�ร ก�รคิดค่�บริก�ร

การให้บริการเรือ	Offshore คิดค่าบริการแบบเหมาล�าตามระยะเวลา	(Time	Charter)

ธุรกิจบริห�รจัดก�รเรือ
(“ธุรกิจบริห�รเรือ”)4
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 4.1.1 การให้บริการบริหารจัดการด้านเทคนิค (Technical Management)  
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ในฐานะผู้บริหารเรือจะก�ากับและดูแลเรือให้มีคุณสมบัติตรงตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับพาณิชย์นาวี	โดยด�าเนินงานหลัก	ๆ	ดังนี้

	 •	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะก�าหนดให้คนประจ�าเรือแผนกห้องเครื่องหรือช่างกล	 ด�าเนินการก�ากับและดูแลเก่ียวกับการบ�ารุงรักษา											
การซ่อมแซม	สภาพทั่วไปของเรือและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ในเรือ
	 •	 ก�ากับดูแลงานเข้าอู่ของเรือ
	 •	 ก�ากับดูแลงานด้านการปฏิบัติงานสินค้าอย่างปลอดภัย	(Safe	Cargo	Operation)
	 •	 ก�ากับดูแลงานด้านการตรวจเรือ	(Ship	Inspections	and	Surveys)	ให้พร้อมส�าหรับการปฏิบัติงานในท่าเรือของผู้ว่าจ้างเรือ	
	 •	 ด�าเนินการเกี่ยวกับเอกสารส�าคัญต่าง	ๆ 	ประจ�าเรือของหน่วยงานที่ส�าคัญ	ได้แก่	กรมเจ้าท่า	กรมศุลกากร	และส�านักงาน	กสทช.
	 •	 ก�ากับดูแลให้เรือปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อคนประจ�าเรือ	ตัวเรือ	สินทรัพย์และสิ่งแวดล้อมตามระบบ																												
(International	Safety	Management,	ISM)

 4.1.2 การบริหารจัดการด้านคนประจ�าเรือ (Crew Management)
	 กลุ่มบริษัทฯ	 บริหารจัดการดูแลคนประจ�าเรือให้มีคุณสมบัติตรงตามกฎระเบียบ	 ข้อบังคับของกรมเจ้าท่า	 และ/หรือ	 อนุสัญญาว่า
ด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม	การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามส�าหรับคนประจ�าเรือ	(Standard	of	Training,	Certification	
and	Watchkeeping	for	Seafarers,	STCW/	Maritime	Labour	Law	Convention,	MLC)	โดยด�าเนินงานหลัก	ๆ	ดังนี้	

	 •	 คัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต�าแหน่งงาน	ขนาดเรือ	และเขตการเดินเรือโดยให้มีเอกสารหนังสือรับรองของคน
ประจ�าเรือตามที่กรมเจ้าท่าก�าหนด	
	 •	 ก�ากับดูแลให้คนประจ�าเรือท�างานด้วยความปลอดภัย	และปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและการดื่มแอลกอฮอล์
อย่างเคร่งครัด
	 •	 บรหิารจดัการเงนิเดอืน	ค่าตอบแทนอืน่	ๆ	และสวสัดกิาร	ส�าหรบัคนประจ�าเรอืตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	และประสานงาน	
การฝึกอบรมที่จ�าเป็นให้แก่คนประจ�าเรือ	
	 •	 พัฒนาคนประจ�าเรือให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 •	 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของคนประจ�าเรือ

	 บริษัทในกลุ่มที่ด�าเนินธุรกิจบริหารเรือ	ได้แก่	1)	บริษัท	นทลิน	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด	(“NMC”)	2)	Nathalin	Shipping	Pte	Ltd.	
(“NSSG”)	และ	3)	บริษัท	ที.ไอ.เอ็ม.	ชิพ	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด	(“TIM”)	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

บริษัท ก�รดำ�เนินธุรกิจ

บริษัท	นทลิน	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด	(“NMC”) ให้บริการบริหารเรือ	ภายในประเทศ	โดยครอบคลุมเรือขนาดเล็ก	(ขนาด	
ไม่เกิน	10,000	DWT)	และเรือรับส่งพนักงาน	(Crew	Boat)	โดย	ณ	วันที่	
วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	บริษัท	NMC	ให้บริการบริษัทในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่	

Nathalin	Shipping	Pte	Ltd.	(“NSSG”) จัดตั้งที่ประเทศสิงคโปร์	เพื่อด�าเนินธุรกิจขนส่งฯ	บริหารเรือ	และบริการ
จัดเก็บน้�ามันดิบและผลิตภัณฑ์น้�ามันส�าเร็จรูป	แก่ลูกค้าต่างประเทศ	โดย	
วันที่	31	ธันวาคม	2561	NSSG	ให้บริการเรือ	FSU	ทั้งหมด

บริษัท	ที.ไอ.เอ็ม.	ชิพ	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด	(“TIM”) เป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจบริหารเรือ	โดยครอบคลุมทั้งเรือขนาดเล็ก	และ
ขนาดใหญ่	รวมถึงเรือรับส่งพนักงาน	(Crew	Boat)		ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	TIM	ให้บริการแก่เรือ
ประเภทขนส่ง	และเรือ	FSO	
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บริษัท ก�รดำ�เนินธุรกิจ

บริษัท	นทลิน	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด	(“NMC”) ให้บริการบริหารจัดการเรือภายในกลุ่มบริษัทฯ	จ�านวน	15	ล�า	และให้บริการ
บริหารจัดการเรือภายนอกกลุ่มบริษัทฯ	จ�านวน	2	ล�า	

Nathalin	Shipping	Pte	Ltd.	(“NSSG”) ให้บริการบริหารจัดการเรือภายในกลุ่มบริษัทฯ	จ�านวน	5	ล�า	และให้บริการ
บริหารจัดการเรือภายนอกกลุ่มบริษัทฯ	จ�านวน	1	ล�า

บริษัท	ที.ไอ.เอ็ม.	ชิพ	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด	(“TIM”) ให้บริการบริหารจัดการเรือภายในกลุ่มบริษัทฯ	จ�านวน	3	ล�า	และให้บริการ
บริหารจัดการเรือภายนอกกลุ่มบริษัทฯ	จ�านวน	8	ล�า

 4.1.3 ขั้นตอนการให้บริการบริหารเรือ
	 ขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจบริหารเรือ	มีดังนี้
 
	 1)	 กลุ่มบริษัทฯ	ขอรายละเอียดการให้บริการที่ลูกค้าต้องการ	ได้แก่	ขนาดและประเภทของเรือ	และเส้นทางการเดินเรือจากลูกค้า	
และผู้เช่าเรือ	เป็นต้น	เพื่อจัดท�าข้อเสนองานส่งกลับให้แก่ลูกค้า	หากลูกค้าตกลงในข้อเสนอ	กลุ่มบริษัทฯ	จะจัดท�าสัญญาให้บริการ
บริหารจัดการเรือ	(Ship	Management	Agreement)	
	 2)	 กลุ่มบริษัทฯ	ด�าเนินการบริหารจัดการคนประจ�าเรือที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด		โดยกลุ่มบริษัทฯ	จะก�าหนด
คุณสมบัติ	และจ�านวนคนประจ�าเรือให้เหมาะสมตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่าและกฎการเดินเรือสากล
	 3)	 กลุ่มบริษัทฯ	ผู้ให้บริการบริหารเรือท�าสัญญาจัดจ้างคนประจ�าเรือ	(Employee	Agreement)	กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก	
	 4)	 กลุ่มบริษัทฯ	จัดบุคลากรเพื่อคอยดูแลและประสานงาน	กับคนประจ�าเรือ	และเจ้าของเรือ	โดยบุคลากรดังกล่าวจะขึ้นเรือตาม
แผนที่ก�าหนด	หรือตามความเหมาะสม	

4.2 การตลาดและการแข่งขัน

 4.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ	 ในธุรกิจบริหารเรือ	 เป็นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจเรือขนส่งสินค้าและน�้ามัน,	 ธุรกิจเรือ	 FSU	
และธุรกิจเรือ	Offshore	

	 โดยในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการบริหารจัดการเรือ	ดังนี้

	 อย่างไรก็ดี	เนื่องด้วยคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการบริหารจัดการเรือของกลุ่มบริษัทฯ	ท�าให้มีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
นอกกลุ่มบริษัทฯ	ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 4.2.2 นโยบายราคา
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบายก�าหนดราคาตามราคาต้นทุนบริการบวกอัตราก�าไรขั้นต้นที่เหมาะสม	 (Cost	Plus	Method)	 โดยพิจารณา
จากรูปแบบการให้บริการและเงื่อนไขของบริการ	 ทั้งน้ี	 ปัจจัยส�าคัญที่น�ามาพิจารณาในการก�าหนดค่าบริการในการบริหารเรือ	 เช่น	
ประเภทและขนาดเรือ	ประเภทบริการ	ขอบเขตการให้บริการ	 เส้นทางการเดินเรือ	และประเทศที่เรือปฏิบัติงาน	 เป็นต้น	 โดยประเภท
การให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ	ครอบคลุมถึง	การบริหารจัดการเรือ	และการบริหารจัดการคนประจ�าเรือ	ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	จะเรียกเก็บค่า
บริการแต่ละประเภทเป็นรายเดือน

 4.2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจบริหารเรือให้แก่เรือของกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นหลัก	 และในช่วง	 2	 ปีที่ผ่านมา	 กลุ่มบริษัทฯ	 ยังได้รับความไว้
วางใจจากลูกค้าภายนอกใช้บริการการบริหารจัดการเรือเพิ่มขึ้น	 ทั้งนี้	 เนื่องจากธุรกิจการบริหารจัดการเรือในประเทศมีลักษณะเฉพาะ	
และมีต้นทุนสูงในการบ่มเพาะบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน	 จึงท�าให้ไม่มีคู่แข่งในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการเรือ
มากนัก	 นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ยังให้บริหารบริหารเรือ	 FSU	 ในต่างประเทศ	 ซึ่งด้วยความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน	 จึงท�าให้ได้รับ
การยอมรับจากลูกค้า
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ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

	 การให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าทางทะเล	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะต้องจัดหาวัตถุดิบและทรัพยากรที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 (1)	 สัญญาบริการ
ขนส่ง	(2)	เรือ	(3)	การจัดหาผู้ให้บริการบริหารจัดการเรือ	(4)	น�้ามันเช้ือเพลิงที่ใช้ส�าหรับเดินเรือ	(5)	การจัดหาคนประจ�าเรือ	และ								
(6) การซ่อมบ�ารุงเรือ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดหาสัญญาบริการขนส่ง
บริษัทฯ	มีช่องทางการได้รับสัญญาขนส่งฯ	2	ช่องทาง	ได้แก่	1)	การประมูลงาน	และ	2)	การรับการว่าจ้างโดยตรง

1.1 การประมูลงาน กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าร่วมการประมูลงานด้วยตนเอง	 โดยก่อนที่จะเข้าร่วมการประมูลงาน	กลุ่มบริษัทฯ	จะน�า
ข้อก�าหนดโครงการ	(Term	of	Reference;	TOR)	มาวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนของโครงการหากกลุ่มบริษัทฯ	มีโอกาสท่ี
จะชนะการประมูลและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะอนุมัติการเข้าร่วมประมูลและจัดท�าข้อเสนอโครงการให้
แก่ลูกค้าหรือองค์กร

 1.2 การรับการว่าจ้างโดยตรง กลุ่มบริษัทฯ	จะรับงานโดยตรงจากลูกค้าโดยการจัดท�าสัญญาการให้บริการ	หรือใบสั่งจ้าง	อย่างไร
ก็ตาม	กลุ่มบริษัทฯ	จะพิจารณาจัดท�าในรูปแบบสัญญาหรือใบส่ังจ้างน้ัน	ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการขนส่ง	หรือจัดเก็บท้ังใน
แบบ	SPOT	หรือ	แบบ	COA	หรือ	แบบ	TC	

2. การจัดหาเรือ
กลุ่มบริษัทฯ	 จะจัดหาเรือที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า	 โดยสามารถแบ่งออกเป็นการให้บริการขนส่ง	 และการให้บริการ

จัดเก็บ	ส�าหรับบริการขนส่ง	ลูกค้าจะส่งรายละเอียดที่ส�าคัญ	เช่น	ประเภทสินค้าและปริมาณ	ท่าเรือต้นทางและปลายทาง	วันและเวลา
ที่ลูกค้าต้องการให้ขนส่ง	 เป็นต้น	 และส�าหรับบริการจัดเก็บ	 ลูกค้าจะส่งรายละเอียดที่ส�าคัญ	 เช่น	 ประเภทสินค้าและปริมาณ	 น่านน�้า
หรือบริเวณที่ต้องการจอดเรือ	 และระยะเวลาที่ต้องการใช้บริการ	 เป็นต้น	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 มีวิธีในการจัดหาเรือ	 3	 รูปแบบ	 ได้แก	่									
1) การซื้อเรือมือสอง	2)	การต่อเรือใหม	่และ	3)	การจ้างเรือจากภายนอกกลุ่มบริษัทฯ	(เฉพาะเรือขนส่ง)

2.1 การซื้อเรือมือสอง
กลุ่มบริษัทฯ	จะติดต่อผ่านนายหน้าจัดหาเรือโดยกลุ่มบริษัทฯ	จะตรวจสอบสภาพเรือและประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและ

บ�ารุงรักษาเรือเพื่อจัดท�าความเป็นไปได้ในการลงทุน	(Feasibility	Study)	หากกลุ่มบริษัทฯ	พิจารณาว่าโครงการมีผลตอบแทนที่คุ้มค่า	
กลุ่มบริษัทฯ	 จะขอนุมัติการซ้ือเรือจากคณะกรรมการบริษัท	 ทั้งนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 พิจารณาการซื้อเรือมือสองโดยค�านึงถึงประเภท	
คุณสมบัติ	และอายุของเรือที่มีความเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะปรับปรุงเรือให้มีความพร้อมก่อนการน�าเรือออกให้บริการแก่ลูกค้า	 โดยมีขั้นตอนที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การซ่อมแซมเรือ	
การติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม	 การจัดซ้ือน�้ามันเช้ือเพลิง	 การจัดจ้างผู้บริหารเรือ	 ทั้งนี้ผู้บริหารเรือจะด�าเนินการจัดการคนประจ�าเรือ												
ขอใบอนุญาตต่าง	 ๆ	 เช่น	 ใบทะเบียนเรือ	 ใบอนุญาตการใช้เรือ	 เป็นต้น	 รวมทั้งการจัดท�าประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร	 (Hull	 and	
Machinery	Insurance:	H&M	Insurance)	และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น	(Protection	and	Indemnity	Insurance:	
P&I	Insurance)

	 ส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ	 จะสั่งซื้อเรือ	 ผ่านนายหน้า	 (Broker)	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 จะมีการคัดกรองเรือ
จ�านวนมากจากนายหน้าเพื่อให้ได้เรือที่มีคุณภาพดี	 ราคาเหมาะสม	และมีคุณสมบัติทางเทคนิค	 (Specification)	ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า

	 ทั้งนี้	 นายหน้าซื้อขายเรือมีจ�านวนมากในอุตสาหกรรม	 ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องท�าสัญญาการจัดหาเรือกับ			
นายหน้าเฉพาะราย	เนือ่งจากกลุม่บริษทัฯ	สามารถเปรียบเทยีบ	ราคา	คณุสมบตัขิองเรอื	และเงือ่นไขการช�าระเงินเพือ่ให้ได้เง่ือนไขทีด่ทีีส่ดุ
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 2.2 การต่อเรือใหม่
	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะพิจารณาต่อเรือใหม่ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่สามารถหาเรือที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าได้	 หรือ
การต่อเรือ	ใหม่มีความคุ้มค่ามากกว่าการซื้อเรือมือสอง	เช่น	มีต้นทุนในการดูแลรักษาที่ต�่ากว่า	ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงมากกว่า	และมี
ระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า	และมีอายุการใช้งานที่มากกว่า	เป็นต้น	

	 ภายหลังที่กลุ่มบริษัทฯ	 รับทราบความต้องการของลูกค้า	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะติดต่ออู่ต่อเรือเพื่อขอข้อเสนอเพื่อน�ามาเปรียบเทียบทาง
เทคนิคและราคาเพ่ือน�ามาประเมินถึงความเป็นไปได้ทางโครงการ	 (Feasibility	Study)	และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท					
หลังจากนัน้	อูต่่อเรอืจะจัดท�าแบบการก่อสร้างของเรอื	โดยละเอยีดเพือ่ด�าเนนิการต่อเรอื	โดยกลุม่บรษิทัฯ	จะควบคมุดแูลคุณภาพของเรอื
ตลอดระยะเวลาการต่อเรือซึ่งใช้เวลาประมาณ	2	–	3	ปี	หลังจากนั้นเมื่อเรือขนส่งใกล้เสร็จ	กลุ่มบริษัทฯ	จะจัดจ้างฝ่ายบริหารจัดการเรือ
เพื่อจะเตรียมเรือให้พร้อมใช้	 ซึ่งจะประกอบด้วยขั้นตอนส�าคัญ	 ได้แก่	 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม	 การจัดซ้ือน�้ามันเช้ือเพลิง	 การจัดหา
พนักงานเรือ	การขอใบอนุญาตต่าง	ๆ	เช่น	ใบทะเบียนเรือ	ใบอนุญาตการใช้เรือ	เป็นต้น	รวมทั้งการจัดท�าประกันภัยตัวเรือและ
เครื่องจักร	 (Hull	 and	Machinery	 Insurance:	 H&M	 Insurance)	 และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น	 (Protection	 and				
Indemnity	Insurance:	P&I	Insurance)

	 ส�าหรับการจัดหาอู่ต่อเรือนั้น	 กลุ่มบริษัทฯ	 สามารถจัดหาอู่ต่อเรือได้โดยง่าย	 เน่ืองจากอู่ต่อเรือมีจ�านวนมากในอุตสาหกรรมใน
ประเทศญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และจีน	กลุ่มบริษัทฯ	จึงไม่มีการท�าสัญญาระยะยาวโดยเฉพาะกับอู่ต่อเรือใหม่เป็นการเฉพาะเจาะจง	เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทฯ	สามารถเปรียบเทียบราคา	คุณสมบัติ	และเงื่อนไขการช�าระเงินเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดส�าหรับการต่อเรือใหม่

 2.3 การจ้างเรือจากภายนอกกลุ่มบริษัทฯ
	 กลุ่มบริษัทฯ	จะพิจารณาจ้างเรือจากบุคคลภายนอก	ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ	ไม่สามารถหาเรือภายในกลุ่มบริษัทฯ	ได้ในวันและเวลา
ที่ลูกค้าต้องการได้	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	จะติดต่อกับเจ้าของเรือโดยตรงหรือผ่านนายหน้า	 เพื่อจ้างเรือ	 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	จะตรวจสอบ			
รายละเอียดและคุณสมบัติ	(Specification)	ของเรือ	ใบอนุญาตต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ม่ันใจว่าเรือที่จ้างมีมาตรฐานและคุณสมบัติ
ตรงตามที่ลูกค้าก�าหนดและเหมาะสมกับสินค้าของลูกค้า

3. การจัดหาผู้ให้บริการบริหารจัดการเรือ 
	 กลุ่มบริษัทฯ	จะจัดหาการบริหารจัดการเรือผ่านบริษัทในกลุ่มเป็นหลัก	ได้แก่	บริษัท	นทลิน	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด	(“NMC”)										
Nathalin	Shipping	Pte.	Ltd.	(“NSSG”)	และบริษัท	ที.ไอ.เอ็ม.	ชิพ	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด	(“TIM”)
 
	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะพิจารณาจัดจ้างตามความเชี่ยวชาญการบริหารเรือที่แตกต่างกัน	 โดยบริษัท	 NMC	 จะเชี่ยวชาญการบริหารจัดการ
เรือขนส่งฯ	และเรือรับส่งคนประจ�าเรือ	(Crew	Boat)	บริษัท	NSSG	จะเชี่ยวชาญการบริหารจัดการเรือ	FSU	ในขณะที่บริษัท	TIM	จะมี
ความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการเรือ	FSO	และเรือขนส่งฯ	ในเส้นทางระหว่างประเทศ

4. น�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเดินเรือ (Bunker)
	 น�้ามันเชื้อเพลิงเป็นหน่ึงในปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	เนื่องจากเรือทุกประเภทของกลุ่มบริษัทฯ	จ�าเป็นต้องใช้
น�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรบัเครือ่งยนต์ของเรอื	ดงันัน้กลุม่บรษิทัฯ	จงึให้ความส�าคญักบัการจดัหาน�า้มนัเชือ้เพลงิคณุภาพดใีนราคาทีเ่หมาะสม
 
	 กลุ่มบริษัทฯ	จะจัดหาน�้ามันเชื้อเพลิงจากบริษัทผู้ค้าน�้ามันชั้นน�าทั้งในประเทศและนอกประเทศที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
ของกลุ่มบริษัทฯ	 (Approved	 List)	 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	 ได้ท�าการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการค้าน�้ามัน	 เพื่อให้
มั่นใจว่าน�้ามันเชื้อเพลิงที่จัดซื้อมีคุณภาพที่ดีส�าหรับเครื่องยนต์เรือ
 
	 นอกจากนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	มีขั้นตอนการจัดซื้อน�้ามันที่ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	ได้น�้ามันเช้ือเพลิงในราคาที่เหมาะสม	โดยกลุ่มบริษัทฯ					
จะติดต่อผู้ค้าน�้ามันอย่างน้อย	2	รายเพื่อสอบถามราคา	โดยระบุปริมาณ	ประเภทน�้ามัน	และสถานที่จัดส่ง	เพื่อน�ามาเปรียบเทียบความ			
สมเหตุสมผลของราคาเพื่อให้ผู้มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติ	หลังจากนั้น	ฝ่ายขายจะติดต่อผู้ค้าน�้ามันเพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดส่งต่อไป	
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	 กลุ่มบริษัทฯ	สามารถจัดหาน�้ามันเชื้อเพลิงได้โดยง่ายเนื่องจากมีผู้ค้าน�า้มัน	(Supplier)	หรือผู้ค้าน�า้มันตามมาตรา	7	จ�านวนมากใน
อุตสาหกรรม	โดยในป	ี2561	กลุ่มบริษัทฯ	จัดหาน�า้มันจากผู้จัดจ�าหน่ายหลายราย	เช่น	บริษัท	ซีออยล	์จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ปตท.	
จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	เชฟรอน	(ไทย)	จ�ากัด	เป็นต้น

5.การจัดหาคนประจ�าเรือ
กลุ่มบริษัทฯ	คัดสรรบุคลากรและคนประจ�าเรือที่มีประสบการณ์	และมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง	ๆ	บนเรือ

เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีมูลค่าสูง	 และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างได้หากไม่ได้รับการ
บริหารจดัการทีเ่หมาะสม	 นอกจากน้ัน	 กลุม่บรษิทัฯ	 ต้องปฏบิตัติามกฎระเบียบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัการเดนิเรือทีก่�าหนดโดยหน่วยงาน
ต่าง	ๆ	อย่างเคร่งครัด	เช่น	องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	(International	Maritime	Organization;	IMO)	และหน่วยงานราชการ
ที่ก�ากับดูแลการเดินเรือและท่าเรือ	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	จัดหาและคัดสรรบุคลากรและคนประจ�าเรือผ่านทางช่องทางต่าง	ๆ	ได้แก่	แจ้งข่าวสารการรับสมัครงานผ่านศูนย์
ฝึกพาณิชย์นาวี	และโรงเรียนการเดินเรือต่าง	ๆ	เช่น	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย	Maritime	School	เป็นต้น	หรือแจ้งผ่าน
วารสารที่เกี่ยวกับการเดินเรือ	และแจ้งผ่านพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	เว็บไซต์และทางสื่อสังคมออนไลน	์ (Social	Media)	 เช่น	 เฟสบุ๊ค	
(Facebook)	และไลน์	(Line)	เป็นต้น	โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ส�าคัญ	เช่น

• ผ่านการอบรมหลักสูตรที่อนุมัติโดยกรมเจ้าท่า	หรือหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการเดินเรือสากล
ที่เกี่ยวข้อง

• ได้รับใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ควรมีประสบการณ์ในการท�างานที่มีความเกี่ยวข้องกับต�าแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่า	2	ปี
• มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ	(ส�าหรับต�าแหน่งนายเรือและนายประจ�าเรือ)
• ผ่านการทดสอบความรู	้และผ่านการสัมภาษณ์จากผู้บังคับบัญชา

	 นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการอบรมที่จัดโดยบุคลากรภายในกลุ่มบริษัทฯ	และวิทยากรจากภายนอก	ซ่ึงเป็นการอบรม
เพื่อให้คนประจ�าเรือเข้าใจระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานบนเรือ	โดยการอบรมหลักแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	ดังนี้

1) การอบรมด้านความปลอดภัย	(Safety	Training)	คือการอบรมเพื่อให้ลูกเรือสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได	้เช่น	หลักสูตร
Basic	Fire	Fighting	หลักสูตร	Personal	Survival	หลักสูตร	Personal	Safety	และหลักสูตร	Elementary	First	Aids	เป็นต้น

2)	 การอบรมด้านการเดินเรือ	 (Navigation	 Training)	 คือการอบรมเพื่อให้ลูกเรือสามารถน�าเรือไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่าง
ถกูต้องและปลอดภยั	เช่น	หลกัสตูร	Radar	Simulation	หลกัสตูร	Bridge	Team	Management	และหลักสตูร	Ship	Simulator	เป็นต้น

3) การอบรมด้านห้องเครื่อง	 (Engine	 Room	 Training)	 คือการอบรมเพื่อให้ลูกเรือคุ้นเคยกับกลไกและการท�างานของระบบ
ปฏิบัติการบนเรือและห้องเครื่อง	เช่น	หลักสูตร	Engine	Room	Management	หลักสูตร	Engine	Room	Operation	และหลักสูตร	
High	Voltage	เป็นต้น

4) การอบรมเฉพาะเจาะจง	(Specific	Training)	เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งหรือจัดเก็บแต่ละชนิดมีความต้องการในการดูแลรักษา
หรือจัดการที่แตกต่างกัน	จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการอบรมเพิ่มเติม	เช่น	หลักสูตร	Oil	Tanker	Training	หลักสูตร	Gas	Tanker	Training	
และหลักสูตร	Chemical	Tanker	Training	เป็นต้น

6. การซ่อมบ�ารุงเรือ
เพื่อให้เรือของกลุ่มบริษัทฯ	สามารถให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�้ามันดิบ	ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป	ผลิตภัณฑ์น�้ามันกึ่งส�าเร็จรูป

และปิโตรเคมีเหลว	 ได้ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงให้เป็นไปตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยในการเดินเรือขององค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ	(IMO)	และกรมเจ้าท่าของประเทศไทย	กลุ่มบริษัทฯ	จึงมีการวางแผนการซ่อมบ�ารุงเรือของกลุ่มบริษัทฯ	โดยแบ่ง
เป็นการซ่อมบ�ารุง	2	ประเภท	คือ	1)	การซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน	 (Preventive	Maintenance)	และ	2)	การเข้าอู่แห้ง	 (Dry	Docking)					
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 6.1 การซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
	 การซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน	เป็นการซ่อมบ�ารุงตัวเรือ	เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจ�าเรือ	ระบบไฟฟ้า	และระบบควบคุมต่าง	ๆ	รวมถึง
ท่อต่าง	ๆ	ที่ติดตั้งในเรือ	 โดยท�าการซ่อมบ�ารุงตามระยะเวลา	หรือระยะทาง	หรือตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	มีทีมซ่อม
บ�ารุงเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	 เอง	 รวมทั้งมีการว่าจ้างผู้รับเหมาที่อยู่ในรายชื่อผู้จัดหาและผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติ	 (Approved	
Vendor	List)	ของกลุ่มบริษัทฯ	

	 ส�าหรับเรอืทีม่อีายไุม่เกนิ	5	ปี	การซ่อมบ�ารงุเชิงป้องกนัสามารถท�าได้โดยการตรวจสอบสภาพตัวเรอืใต้แนวน�า้	(Under	water	survey)	
แทนการเข้าอู่ในช่วง	30	เดือนแรก	ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	บริหารจัดการต้นทุนและเวลาการด�าเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 6.2 การเข้าอู่แห้ง (Dry Docking)
	 เรอืของกลุม่บรษิทัฯ	จะมกีารเข้าอูแ่ห้งหรอืการซ่อมเรือครัง้ใหญ่ทกุ	2.5	ปี	เพือ่ตรวจสอบโครงสร้างเหลก็ของตวัเรอื	และระบบต่าง	ๆ	
บนเรือ	เช่น	ระบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเรือ	ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในเรือ	ระบบการติดต่อส่ือสาร	ระบบควบคุมการเดินเรือ	
ระบบท่อและเครื่องมือในการรับส่งสินค้าและถังบรรจุสินค้า	และระบบความปลอดภัยในเรือ	 เป็นต้น	 ซ่ึงการขึ้นอู่แห้ง	 (Dry	Dock)	
แต่ละครั้งใช้เวลาในการด�าเนินการตั้งแต่น�าเรือขึ้นจากทะเลจนน�าเรือกลับลงสู่ทะเลประมาณ	3	–	4	สัปดาห์

	 ในการน�าเรือขึ้นอู่แห้ง	(Dry	Dock)	แต่ละครั้ง	กลุ่มบริษัทฯ	จะมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการขนส่ง
และจัดเก็บสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ	ทั้งนี้	อู่เรือที่บริษัทฯ	ใช้บริการเป็นอู่เรือที่บริษัทฯ	ใช้บริการประจ�ามีประมาณ	4	–	5	ราย	ซึ่งเป็นอู่เรือ
ที่มีมาตรฐานในการให้บริการและมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม	รวมทั้งสามารถรองรับการขึ้นอู่แห้ง	(Dry	Dock)	พร้อมกันได้หลายล�าจึง
ท�าให้ไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	

ภ�วะอุตส�หกรรมนำ้�มัน และก�รขนส่งและจัดเก็บนำ้�มัน
 
	 อ้างอิงจากบทวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานปี	 2561	 และแนวโน้มปี	 2562	 ของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 กระทรวง
พลังงาน	ชี้ให้เห็นว่า	โดยภาพรวมประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.8	ขณะที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ			
ของไทยช่วง	9	เดือนแรกของปี	2561	มีการขยายตัวร้อยละ	4.3	เมื่อเทียบกับปีก่อน	โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน	รวมถึงการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวต่อเน่ือง	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	
คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทยในปี	2561	จะขยายตวัร้อยละ	4.2	จากการขยายตวัของการส่งออก	การบรโิภคภาคเอกชน	และการลงทนุรวม	
การใช้พลังงานขั้นต้น	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.8	ซึ่งเพิ่มขึ้นไม่สูงมากนัก	ในขณะที่การใช้น�้ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.8	จากการใช้ในภาคการขนส่ง
และการคมนาคม

สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด
	 ในปี	2561	การใช้น�้ามันส�าเร็จรูปอยู่ที่ระดับ	142.1	ล้านลิตรต่อวัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.7	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
 
 น�้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล ปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่	31.0	ล้านลิตรต่อวัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.1	ตามความต้องการใช้ในการเดิน
ทางที่สูงขึ้นสอดคล้องกับปริมาณรถยนต์ท่ีเพ่ิมข้ึน	 และราคาขายปลีกเฉล่ียน�้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอลยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก			
ส่งผลให้มีความต้องการใช้รถยนต์ในการเดินทางในช่องเทศกาลและวันหยุดต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง
 
	 น�้ามันดีเซล	 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่	 64.6	 ล้านลิตรต่อวัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.3	 จากการใช้ในภาคขนส่งทางบกที่เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตวัของภาคการส่งออก	 การบรกิารและการท่องเท่ียวประกอบกบัการขนส่งสนิค้าเกษตรท่ีเพิม่ขึน้จากการขยายตวัของภาคการส่งออก	
การบริการการท่องเที่ยวประกอบกับการขนส่งสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่อเนื่อง	โดยเศรษฐกิจการเกษตร
ปี	2561	ขยายตัวร้อยละ	4.6	เมื่อเทียบกับปีก่อน	นอกจากนั้น	ราคาขายปลีกน�้ามันดีเซลเฉลี่ยในปี	2561	แม้จะปรับสูงขึ้นกว่าปีก่อนแต่
ยังคงมีราคาไม่เกิน	30	บาท	จึงส่งผลให้ปี	2561	มีการใช้น�้ามันดีเซลเพิ่มขึ้น
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	 น�้ามันเครื่องบิน	 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่	 19.5	 ล้านลิตรต่อวัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 5.5	 ตามการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่มี
จ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเข้าประเทศเพ่ิมขึน้จากภาวะเศรษฐกจิโลกทีม่แีนวโน้มดขีึน้	โดยในปี	2561	คาดการณ์ว่านกัท่องเทีย่ว
จะขยายตัวถึงร้อยละ	5.1	อีกทั้งราคาค่าโดยสารโดยเครื่องบินภายในประเทศไม่สูงมากนักเม่ือเทียบกับการเดินทางโดยรถยนต์	และ
การแข่งขันของสายการบินต้นทุนต�่ามีโปรโมชั่นลดราคาออกมาอย่างต่อเนื่อง

	 น�้ามันเตา	มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่	6.0	ล้านลิตรต่อวัน	ลดลงร้อยละ	3.0	จากการใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงเนื่องจากมีการใช้
เชื้อเพลิงอื่นทดแทน	ขณะที่การใช้ในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น

	 ตารางแสดงปริมาณการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปและแนวโน้มการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปในปี	2562

(หน่วย: ล้�นลิตร/วัน) 2558 2559 2560 2561P 2562F

ดีเซล 60.1 61.9 63.8 64.6 65.7

เบนซินและแก๊สโซฮอล 26.4 29.0 30.1 31.0 31.8

เครื่องบิน* 16.5 17.7 18.5 19.5 20.3

น�้ามันเตา 5.6 6.2 5.8 6.0 6.1

LPG** 23.1 21.9 21.7 21.0 20.7

รวม 131.5 136.7 139.8 142.1 144.6

หมายเหตุ	 *น�้ามันเครื่องบินและน�้ามันก๊าด					
	 	 	 **ไม่รวมการใช้	LPG	ที่ใช้เป็น	Feed	stocks	ในปิโตรเคมี
	 	 	 P	=	ข้อมูลเบื้องต้น,	F	=	ข้อมูลประมาณการ

แนวโน้มก�รใช้นำ้�มันสำ�เร็จรูปปี 2562
 
	 คาดการณ์การใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู	ปี	2562	จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ	1.7	เมือ่เทยีบกบัปี	2561	โดยการใช้น�า้มันดเีซลคาดว่าจะเพ่ิมขึน้ร้อยละ	1.8	
โดยเฉพาะการใช้ในภาคการขนส่งที่คาดว่าจะขยายตัวการส่งออกและขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นที่ซ่ึงส่งผลให้มีการใช้น�้ามัน
ดีเซลในการขนส่งวัตถุดิบและขนส่งสินค้าให้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

	 การใช้เบนซินและแก๊สโซฮอล	 คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.6	 ตามความต้องการใช้น�้ามันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองและแนวโน้มราคา				
น�้ามันดิบยังคงอยู ่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก	การใช้น�้ามันเครื่องบิน	คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.0	ตามการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง																		
ของเศรษฐกิจโลก	 และการด�าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ	 รวมถึง					
การแข่งขันของสายการบิน	 Low	 cost	 ส�าหรับการใช้น�้ามันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.2	 จากการน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
สอดคล้องกับแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ	พุทธศักราช	2558	–	2579	ขณะที่การใช้	LPG	ในส่วนที่ไม่รวมการใช้ใน	Feed	
Stocks	ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	คาดว่าจะลดลงร้อยละ	1.7	จากการใช้ในภาคขนส่งลดลง

ที่มา:	บทวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานปี	2561	และแนวโน้มปี	2562	ของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน
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หมายเหตุ:	 *ข้อมูลเดือนมกราคม	–	พฤศจิกายน	2561
ที่มา	:	กรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน

(หน่วย: ล้�นลิตร/วัน) 2557 2558 2559 2560 2561*

น�้ามันดีเซล 66 74 70 74 75

น�้ามันเบนซิน 27 31 33 35 36

น�้ามันอากาศยาน 18 19 19 20 22

น�้ามันเตา 16 16 15 16 16

น�้ามันก๊าด 3 4 6 5 6

LPG 28 28 29 31 32

รวม 158 172 173 181 187

	 ทั้งนี้	ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจาก	126	ล้านลิตรต่อวัน	ในปี	2557	เป็น	142	ล้านลิตรต่อวัน	ในป	ี2561	อัตราการเติบโต
การใช้น�้ามันส�าเร็จรูปเฉลี่ยต่อปี	(ตั้งแต่ปี	2557-2561)	เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	1.7

ตารางแสดงปริมาณการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป

(หน่วย: ล้�นลิตร/วัน) 2557 2558 2559 2560 2561*

น�้ามันดีเซล 58 60 62 64 64

น�้ามันเบนซิน 23 26 29 30 31

น�า้มันอากาศยาน 15 17 18 18 19

น�า้มันเตา 6 6 6 6 6

น�้ามันก๊าด 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

LPG 25 23 22 22 21

รวม 126 132 137 140 142

หมายเหตุ:	 *ข้อมูลเดือนมกราคม	–	พฤศจิกายน	2561
ที่มา	:	กรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน

• ภาพรวมปริมาณการผลิตและการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปในประเทศไทย
ภาพรวมปริมาณการผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทยในปี	2557	-	2561	มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยปริมาณการ

ผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจาก	158	ล้านลิตรต่อวัน	 ในปี	2557	 เป็น	187	ล้านลิตรต่อวัน	 ในปี	2561	อัตราการเติบโตการผลิตน�า้มัน
ส�าเร็จรูปเฉลี่ยต่อปี	(ตั้งแต่ป	ี2557	-	2561)	เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	4.3

ตารางแสดงปริมาณการผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป



56

 • ภาพรวมปริมาณการน�าเข้าและการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูปในประเทศไทย
ภาพรวมปริมาณการน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทยในปี	2557-2561	ยังคงทรงตัว	โดยในปี	2561	มีปริมาณการน�าเข้าน�้ามันเชื้อ
เพลิงรวม	9.5	ล้านลิตร/วัน	ลดลงร้อยละ	11.6	เมื่อเทียบจากปี	2560		โดยมีสาเหตุหลักมาการน�าเข้าน�้ามันดีเซลและน�้ามันเตาที่ลดลง

 ตารางแสดงปริมาณการน�าเข้าน�้ามันส�าเร็จรูป

	 อย่างไรก็ดี	ภาพรวมปริมาณการส่งออกน�้ามันเชื้อเพลิงในช่วงปี	2557	-	2561	มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2561	มีปริมาณ
การส่งออกน�้ามันเชื้อเพลิงรวม	 31.4	 ล้านลิตร/วัน	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2560	 ร้อยละ	 2.6	 โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณการผลิตของโรงกลั่น						
ที่เพิ่มขึ้น								
 
 ตารางแสดงปริมาณการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป

(หน่วย: ล้�นลิตร/วัน) 2557 2558 2559 2560 2561*

น�้ามันดีเซล 0.95 0.3 2.3 2.2 1.7

น�้ามันเบนซิน 2.4 2.1 4.2 4.8 4.2

น�้ามันอากาศยาน 0.01 0.01 0.24 0.13 0.14

น�้ามันเตา 1.0 0.5 0.3 0.2 0.03

LPG 10.7 6.9 2.3 3.3 3.4

รวม 15.1 9.9 9.4 10.6 9.5

หมายเหตุ:	 *ข้อมูลเดือนมกราคม	–	พฤศจิกายน	2561
ที่มา	:	กรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน

(หน่วย: ล้�นลิตร/วัน) 2557 2558 2559 2560 2561*

น�้ามันดีเซล 11.8 16.9 13.1 14.4 14.9

น�้ามันเบนซิน 3.8 4.2 3.8 4.4 4.8

น�้ามันอากาศยาน 3.6 4.2 1.5 2.1 2.6

น�้ามันเตา 10.5 10.0 8.9 9.6 9.1

น�้ามันก๊าด 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0

รวม 29.8 35.3 27.4 30.5 31.4

หมายเหตุ:	 *ข้อมูลเดือนมกราคม	–	พฤศจิกายน	2561
ที่มา	:	กรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน



3.0 3.3
3.9 4.2 3.0-4.5

2558 2559 2560 2561f 2562f

Q3/18
3.3

2018f
4.2GDP

57

• ปัจจัยที่ส�าคัญกับความต้องการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทย

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP)
การขนส่งน�า้มันดิบ	และผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป	จะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ	เนื่องจากเมื่อภาวะเศรษฐกิจมีอัตรา

การเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้น	จะท�าให้การบริโภคภายในประเทศ	การผลิตสินค้า	การขนส่งสินค้า	การใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น	ดังนั้น	ปริมาณการ
ใช้น�้ามันดิบและผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูปจะเพิ่มสูงขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลให้ในการขนส่งน�้ามันดิบ	ผลิตภัณฑ์น�า้มันส�าเร็จรูป	ผลิตภัณฑ์น�้ามัน
กึ่งส�าเร็จรูป	และปิโตรเคมีเหลวเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว

กราฟแสดง GDP ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2558-2560) และประมาณการ GDP ของประเทศไทยในปี 2561-2562

ที่มา	:	แถลงข่าวจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	วันที่	19	พฤศจิกายน	2561

2) การเพิ่มก�าลังการผลิตของโรงกลั่นน�้ามันในประเทศไทย
จากข้อมูลก�าลังการกลั่นของโรงกลั่นน�า้มันในประเทศ	 พบว่ามีอัตราการกลั่นที่ใกล้อัตราการกลั่นสูงสุด	 ดังนั้น	 หากโรงกลั่นน�้ามันมี

แผนการลงทุนในการเพิ่มก�าลังการกลั่นจะท�าให้โรงกลั่นสามารถผลิตผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูปได้มากยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้การขนส่ง
ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูปมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น	

	 ทั้งนี้	ในช่วงปีที่ผ่านมา	บริษัทค้าน�้ามันชั้นน�าของประเทศไทยได้ออกมาช้ีแจงแผนการเพิ่มก�าลังการผลิตของโรงกล่ัน	ซึ่งเป็นการ
รองรับความต้องการการบริโภคน�้ามันในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองในทุกปี	ดังจะเห็นว่า	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งมี
อตัราการใช้ก�าลงัการกลัน่ร้อยละ	113.8	ได้ช้ีแจงแผนการเตรยีมขยายก�าลังการผลิตจาก	275,000	บาร์เรลต่อวันเป็น	400,000	บาร์เรลต่อวนั,	
บางจากปิโตรเลียมเตรียมขยายก�าลังการผลิตจาก	120,000	บาร์เรลต่อวันเป็น	140,000	บาร์เรลต่อวัน	และสตาร์ปิโตรเลียมเตรียม
ขยายก�าลังการผลิตจาก	165,000	บาร์เรลต่อวันเป็น	175,000	บาร์เรลต่อวัน	ด้วยเช่นกัน
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โรงกลั่น
กำ�ลังก�รกลั่น ก�รใช้กำ�ลังก�รกลั่น* อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รกลั่น

(พันบ�ร์เรลต่อวัน) (พันบ�ร์เรลต่อวัน) (ร้อยละ)

ไทยออยล์ 275 305 110.9

ไออาร์พีซี 215 209 97.2

เอสโซ่ 177 146 82.5

สตาร์ปิโตรเลียม 165 174 105.5

ปตท.โกลบอลเคมิคอล 280 195 69.6

บางจากปิโตรเลียม 120 99 82.5

รวม 1,232 1,128 91.6

หมายเหตุ:	 *ข้อมูลเดือนมกราคม	–	พฤศจิกายน	2561
ที่มา	:	ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน,	ข้อมูล	ณ	เดือนพฤศจิกายน	2561

 • การใช้น�้ามันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโตอย่างต่อเนื่อง
	 ปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวแปรในการใช้บริการเรือ	FSU	เพื่อการกักเก็บน�้ามัน	คือ	ความเคลื่อนไหวของราคาน�้ามันดิบโลก	แม้ราคาน�้ามัน
ดิบของโลกในปีที่ผ่านมาจะมีความผันผวน	แต่การใช้น�้ามันของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง	 ในปี	 2559	ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกมีปริมาณการใช้น�้ามันสูงที่สุดในโลก	โดยมีปริมาณการใช้น�้ามันรวม	1,643.4	ล้านตัน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	35.6	ของ
ปริมาณการใช้น�้ามันของทั่วโลก	และคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ	2.9

 ตารางแสดงอัตราการใช้ก�าลังการกลั่นของโรงกลั่นน�้ามันของผู้ประกอบการน�้ามันชั้นน�าในประเทศไทย ช่วงเดือนมกราคม – 
พฤศจิกายน 2561

สัดส่วนการผลิตน�้ามันในแต่ละภูมิภาค
(หน่วย:	ล้านบาร์เรล/วัน)

สัดส่วนการใช้น�้ามันในแต่ละภูมิภาค
(หน่วย:	ล้านบาร์เรล/วัน)
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	 ในป	ี2561	ปริมาณการผลิตน�้ามันโลกเพิ่มขึ้นเพียง	0.6	ล้านบาร์เรลต่อวัน	น้อยกว่าค่าเฉลี่ยการประมาณการต่อเนื่องกัน	2	ปี	โดย
เป็นผลมาจากการผลิตน�า้มันดิบในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางลดลง	 0.25	 ล้านบาร์เรลต่อวัน	 และ	 กลุ่มประเทศในอเมริกากลางและ
อเมริการใต้ลดลง	 0.4	 ล้านบาร์เรลต่อวัน	 ในขณะที่กลุ่มประเทศในอเมริกาเหนือและแอฟริกามีปริมาณการผลิตน�า้มันดิบเพิ่มขึ้น	 0.82	
และ	0.39	ล้านบาร์เรลต่อวันตามล�าดับ	ในขณะที่ปริมาณการใช้น�้ามันมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	1.7	ล้านบาร์เรลต่อวัน	ซึ่งสูงกว่าค่า
เฉลี่ยการใช้น�้ามันย้อนหลัง	10	ปี	ที่มีอัตราการใช้เฉลี่ยที่	1.1	ล้านบาร์เรลต่อวัน	ต่อเนื่องกันเป็นปีที	่3	โดยประเทศที่มีปริมาณการใช้สูง
ที่สุดคือ	ประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนจีน	และ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	โดยมีปริมาณการใช้	0.5	และ	0.19	ล้านบาร์เรลต่อวัน	
ตามล�าดับ		

ที่มา	:	BP	Statistical	Review	of	World	Energy	67th	Edition,	June	2018

ง�นสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมกล�งทะเล (Offshore Support Vessel)

	 อุปสงค์ของเรือขนส่งและจัดเก็บน�้ามัน	FSO	แปรผันตามกิจกรรมการขุดเจาะและส�ารวจปิโตรเลียมในประเทศไทย	โดย	ณ	สิ้นป	ี
2560	จ�านวนสัมปทานปิโตรเลียมในอ่าวไทยมีจ�านวน	39	สัมปทาน	และ	49	แปลงส�ารวจ	

ที่มา	 :	รายงานประจ�าปี	2560	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	กระทรวงพลังงาน	และข้อมูลหน้าเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	กระทรวงพลังงาน	ณ	วันที่	11	ธันวาคม	

2561

	 นอกจากน้ัน	จากข้อมูลการจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทยของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	กระทรวงพลังงาน					
พบว่ามีการผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยในป	ี 2560	 มีปริมาณรวม	 284.8	 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�า้มันดิบ	 หรือคิดเป็นอัตราเฉลี่ย
ประมาณวันละ	 780,284	 บาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบ	 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับป	ี 2559	 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ	 4.7	 สาเหตุหลัก
เนื่องมาจากแหล่งผลิตปิโตรเลียมมีศักยภาพลดลง	 ทั้งนี	้ แหล่งผลิตน�า้มันดิบในประเทศไทยเป็นแหล่งขนาดเล็กและมีศักยภาพการผลิต
ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2560	 มีการหยุดผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งราชพฤกษ์และแหล่งทานตะวัน	 รวมถึงในบางแหล่งมีการ							
หยุดผลิตชั่วคราวเพื่อรอการพัฒนาต่อไป	 อย่างไรก็ดี	 หลังจากการประกาศผู้ได้รับสัมปทานส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่ง						
บงกช-เอราวัณในช่วงปี	2561	 ท่ีผ่านมา	คาดการณ์ว่ากิจกรรมการสนับสนุนการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลจะเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�าคัญ	ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเรือ	Offshore	ของกลุ่มบริษัทฯ	มีการเติบโตไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

ใบอนุญ�ตประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ	มีใบอนุญาตส�าหรับประกอบธุรกิจภายในประเทศ	และต่างประเทศ	ดังต่อไปนี้
1. ใบอนุญาตส�าหรับประกอบธุรกิจภายในประเทศ

ใบอนุญ�ต ผู้ออกใบอนุญ�ต วันที่ออก บริษัทที่ได้รับ

ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�า้มันเชื้อเพลิงตามมาตรา	12 กรมธุรกิจพลังงาน 17	ก.ย.	2558 บริษัทฯ

ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�า้มันเชื้อเพลิงตามมาตรา	12 กรมทะเบียนการค้า 28	พ.ค.	2544 NTL

ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�า้มันเชื้อเพลิงตามมาตรา	12 กรมทะเบียนการค้า 11	พ.ย.	2544 TMT

ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�า้มันเชื้อเพลิงตามมาตรา	12 กรมธุรกิจพลังงาน 13	ธ.ค.	2556 TNS

ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�า้มันเชื้อเพลิงตามมาตรา	12 กรมธุรกิจพลังงาน 8	มิ.ย.	2558 SHT

ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน�า้มันเชื้อเพลิงตามมาตรา	12 กรมธุรกิจพลังงาน 15	มิ.ย.	2558 STC
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2. ใบอนุญาตส�าหรับประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย
	 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	ในประเทศมาเลเซียมี	2	ประเภท	ได้แก่
 
	 1)	 ใบอนุญาต	Domestic	Shipping	License	(“DSL”)	
ใบอนุญาต	DSL	เป็นใบอนุญาตส�าหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศมาเลเซีย	โดยเรือที่ไม่ใช่เรือธงมาเลเซียต้องยื่นขออนุญาต
ต่อสมาคมเจ้าของเรือแห่งประเทศมาเลเซีย	(Malaysia	Shipowners’	Association,	“MASA”)	และ	Domestic	Shipping	Licensing	
Board	เพื่อได้รับใบอนุญาต	DSL	ซึ่งมีระยะเวลา	3	เดือนและสามารถต่ออายุโดยไม่มีจ�ากัดจ�านวนครั้ง	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	
กลุ่มบริษัทฯ	มีใบอนุญาต	DSL	ส�าหรับด�าเนินการเรือ	FSU	ทุกล�า
	 2)	 ใบอนุญาตการส่ง-รับสินค้ากลางทะเล	(Ship	to	Ship	Approval,	“STS	Approval”)	
ใบอนุญาต	 STS	 Approval	 เป็นใบอนุญาตส�าหรับการด�าเนินการส่ง-รับสินค้ากลางทะเลในประเทศมาเลเซีย	 โดยใบอนุญาต	 STS								
Approval	ของกลุ่มบริษัทฯ	มีก�าหนดเวลาระหว่าง	6	เดือน	ถึง	5	ปี	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	การด�าเนินการส่ง-รับสินค้ากลาง
ทะเลส�าหรับเรือ	FSU	ทุกล�าของกลุ่มบริษัทฯ	มีใบอนุญาต	STS	Approval

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากความเสียหายหรือ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเรือขนส่ง	หรือเรือจัดเก็บน�้ามันดิบและผลิตภัณฑ์น�้ามัน	ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง	ไม่เฉพาะแค่ความสูญเสียในชีวิต
ของผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ	แต่ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก	และสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่
เกิดอุบัติเหตุ	รวมถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ	

	 กลุม่บรษัิทฯ	จงึมีการคดัเลอืกผูบ้ริหารจดัการเรอื	(Ship	Management)	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	และมปีระสบการณ์ในการบริหาร	ตรวจสอบ
คุณภาพ	 และการปฏิบัติงานบนเรือเป็นท่ียอมรับได้ตามมาตรฐานสากลของกลุ่มบริษัทน�้ามันและเคมี	 และกลุ่มบริษัทฯ	 จัดให้มี
หน่วยงานภายใน	ซึ่งจะติดตาม	ประสานงานเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย	 อุปกรณ์บนเรือ	 และพนักงานบนเรือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	เพื่อให้มั่นใจว่าเรือของกลุ่มบริษัทฯ	ทั้งหมด	มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติครบถ้วนและเพียงพอ	ตลอดจน
มีการดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่เรือของกลุ่มบริษัทฯ	 ประกอบกิจการ	 อีกทั้งฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบาย
ในการดูแลมวลชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	และให้ความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง	

	 นอกจากนี	้ เพ่ือให้เกดิความมัน่ใจต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังหมด	 กลุม่บรษิทัฯ	 ได้จดัท�าประกนัภยัตวัเรือและเคร่ืองจกัร	 (H&M	 Insurance)	
และประกันภัยส�าหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก	(P&I	Insurance)	ในกรณีที่เกิดเหตุ	ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ร�งวัลและม�ตรฐ�นที่ได้รับ
 
	 กลุ่มบริษัทฯ	 มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและ
การจัดหาลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ	และได้รับรางวัลจาก
ทั้งภาครัฐ	และเอกชนมากมาย	ดังต่อไปนี้
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ปี ร�งวัลและม�ตรฐ�นที่ได้รับ

2549 EHS	Recognition	Award:	500	voyages	without	Environment,	Health	and	Safety	Incident	โดย	Alliance									
Refining	Company	Limited

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

2554 CEO	Contractor	Award	for	SSHE	Excellence	2011	:	No	recordable	injury	for	one	year	โดย	บริษัท	ปตท.ส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

2555 Accomplishment	of	EHS	Incident	Free	โดย	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)

CEO	Contractor	Award	for	SSHE	Performance	Excellence	2012	:	No	recordable	injuries	for	two	years	โดย	
บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

2556 รางวัลเรือที่มีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานดีเด่นอันดับที่	 2	 โดยบริษัท	 ไทยออยล์	 จ�ากัด	
(มหาชน)

Achievement	of	Incident	&	Injury	Free	โดย	บริษัท	สตาร์	ปิโตรเลียม	รีไฟน์นิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(SPRC)

2557 10,000	Safety	Voyages	in	Marine	Operation	Excellence	โดย	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)

Recognition	of	year	2014	SHE	Performance	โดย	Oil	Industry	Environmental	Safety	Group	Association;	IESG)

2558 Achievement	in	Zero	Incidents	in	Marine	Operations	โดย	บริษัท	เชฟรอน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

Operation	Support	Group	Maritime	Safety	Achievement	Award	2015	:	5	Million	Man-hours	without	Lost	
Time	 Injury	For	Marine	Operation	 in	 the	Gulf	of	Thailand	 โดย	 	บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	
(มหาชน)

รางวัลเรือควบคุม	 Oil	 Loss	 ได้ยอดเยี่ยมส�าหรับการขนส่งน�้ามันใสให้คลังปิโตรเลียมสงขลา	 โดย	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	
(มหาชน)

Operation	Support	Group	Maritime	Safety	Achievement	Award	2015	:	5	Million	Man-hours	without	Lost	
Time	 Injury	 For	Marine	Operation	 in	 the	 Gulf	 of	 Thailand	 โดย	 บริษัท	 ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	 จ�ากัด	
(มหาชน)

Operation	Support	Group	Maritime	Safety	Achievement	Award	2015:5	Million	Man-hours	without	Lost	
Time	 Injury	 For	Marine	Operation	 in	 the	 Gulf	 of	 Thailand	 โดย	 บริษัท	 ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	 จ�ากัด	
(มหาชน)

Recognition	of	Above	Party	for	a	Safe	Operation	โดยบริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)

2559 CEO	Contractor	Award	for	SSHE	Performance	Excellence	2016	:	No	recordable	injuries	for	one	years	โดย	
บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

Safety	Health	and	Environment	(SHE)	Performance	2016	โดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม
น�้ามัน	(IESG)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ในกิจกรรม	“Our	Safety	Day	2016	Achieving	Goal	Zero	Because	We	Care”	ประเภท
วิดิโอคลิปการด�าเนินงานของ	STC	โดยบริษัท	เชลล์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด

2560 Safety	Health	and	Environment	(SHE)	Performance	2017	โดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม
น�้ามัน	(IESG)

2561 รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย	(IESG	Safety	Awards)	ประจ�าปี	2561	ได้แก่	เรือศรีบ้านดอน	และเรือศรีท่าทอง

รางวัลจากท่า	SPRC	เรือวิ่งครบ	500	เที่ยว	โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ	ได้แก่	เรือศรีท่าชนะ

รางวัลจากท่า	PTTGC	เรือวิ่งครบ	400	เที่ยว	โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ	ได้แก่	เรือศรีท่าทอง

รางวัล	Ship	Owner	of	the	Year	โดยบริษัท	เชลล์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด

รางวัล	Best	Performance	โดยบริษัท	เชลล์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด

รางวัล	Best	Vessel	โดยบริษัท	เชลล์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด
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ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการท�างาน

 	 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	 ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าซ่ึงมีมูลค่าสูงและเป็นสินค้าไวไฟ	 ซ่ึงหากเรือเกิดอุบัติเหตุ	 อาจท�าให้คน
ประจ�าเรือและบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย	 ตลอดจนความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทฯ	 รวมถึงเกิดผล	
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ	ผลการด�าเนินงาน	และฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 ทัง้นี	้กลุม่บรษิทัฯ	จดัการความเสีย่งของอบุตัเิหตทุีอ่าจจะเกดิขึน้โดยให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติามกฎข้อบงัคบัด้านความปลอดภยั	
ในการปฏิบัติงาน	ความปลอดภัยกับสินค้า	การเดินเรือ	การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	 เป็นต้น	และเมื่อเรือครบก�าหนดตามแผน									
บ�ารุงรักษา	เช่น	การบ�ารงุรกัษาตามก�าหนด	(Preventive	Maintenance	System,	PMS)	การเข้าอูแ่ห้ง	(Dry	Dock)	เป็นต้น	กลุม่บรษิทัฯ	
จัดให้มีการด�าเนินการตามแผนดังกล่าว	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคงทนทะเล	(Sea	Worthiness)	และความปลอดภัยในการท�างาน	
ท�าให้มัน่ใจได้ว่ากลุม่บรษิทัฯ	สามารถจดัการความเสีย่งต่อการเกิดอบุตัเิหตทุีอ่าจน�าไปสู่การหยดุชะงกัของการด�าเนนิงานและความเสยีหาย				
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน	และลดการปล่อยมลพิษได้

	 นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ท�าการฝึกสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับกลุ่มบริษัทน�้ามันชั้นน�า	 (Major	 oil)	 อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ทุกฝ่าย
เกิดความตระหนักและคุ้นเคย	 ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับมือแก้ไขปัญหาและควบคุมสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างรวดเร็ว	 โดยมีการจ�าลอง
เหตุการณ์ต่าง	ๆ	เช่น	เหตุการณ์ไฟไหม้ระหว่างเรือท�าสินค้าอยู่ที่ท่าเรือ	หรือการเกิดเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหล	(Oil	Spill)

	 อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการท�าประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร	(Hull	and	Machinery	Insurance:	H&M	Insurance)		และประกัน
ภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น	(Protection	and	Indemnity	Insurance:	P&I	Insurance)	ซึ่งครอบคลุมถึงความเสียหายต่อบุคคล			
ที่ได้รับผลกระทบ	 และสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การบาดเจ็บหรือตายของลูกเรือหรือบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบ	 และการรั่วไหลของสินค้า							
ออกจากเรือสู่ทะเลหรือบริเวณใกล้เคียง	รวมไปถึงประกันภัยสูญเสียรายได้จากการที่เรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง	(Loss	of	
Hire	Insurance)

    ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่รุนแรง            

	 ในการด�าเนินธุรกิจเรือขนส่งฯ	กลุ่มบริษัทฯ	ต้องปฏิบัติงานในทะเลตลอด	24	ชั่วโมง	ดังนั้น	สภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่รุนแรง	
อาทิ	พายุไต้ฝุ่น	พายุดีเปรสชั่น	อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	พนักงานประจ�าเรือ	สินค้า	ตัวเรือของกลุ่มบริษัทฯ	
หรอืบคุคลทีส่าม	 รวมถงึอาจส่งผลให้การบรกิารขนส่งสินค้าไปยงัจุดหมายล่าช้า	 ซึง่เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบให้การปฏบิตังิาน	
เรือมีประสิทธิภาพลดลง	และอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้ที่ลดลง	รวมไปถึงอาจมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบ
ต่อธุรกิจ	ผลการด�าเนินงาน	และฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 อย่างไรก็ตาม	ในการบริหารการเดินเรือ	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานไว้อย่างรัดกุมโดยต้องวางแผนการเดินเรือ
และศกึษารายละเอยีดเส้นทาง	เช่น	ข่าวอากาศ	ระดบัน�า้สงูสดุ	–	ต�า่สุด	ร่องน�า้ทีเ่รอืจะวิง่ผ่าน	ตลอดจนเส้นทางการเดนิเรอื	เพือ่หลบเลีย่ง	
ภัยจากสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือภัยธรรมชาติร้ายแรง	เป็นต้น	

ปัจจัยความเสี่ยง 
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	 ส�าหรับเรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการติดตั้งวิทยุส่ือสาร	ตามมาตรฐานความปลอดภัยของเรือตามข้อบังคับขององค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ	 (International	Maritime	Organization;	 IMO)	 ในแต่ละพื้นที่ตามกฎข้อบังคับ	 The	 Global	Maritime									
Distress	and	Safety	System	(GMDSS)	เพื่อใช้ในการติดตามสภาพอากาศ	การเตือนภัย	และข่าวสารอื่น	ๆ	ทั้งก่อนออกเดินทางและ
ระหว่างเดินทางเพื่อปรับปรุงแผนการเดินเรือให้มีความปลอดภัยสูงสุด	 และจะคอยติดตามสภาพอากาศ	ต�าแหน่งของเรือ	 และรายงาน
ต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด�าเนินการรับและส่งมอบสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ตรงต่อเวลา	และปลอดภัย	

	 นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อันเกิดจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่รุนแรงโดยจัดท�าแผน
ฉุกเฉินและซ้อมแผนฉุกเฉินประจ�าปี	
 
	 ทั้งนี้	 ด้วยประสบการณ์การขนส่งทางเรือของกลุ่มบริษัทฯ	 ที่ยาวนานกว่า	 30	 ปี	 กลุ่มบริษัทฯ	 สามารถให้บริการขนส่งเรือได้อย่าง				
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย	 โดยไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานประจ�าเรือ	 สินค้า	 และเรืออย่างมีนัยส�าคัญ
นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการท�าประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร	 (Hull	and	Machinery	 Insurance:	H&M	Insurance)	โดยเรือ
ของกลุ่มบริษัทฯ	 โดยส่วนใหญ่มีวงเงินประกันที่คุ้มครองไม่ต�่ากว่ามูลค่าบัญชีของเรือ	 และประกันภัย	 ความรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืน	
(Protection	 and	 Indemnity	 Insurance:	 P&I	 Insurance)	 ซึ่งครอบคลุมถึงความเสียหายต่อบุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบ	 สินค้า	
และสิง่แวดล้อม	และในการท�าสญัญาว่าจ้างกับผูว่้าจ้างเพือ่ขนส่งสนิค้า	กลุม่บรษิทัฯ	ได้ยดึถอืหลกัการตามมาตรฐานสากล	ซึง่ในสญัญานัน้
ได้กล่าวถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน

  ความเสี่ยงจากเหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมจากโจรสลัดทางเรือ     
 

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ขนส่งและจัดเก็บสินค้าที่มีมูลค่าสูงและมีเส้นทางการเดินเรือในทะเล	 ซ่ึงอาจต้องผ่านบริเวณที่มีความเส่ียงต่อการ
โจรกรรมทางทะเล	 เช่น	ช่องแคบสิงคโปร์	ช่องแคบมะละกา,บริเวณตะวันออกของมาเลเซีย	และเขตตะวันออกกลาง	 เป็นต้น	หากเกิด
เหตุการณ์โจรกรรมหรือการปล้นสะดมจากโจรสลัดขึ้น	อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงานประจ�าเรือ	สินค้า	ตัวเรือ	หรือ
บุคคลที่สาม	 ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	 อาจถูกลูกค้าเรียกร้องค่าเสียหายของสินค้าในเที่ยวเรือที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น	 ส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 อย่างไรก็ดี	ในการปฏิบัติงานของกองเรือของกลุ่มบริษัทฯ	ก่อนที่เรือออกเดินทางและผ่านบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการโจรกรรมทาง
ทะเล	 กลุ่มบริษัทฯ	 ต้องด�าเนินการแจ้งศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 (“หน่วยงาน	 ศรชล.”)									
ซึ่งเป็นหน่วยงานในประเทศโดยที่ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมายทางทะเลต่าง	 ๆ	 รวมถึง
การป้องกนัและปราบปรามการกระท�าอนัเป็นโจรสลดั	ตลอดจนเฝ้าตดิตามและรายงานเป็นระยะตลอดเส้นทางจนถงึจดุหมายปลายทาง

	 นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	เตรียมตัวรับเหตุการณ์โจรกรรมและการปล้นสะดมจากโจรสลัดไว้โดยปฏิบัติตามกฎหมาย	และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยของพนักงานประจ�าเรือ	 สินค้า	 ตัวเรือ	 หรือบุคคลที่สามซึ่งได้รับผลกระทบ	 ได้แก่	 กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องของกรมเจ้าท่า	ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของเรือตามข้อบังคับของ	IMO	ในส่วนอนุสัญญา								
SOLAS	 การน�าแนวทางปฏิบัติตามหลักสากล	 BMP4	 (Best	 Management	 Practice	 Version	 4)	 มาใช้กับเรือเดินทะเลของ																		
กลุ่มบริษัทฯ	ที่ต้องว่ิงไปรับสินค้าในเส้นทางท่ีมีความเสี่ยงของการปล้นสะดมจากโจรสลัดในบริเวณตะวันออกกลาง	 และกลุ่มบริษัทฯ					
มีการก�าหนดระเบียบปฏิบัติงานภายในกลุ่ม	 ซ่ึงระบุถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ซึ่งเสี่ยงต่อความปลอดภัยของ					
เรือสินค้า	และพนักงานประจ�าเรือ	รวมถึงเหตุโจรกรรมและปล้นสะดมของโจรสลัด	และกลุ่มบริษัทฯ	ยังมีการเตรียมการในการ
ติดต่อสื่อสารแจ้งเหตุกับทางภาครัฐท้ัง	 ศร.ชล.ของไทยและหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลของประเทศต่าง	 ๆ	 ในบริเวณที่เรือ
ท�าการขนส่ง	อาทิเช่น	UKMTO	(The	United	Kingdom	Marine	Trade	Operation)	อีกด้วย
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	 นอกจากการท�าประกันภัยขั้นพื้นฐาน	ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร	H&M	Insurance	(Hull	and	Machinery	Insurance:	H&M	
Insurance)		และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น	P&I	Insurance	(Protection	and	Indemnity	Insurance:	P&I	Insurance)	
ที่กลุ่มบริษัทฯ	 มีนโยบายการท�าประกันภัยอย่างครบถ้วนเพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น	 และเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากกรณีเหตุโจรกรรมและปล้นสะดมของโจรสลัด	 กลุ่มบริษัทฯ	 ยังจัดให้มีการท�าประกันภัย	 เพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองความเส่ียงท่ีอาจ					
เกิดขึ้น	ได้แก่	War	Risk	Insurance

   ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน�้ามันเชื้อเพลิง        
  
	 ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเดินเรือ	 (Bunker)	 เป็นต้นทุนการให้บริการที่ส�าคัญของธุรกิจเรือขนส่งฯ	 ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	 FSU	
และธุรกิจเรือ	Offshore	ทั้งนี้	ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเดินเรือ	(Bunker)	คิดเป็นร้อยละ	8.7	ร้อยละ	13.19	และ	ร้อยละ	16.13	ของ
รายได้จากการให้บริการรวม	ส�าหรับปี	 2559	ถึง	 2561	ตามล�าดับ	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับการ
เดินเรือ	 (Bunker)	ยกเว้นกรณีที่ข้อตกลงทางธุรกิจเป็นการขนส่งแบบก�าหนดระยะเวลาหนึ่ง	 (Time	Charter)	 (“การขนส่งแบบ	TC”)	
ซึ่งผู้เช่าเรือเป็นผู้รับผิดชอบค่าน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเดินเรือ	(Bunker)	ดังน้ัน	หากราคาน�้ามันเช้ือเพลิงในตลาดโลกเพิ่มขึ้น	จะส่งให้
ต้นทุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเดินเรือเพิ่มขึ้นเช่นกัน				ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ	ผลการด�าเนินงาน	และฐานะการเงินของ
กลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ	

	 แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	 (Bunker)	 จะท�าให้ต้นทุนการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้นในการด�าเนินธุรกิจ				
เรือขนส่งฯ	 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน�้ามันเชื้อเพลิงโดยมีการท�าสัญญาเช่าเรือจะมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการขนส่งสินค้าเฉพาะเที่ยว		 (Voyage	Charter)	 (“การขนส่งแบบ	VOYAGE)	เช่นกัน	เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบายใน
การก�าหนดราคาด้วยต้นทุนบวกก�าไร	(Cost	Plus	Pricing	Method)	โดยเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งบวกด้วยก�าไร
ตามที่กลุ่มบริษัทฯ	ก�าหนดซึ่งจะแปรผันกับราคาน�้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกหน้าสถานีน�้ามันในกรุงเทพฯ	ในทิศทางเดียวกัน

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์
    และอุปทานของตลาดการขนส่งที่รวดเร็วและรุนแรง

	 การด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ	มคีวามเกีย่วข้องโดยตรงกบัอปุสงค์และอปุทานของการบริการขนส่งและการจดัเกบ็น�า้มนั	ปิโตรเลยีม	
และปิโตรเคมีเหลว	 ทางทะเล	 ทั้งในประเทศไทย	 และต่างประเทศ	 ดังนั้น	 ปัจจัยมหภาค	 เช่น	 การเจริญเติบโตหรือการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก	 (ซึ่งอาจวัดได้จากค่าจีดีพี)	 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การพัฒนาการของเทคโนโลยี	 พลังงาน
ไฟฟ้า	 และ/หรือ	 พลังงานทางเลือก	 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ	 หรือภัยพิบัติครั้งใหญ่	 ซึ่งอาจจะมีผลท�าให้ความต้องการใช้
น�้ามัน	 ปิโตรเลียม	 และปิโตรเคมีเหลว	 เปลี่ยนแปลงไป	 และจะส่งผลให้อุปสงค์ของการบริการขนส่งและการจัดเก็บน�้ามัน	 ปิโตรเลียม	
และปิโตรเคมี	ทางทะเล	เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน	

	 นอกจากนี้	1)	เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	(ได้แก่	ประเทศไทย	และทวีปเอเชีย)	ไม่ว่า
จะเป็น	ภยัพิบตัทิีม่ผีลท�าให้การด�าเนนิงานของระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานในห่วงโซ่คณุค่า	(Value	Chain)	ของอตุสาหกรรม	เช่น	โรงกลัน่	
คลังน�้ามันขนาดใหญ่	ต้องหยุดชะงักลง	หรือภัยพิบัติที่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งและจัดเก็บทางทะเล	หรือ	2)	การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการอปุโภคบริโภค	การค้า	การขนส่งและจดัเกบ็	น�า้มนั	ปิโตรเลยีม	และปิโตรเคมเีหลว	และผลติภณัฑ์ต่อเนือ่ง	
รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับทางภาษี	 และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 ในประเทศไทยและประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจอยู่	
หรือ	3)	การเปลี่ยนแปลงของระบบโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งสินค้า	เช่น	การพัฒนาระบบท่อเพิ่มเติม	ปัจจัยต่าง	ๆ	ดังกล่าวมานี	้					
อาจส่งผลให้อุปสงค์ของการบริการขนส่งและการจัดเก็บน�้ามัน	ปิโตรเลียม	และปิโตรเคมีเหลว	ทางทะเล	เปลี่ยนแปลงไป	เช่นกัน
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	 และหากมีการเพิ่มขึ้นของอุปทานของการบริการขนส่งและการจัดเก็บน�้ามัน	 ปิโตรเลียม	 และปิโตรเคมีเหลว	 ทางทะเล	 เช่น	 มีการ
ต่อเรือบรรทุกสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	 อาจส่งผลให้การแข่งขันในการให้บริการรุนแรงขึ้น	 ซ่ึงจะส่งผลกระทบท�าให้อัตรา				
ค่าบริการที่กลุ่มบริษัทฯ	จะคิดได้จากลูกค้าลดลง	และส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

	 อย่างไรก็ตาม	กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการวางกลยุทธ์และก�าหนดวิธีแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวไว้แล้ว	อีกทั้งยังมีการติดตามสถานการณ์
ตลาดและปัจจัยอันส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด	พร้อมทั้งทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของกองเรืออยู่เสมอ

  ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนของสภาพเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
     ที่อาจกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท            

	 ขอบเขตการท�างานของกลุม่บรษิทัฯ	 นัน้อยูใ่นเขตเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้	 สภาพเศรษฐกิจในภมูภิาคนีย่้อมส่งผลกระทบถงึการด�าเนนิงาน	
และฐานะทางการเงินของกลุม่บรษิทัฯ	 ถงึแม้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัอนัเนือ่งมาจากสงครามทางการค้าระหว่างประเทศจนีและสหรฐัอเมรกิา	
แต่อัตราความต้องการใช้น�้ามันยังคงเดิมโดยเฉพาะความต้องการใช้ในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	จึงท�าให้บริษัทฯ	สามารถ
ขยายกองเรือ	เส้นทางการวิ่งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้

	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดกลยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเส่ียงดังกล่าวโดยมีการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ปัจจัยมหภาคเหล่านี้อยู่เสมอ	อีกทั้งมีการใช้นโยบาย	Lean	Management	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน	ลดการสูญเปล่าและ
เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขัน	 ปรบัปรงุการบริหารเงนิทนุหมนุเวียน	 การวางแผนภาษี	 และก�าหนดให้มกีารประเมนิผลกระทบของความเสีย่ง	
ดังกล่าวนี้ก่อนการลงทุนและขยายธุรกิจของบริษัทฯ

 

  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม
     และความปลอดภัยทางทะเล เช่น IMO2020, BWMS เป็นต้น

	 ในการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ	นัน้	 ต้องเกีย่วข้องและปฏบิติัตามข้อก�าหนดและกฎหมายระหว่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องกับสิง่แวดล้อม	
เพือ่ความปลอดภยัและเพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตทุางทะเล	 ซึง่กลุม่บรษิทัฯ	 ได้ตระหนกัและปฏบิตัติามข้อก�าหนดและกฎหมายอย่างเคร่งครดั				
มาตลอด	เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	
 
	 ในการขนส่งสนิค้าทางเรือเดนิสมทุร	จะใช้ระบบของน�า้อบัเฉา	(Ships’	Ballast	Water)	เพือ่ปรบัจดุศูนย์ถ่วงให้เรอืสามารถทรงตวัได้ดี	
ในการถ่ายน�้าอับเฉาเรือพบว่าสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตว์	 รวมกันกว่าปะปนอยู่ในน�้าอับเฉาเรือที่สูบถ่าย	 เป็นที่มาของปัญหาการน�าชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่	ซึ่งบางชนิดสามารถเติบโตและแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว	ท�าให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ	
เศรษฐกิจ	รวมท้ังการก่อให้เกิดโรคแก่มนุษย์	ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน	ลด	และการยุติการกระจายของสัตว์น�้าที่มีอันตรายและ															
ก่อให้เกิดโรค	 ด้วยการควบคุมและจัดการน�้าอับเฉาเรือและตะกอนของน�้าอับเฉา	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการป้องกันการลดและการยุติการ			
กระจายของสัตว์น�้าท่ีมีอันตรายและก่อให้เกิดโรค	ด้วยการควบคุมและจัดการน�้าอับเฉาเรือและตะกอนของน�้าอับเฉา	องค์กรทางทะล
ระหว่างประเทศ	 International	 Maritime	 Organization	 (IMO)	 จึงได้ก�าหนดอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและ							
การจัดการน�้าอับเฉาเรือและตะกอนที่ประกาศใช้เมื่อ	8	กันยายน	2547	ดังนั้น	บริษัทฯ	อาจจะต้องติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียที่เป็นตาม
มาตรฐาน	MEPC	(IMO’s	Marine	Environment	Protection	Committee)	และ	USCG/IMO	(United	State	Coast	Guard)	ส�าหรับ
เรือที่ขนส่งในน่านน�้าสากล	
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	 ในปัจจุบันเรือขนส่งและบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ	 เป็นแหล่งก�าเนิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 (SO2)	 แหล่งใหญ่อันเนื่องมาจาก
การใช้เชื้อเพลิงที่มีก�ามะถัน	 ซึ่งก๊าซนี้เป็นอันตรายทั้งต่อส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศน์	 อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของฝนกรดและโรคทางเดิน
หายใจ	เพื่อลดมลภาวะทางทะเลและลดผลกระทบของเรือต่อภาวะโลกร้อน	องค์กรทางทะลระหว่างประเทศ	International	Maritime	
Organization	(IMO)		จึงมีข้อก�าหนดในการใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ามะถันต�่าที่จะประกาศใช้ในวันที่	1	มกราคม	2563	โดยผู้ขนส่งจะต้อง
ใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ามะถันต�่า	คือ	0.5%	จากเดิม	3.5%	ซ่ึงราคาสูงกว่าเช้ือเพลิงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	หรือติดตั้งเครื่องดักจับเขม่าควัน				
(Exhaust	Gas	Cleaning	Scrubber)	ซึ่งราคาสูงและอาจไม่เหมาะส�าหรับกองเรือที่อายุการใช้งานเหลือน้อย

	 อย่างไรก็ตาม	 ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและกฎหมายน้ัน	บริษัทฯ	อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายมากข้ึนเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งอาจจะกระทบต่อการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน			
ของกลุ่มบริษัทฯ	ได้

  ความเสีย่งจากการการผนัผวนของราคาเหลก็ซ่ึงมผีลต่อการซือ้ขายเรอื

	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดการขนส่ง	รวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโลยี	ที่อาจกระทบต่อเรือที่อายุมาก	เนื่องจากความล้า
สมยัหรอืไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดใหม่ด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม	 กลุม่บรษิทัฯ	 อาจมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องปลดระวางเรือทีม่อีายุ	
มากออกจากกองเรือ	 ซึ่งการจ�าหน่ายออกดังกล่าว	 อาจท�าได้โดยการจ�าหน่ายออกไปให้ผู้ซื้อที่จะน�าเรือไปวิ่งต่อหรือจ�าหน่ายให้ผู้รับซื้อ
ซากเรือ	 (Scrap	 Buyer)	 ซึ่งราคาจ�าหน่ายซากเรือ	 (Scrap	 price)	 ขึ้นอยู่กับราคาเหล็กในประเทศที่รับซากเรือ	 เช่น	 บังคลาเทศ,	
ปากีสถาน	และ	อินเดีย	เป็นต้น	หากราคาเหล็กสูง	ก็จะท�าให้	บริษัทฯ	มีก�าไรจากการจ�าหน่ายซากเรือ	ทั้งน้ี	ราคาเหล็กอาจมีความ
ผันผวนอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจของโลกและภูมิภาค	รวมทั้งอุปสงค์และอุปทาน	ณ	ขณะนั้น

  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

	 การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ต้องพึ่งพาบุคลากรและคนประจ�าเรือที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการ
ปฏบิตังิาน	ในหน้าทีต่่าง	ๆ	บนเรือ	โดยหากกลุม่บริษทัฯ	มบีคุลากรทีไ่ม่เพยีงพอหรอืขาดคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมในการปฏบัิตงิาน	อาจส่งผล	
ให้กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่สามารถด�าเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าก�าหนด	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ	 ผลการด�าเนินงาน	
และฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 จากที่กล่าวข้างต้น	กลุ่มบริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดให้คนประจ�าเรือของกลุ่มบริษัทฯ	ต้องได้รับการคัดสรรคุณสมบัติที่ตรงตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับของกรมเจ้าท่า	โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ส�าคัญ	เช่น	ผ่านการอบรมหลักสูตรที่รับรองโดยกรมเจ้าท่า	หรือหน่วยงานอื่น	ๆ	
ที่กรมเจ้าท่ารับรอง	เป็นต้น	นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ	ยังจัดให้มีการอบรมภายในกลุ่มบริษัทฯ	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ	และ
เข้าใจระเบียบและวิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญต่อบุคลากรในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้					
ความสามารถ	และความช�านาญ	โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องและน�ามาใช้ประโยชน์เกื้อกูล
ในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ในด้านการรักษาบุคลากร	กลุ่มบริษัทฯ	ก�าหนดผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่บุคลากร	อาทิ	การพิจารณาการเลื่อนขั้นใน
สายงานของบุคลากรตามผลงานและประสบการณ์	ซึ่งจะช่วยในการจูงใจให้บุคลากรท�างานกับกลุ่มบริษัทฯ	 ในระยะยาว	การจัดให้
มีประกันสุขภาพ	รวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพแก่บุคลากรและพนักงานประจ�าเรือของกลุ่มบริษัทฯ
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โครงสร้างการจัดการ
ผังโครงสร้างองค์กร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (ไทย)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (สิงคโปร์)

ฝ่ายการเงิน บัญชี
และการจัดการส�านักงาน

ฝ่ายการลงทุนและ
ประกันคุณภาพ

บริษัท นทลิน
แมนเนจเมนท์ จ�ากัด

บริษัท จัดหางาน บีเอส ซี
แมนเนจเมนท์ จ�ากัด

บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ
แมนเนจเมนท์ จ�ากัด

Nathalin Shipping
Pte. Ltd.

ฝ่ายเทคนิคและ
ปฏิบัติการ

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคล

ฝ่ายการตลาด 1 ฝ่ายการตลาด 2

ส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน
และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน	
4	ชุด	ดังนี้

1.	คณะกรรมการตรวจสอบ	
2.	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี
3.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	คณะกรรมการบริหาร	
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หมายเหตุ

(1)		วันที่ได้รับแต่งตั้ง	หมายถึง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	ครั้งแรก

1. คณะกรรมก�รบริษัท
 1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 ก�าหนดให้บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวนอย่างน้อย	5	คน	โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	
และคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	คน	
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ	9	ท่าน	ดังนี้

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)

1.	นายบวร		วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ 22	มกราคม	2559

2.	พลเรือเอก	นิพนธ์		จักษุดุลย์

รองประธานกรรมการ	และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแล

กิจการที่ดี
22	มกราคม	2559

3.	นายชายน้อย		เผื่อนโกสุม

กรรมการอิสระ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และ

กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี
22	มกราคม	2559

4.	นายสมชาย		คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ	และ

กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี
22	มกราคม	2559

5.	นายโกสิทธิ์		เฟื่องสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ	และ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
22	มกราคม	2559

6.	นายสุรพล		มีเสถียร
กรรมการ	และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 22	มกราคม	2559

7.	นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง	และ

กรรมการบริหาร
22	มกราคม	2559

8.	นายสุรศักดิ์		ใจเย็น กรรมการ	และกรรมการบริหาร 22	มกราคม	2559

9.	ว่าที่เรือตรี		ชาญวิทย์	อนัคกุล

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร	และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
22	มกราคม	2559
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 1.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท	กรรมการของบริษัทฯ	ต้องมีคุณสมบัติดังนี้	
(1)	 เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีความซื่อสัตย์สุจริต	มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	และมีเวลาอย่าง	เพียงพอที่จะอุทิศ

ความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ	ได้
 
(2)	 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	กฎหมายว่าด้วย	หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 
(3)	 ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	 หรือเข้าเป็น	 หุ้นส่วนหรือ

กรรมการในนติบิคุคลอืน่ซึง่ประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัฯ	 ไม่ว่าจะท�าเพือ่ประโยชน์	
ของตนเองหรือผู้อื่น	เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

 
(4)	 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	 และเป็นไปตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซ่ึงอาจมีในอนาคต	และต้องเป็นบุคคลซ่ึง	สามารถดูแลผลประโยชน์ของ						
ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน	เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	นอกจากน้ัน	ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้	

 
ทั้งนี้	กรรมการอิสระของบริษัทฯ	ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(ก)	 ถอืหุน้ไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วมผู้ถอืหุน้รายใหญ่	
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ	รายนั้น	ๆ	ด้วย

(ข)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ	ของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง	 ทั้งนี้	 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	

(ค)	 ไม่เป็นบคุคลท่ีมคีวามสมัพันธ์ทางสายโลหติ	หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา	มารดา	คูส่มรส	พีน้่อง	
และบุตร	 รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับ 
การเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

 
(ง)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้ง	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น	ที่มีนัยหรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง	

 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว	 รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	 การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์	 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	 หรือการให้	 หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม									
ค�้าประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดในท�านองเดียวกัน	ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ	หรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	 หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป					
แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 ทั้งนี้	 การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม	 ส�าหรับการพิจารณาภาระ
หนี้ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุม					
ของบริษทัฯ	และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคุม	หรอืหุ้นส่วนของส�านกังานสอบบญัช	ีซึง่มีผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ	บรษิทัใหญ่	
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู่	เว้นแต่จะ	ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว				
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง	

(ฉ)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ	ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ	ที่ปรึกษาทางการเงิน				
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ช)	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

(ซ)	 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	

(ฌ)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 1.3 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2560	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2560	ได้มีมติก�าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท	ดังนี้
(1)	 ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละก�ากบัดูแลกจิการของบรษัิทฯ	 และบรษัิทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากบับริษทัย่อย/บรษิทัร่วม	 กฎหมาย	

วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นทุกราย	และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ	และบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	 รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการ
สนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น

(2)	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ	นโยบาย	เป้าหมาย	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงสร้างการบริหารจัดการ	
และอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการน�าเสนอ	รวมถึงก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จดัการหรอืบคุคลใด	ๆ 	ซึง่ได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีด่งักล่าว	เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	
เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ	บริษัทย่อย	และผู้ถือหุ้น

(3)	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผน
งานและงบประมาณ	รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม

(4)	 ก�าหนดกรอบและนโยบายส�าหรับการก�าหนดเงินเดือน	การปรับขึ้นเงินเดือน	การก�าหนดเงินโบนัส	ค่าตอบแทน	และบ�าเหน็จ
รางวัลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
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(5)	 ด�าเนินการให้บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้	 รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน	 และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	 และระบบจัดเก็บ
เอกสารที่ท�าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง

(6)	 รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	

(7)	 พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	(ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ�าเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น)	การลงทุนในธุรกิจใหม่	และการด�าเนินงานใด	ๆ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ประกาศ	และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(8)	 พิจารณาอนมุตัแิละให้ความเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกัน	 (ในกรณทีีข่นาดของรายการไม่จ�าเป็นต้องพจิารณาโดยทีป่ระชมุผูถื้อหุน้)	
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย	ประกาศ	และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(9)	 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(10)	พิจารณาก�าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร	 และก�ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม	 รวมทั้งติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน

(11)	ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ทั้งนี้	ในกรณีที่กรรมการ
รายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ท�ากับบริษัทฯ	หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	และ/หรือ	บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง	ให้กรรมการ
รายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ	ทราบโดยไม่ชักช้า

(12)	ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	และความรับผิดชอบต่อสังคม	รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	และจัดให้มีการ
ปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

(13)	แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 เช่น	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนใด					
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

(14)	แต่งตั้งเลขานุการบริษัท	เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง	ๆ	เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เป็นไป
ตามกฎหมาย	ประกาศ	และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(15)	ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

(16)	จัดท�ารายงานประจ�าปี	และรับผิดชอบต่อการจัดท�าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ	ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(17)	จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

(18)	พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง	ๆ	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ	อย่างเป็นธรรม
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(19)	มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทในการมอบ
หมายอ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น	จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ	หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้	
คณะกรรมการบริษัท	 หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 (ตามที่	
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน)	อาจมีส่วนได้เสีย	
หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด	 ๆ	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ยกเว้น	
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย	และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

 1.4 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คือ	นายสุรพล	มีเสถียร	นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข	

นายสุรศักดิ์	ใจเย็น	ว่าที่เรือตรี	ชาญวิทย์	อนัคกุล	สองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

 1.5 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการของบริษัทฯ	มีระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน	3	ปี	โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจาก

ต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสาม	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	โดยกรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งได้	ทั้งนี้	กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้จับสลากกัน	ส่วนปีต่อ	ๆ	ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็น
ผู้ออกจากต�าแหน่ง

 1.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท	 ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า	 6	 ครั้งต่อปี	 โดยก�าหนดวันประชุม

ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี	 และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น	 โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ให้ประธาน	
กรรมการหรือบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายมีหน้าท่ีส่งหนังสือนัดประชุม	 พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ			
ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 7	 วันก่อนวันประชุม	 เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ	 เว้นแต่เป็นกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน					
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ	ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	

	 ในระหว่างปี	2561	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน	11	ครั้ง	การประชุมกันเองระหว่างกรรมการอิสระจ�านวน	2	ครั้ง										
โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่านเป็นดังนี้

ร�ยชื่อ
ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ก�รประชุมคณะ
กรรมก�รบริษัท

ก�รประชุม
กรรมก�รอิสระ

1.	นายบวร	วงศ์สินอุดม 1/1 11/11 2/2

2.	พลเรือเอก	นิพนธ์	จักษุดุลย์ 1/1 11/11 -

3.	นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม 1/1 10/11 2/2

4.	นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ 1/1 11/11 2/2

5.	นายโกสิทธิ์	เฟื่องสวัสดิ์ 1/1 11/11 2/2

6.	นายสุรพล	มีเสถียร 1/1 11/11 -

7.	นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข 1/1 11/11 -

8.	นายสุรศักดิ์	ใจเย็น 1/1 11/11 -

9.	ว่าที่เรือตรี	ชาญวิทย์	อนัคกุล 1/1 11/11 -
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2. ผู้บริห�ร
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	จ�านวน	

6	ท่าน	ดังนี้	

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

1.	ว่าที่เรือตรี	ชาญวิทย์	อนัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	นายณัฎฐ์กรณ์	ส�าราญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ

3.	นายสมพัฒน์	คงส�าราญ ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด	2

4.	นางสาวนิภัทร	เอี่ยมศิริวัฒน์ ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด	1

5.	นางสาวสุธาสินี	หมื่นละม้าย ผู้อ�านวยการสายงานลงทุนโครงการและประกันคุณภาพ

6.	นายวิริทธิ์พล	จุไรสินธุ์ ผู้อ�านวยการสายงานการเงินและการบัญชี

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 1/2560	 เมื่อวันที่	 30	 มีนาคม	 2560	 ได้มีมติก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธาน										

เจ้าหน้าที่บริหาร	ดังนี้

(1)	 ก�าหนดระเบียบเกี่ยวกับการก�ากับดูแล	การบริหาร	และการปฏิบัติงานประจ�าวันตามปกติธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย	ทิศทาง	
กลยุทธ์	แผนธุรกิจ	และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการบริหารก�าหนด

(2)	 น�าเสนอวิสัยทัศน์	นโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์	แผนธุรกิจ	และงบประมาณของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหาร
เพื่อประโยชน์ในการจัดท�าเรื่องดังกล่าวเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 และเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการ
บริหาร	และคณะกรรมการบริษัท

(3)	 เจรจา	และเข้าท�าสัญญา	หรือ	ธุรกรรมใด	ๆ	ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ	ภายในอ�านาจและวงเงินตามที่ก�าหนด
ไว้ในอ�านาจอนุมัติ	(Deligation	of	Authority)

(4)	 อนุมัติแต่งต้ังท่ีปรึกษาด้านต่าง	 ๆ	 ท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ภายในอ�านาจและวงเงินตามท่ีก�าหนดไว้ในอ�านาจ
อนุมัติ	(Deligation	of	Authority)

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

(6)	 มีอ�านาจก�าหนดอัตราค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	บ�าเหน็จรางวัล	เงินโบนัส	และปรับขึ้นเงินเดือนส�าหรับพนักงานบริษัทในต�าแหน่งที่
ต�่ากว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�าหนดไว้

(7)	 ควบคุม	 ตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
อปุสรรคต่าง	 ๆ	 เพือ่ให้ผูบ้รหิาร	 และฝ่ายจดัการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์และแผนธุรกจิทีว่างไว้	 เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ	
และรายงานผลการด�าเนนิงานและความคืบหน้าในการด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิารและฝ่ายจดัการต่อคณะกรรมการบรหิาร	 คณะกรรมการ	
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ

(8)	 ออกค�าสั่ง	ระเบียบ	ประกาศ	และบันทึกต่าง	ๆ	ภายในบริษัทฯ	เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามนโยบาย	และ				
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
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(9)	 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ	 ตลอดจนการด�าเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ	
ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	 ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 หรือคณะกรรมการบริหาร	 หรือตามที่
คณะกรรมการบริษัท	หรือคณะกรรมการบริหาร	ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว	ทั้งนี้	ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เก่ียวกับการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 รวมตลอดจนตาราง
อ�านาจอนุมัติ	(Delegation	of	Authority)	ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(10)	ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	หรือคณะกรรมการบริหาร	รวมทั้งมีอ�านาจด�าเนินการใด	ๆ										
ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(11)	มอบอ�านาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้	 การมอบอ�านาจ	 หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารน้ันจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบ
อ�านาจช่วงที่ท�าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง	 (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 หรือประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน)	อาจมีส่วนได้เสีย	หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด	ๆ	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ	
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	หรือคณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติไว้

การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ได้ถูกแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการ			

ถ่วงดุลอ�านาจ	(Check	and	balance)	โดยนายบวร	วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการบริษัท	มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้น�าของคณะ
กรรมการบรษัิท	 และเป็นประธานในทีป่ระชมุในการประชมุผูถ้อืหุ้น	 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั	 ทัง้น้ี	 ว่าทีเ่รอืตร	ี ชาญวทิย์	 อนคักุล	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานประจ�าวัน	 (Day	 to	Day	operation)	 ตามขอบเขตอ�านาจ				
แผนธุรกิจและงบประมาณ	วิสัยทัศน์	ตลอดจน	พันธกิจ	ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

3. เลข�นุก�รบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	 89/15	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

ครั้งที่	 7/2561	 เมื่อวันที่	 21	มิถุนายน	2561	 ได้มีมติแต่งตั้งให้	 นางสาวอุดรรัตน์	 สิทธิกร	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	 โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่	 2	กรกฎาคม	2561	 เป็นต้นไป	ทั้งนี้	 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการในนามของบริษัทฯ	หรือคณะกรรมการ
บริษัท	ดังต่อไปนี้

(1)	 จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	รายงานการประชุม	คณะกรรมการบริษัท	และ
รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2)	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย	 ที่รายงานโดยกรรมการ	 หรือผู้บริหาร	 จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทฯ	ได้รับรายงานนั้น

(3)	 ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ	ตลอดจนนโยบายต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ	ติดตามให้มี
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ	

(4)	 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัทฯ	และข้อพึงปฏิบัติต่าง	ๆ	
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(5)	 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ	

(6)	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเหตุการณ์ส�าคัญ	 ๆ	 ของบริษัทฯ	 ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลบริษัทฯ	
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	ประกาศ	ระเบียบ	และข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ	

(7)	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง	ๆ	ของผู้ถือหุ้น	และข่าวสารของบริษัทฯ	

(8)	 ควบคุมและจัดเก็บทะเบียนส�าคัญของบริษัทฯ	รวมถึงใบอนุญาตต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการแสดงสถานะ
ของบริษัทฯ		

(9)	 ดูแลกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของคณะกรรมการบริษัท	 และคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่น	 ๆ	 และการด�าเนินการใดให้เป็นไปตามที่
กฎหมาย	และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

(10)	ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

ทั้งนี้	 นางสาวอุดรรัตน์	 สิทธิกร	 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	และหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้อง	ทัง้ยงัเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในงานเลขานกุารบรษิทั	รวมถงึมคีณุสมบติัอืน่	
ที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 (รายละเอียดประวัติการศึกษา	 การฝึกอบรม	 และประสบการณ์ท�างาน	
ของเลขานุการบริษัทปรากฏตามหัวข้อ	“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัท”)

4. ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร
ค่าตอบแทนของกรรมการต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน	 โดยค�านึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	 ส่วนผลตอบแทนของผู้บริหารและโบนัสประจ�าปีของกรรมการบริษัทพิจารณาจาก			
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ	ทั้งนี้	ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันต้องไม่เป็นจ�านวนท่ีสูง							
ผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 โดยจะค�านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของ		ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1)	 ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ	 ในรูปแบบของเงินรางวัล	 เบี้ยประชุม	 บ�าเหน็จ	 โบนัส	 หรือ									

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น	ตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ	 โดยอาจก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ�านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ	
และจะก�าหนดไว้เป็นคราว	 ๆ	 หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้	 นอกจากนี้	 กรรมการ
บริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง	ๆ	ตามระเบียบของบริษัทฯ

 
ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี	2561	นั้น	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2561	ได้มีมติอนุมัติการ

ก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	 และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	 ซึ่งประกอบด้วย	 เบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจ�านวนครั้งที่เข้า
ประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	และค่าตอบแทนพิเศษ	(โบนัส)	ภายในวงเงินไม่เกิน	20	ล้านบาท	ตามรายละเอียดดังนี้
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รายชื่อกรรมการ
ค่าตอบแทน
กรรมการ

บริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

โบนัส ค่าตอบแทน
รวมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน 

และก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะ
กรรมการ

บริหาร
ความเสี่ยง

1.	นายบวร	วงศ์สินอุดม 1,153,000 - - - 1,500,000 2,653,000

2.	พลเรือเอก	นิพนธ์	จักษุดุลย์ 727,000 - 140,000 - 1,250,000 2,117,000

3.	นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม 698,000 315,000 116,000 - 1,000,000 2,129,000

4.	นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ 727,000 261,000 116,000 - 1,000,000 2,104,000

5.	นายโกสิทธิ์	เฟื่องสวัสดิ์ 727,000 261,000 - 210,000 1,000,000 2,198,000

6.	นายสุรพล	มีเสถียร 727,000 - - 174,000 - 901,000

7.	นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข 727,000 - - 174,000 - 901,000

8.	นายสุรศักดิ์	ใจเย็น 727,000 - - - - 727,000

9.	นายชาญวิทย์	อนัคกุล 727,000 - - - - 727,000

รวมทั้งสิ้น 6,940,000 837,000 372,000 558,000 5,750,00 14,457,000

 

ตำ�แหน่ง ค่�ตอบแทนร�ยเดือน
(บ�ท/เดือน)

ค่�เบี้ยประชุม
(บ�ท/ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ 64,000 35,000

กรรมการ 34,000 29,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 35,000

กรรมการตรวจสอบ - 29,000

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

ประธานคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี - 35,000

กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี - 29,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - 35,000

กรรมการบริหารความเสี่ยง - 29,000

	 ทั้งนี้	ในปี	2561	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนด
ค่าตอบแทน	 และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ประกอบด้วยเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจ�านวนครั้งที่เข้า
ประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	และโบนัส	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	14,457,00	บาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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(2)	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร*
ในปี	 2561	 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร	 จ�านวน	 6	ท่าน	 รวมเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น	 24.6	 ล้านบาท	 ซึ่งประกอบด้วย			

เงินเดือนและโบนัส	ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์
หมายเหตุ	:	*ผู้บริหาร	หมายถึง	ผู้บริหารตามค�านิยามในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 4.2 ค่าตอบแทนอื่น
(1)	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ	ได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	โดยในปี	2561	บริษัทฯ	ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร*	จ�านวน	

6	ราย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1.13	ล้านบาท
หมายเหตุ	:	*ผู้บริหาร	หมายถึง	ผู้บริหารตามค�านิยามในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. บุคล�กร
 5.1 จ�านวนบุคลากร 

จ�านวนบุคลากรของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร*)	แบ่งตามฝ่ายงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีดังนี้
หมายเหตุ	:	*ผู้บริหาร	หมายถึง	ผู้บริหารตามค�านิยามในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

ฝ่าย/แผนก
จ�านวนพนักงาน (คน)

บริษัทฯ BSC NMC NSSG รวม

การตลาด	/	การตลาดและปฏิบัติการ 12 6 2 3 23

ทรัพยากรบุคคล - - - 1 1

การจัดการส�านักงาน 5 - - - 5

การลงทุนและประกันคุณภาพ 7 - - - 7

ก�ากับดูแลปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท 3 - - - 3

งานเทคนิคเรือ 8 - 8 3 19

การเดินเรือ - - 4 - 4

คนประจ�าเรือ - 5 314 (1) 266 (2) 585

บริการร่วม - 3 - - 3

บริการทั่วไป - - 3 - 3

จัดซื้อจัดจ้าง 9 - - 3 12

ตรวจสอบภายใน 2 - - - 2

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - - - 1

ส�านักงานผู้บริหาร 5 1 2 3 11

บัญชีและการเงิน 30 - - 4 34

นักลงทุนสัมพันธ์ 3 - - - 3

อาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	ความมั่นคง	สิ่งแวดล้อม	
และคุณภาพ	

- - 4 3 7

รวม 85 15 337 286 723
 
หมายเหตุ	

(1)	 แบ่งออกเป็นพนักงานประจ�า	66	คน	และพนักงานสัญญาจ้าง	248	คน

(2)	 แบ่งออกเป็นพนักงานประจ�า	3	คน	และพนักงานสัญญาจ้าง	263	คน
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หลักสูตรภายใน (Internal Training)

หมวดวิชา ชื่อหลักสูตร / โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรพื้นฐาน 1.	Orientation	for	staff
2.	New	HRMS

3.	Microsoft	Dynamic	AX	
4.	IT	Securitty	Awareness	

หลักสูตรเฉพาะ 1.	Microsoft	Excel

 
หลักสูตรภายนอก (External Training)

หมวดวิชา ชื่อหลักสูตร / โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรเฉพาะ 1.	Presentation	Skill
2.	English
3.	Coaching
4.	Maritime	Law
5.	Operation	Product
6.	ความรู้เกี่ยวกับองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
7.	ภาษีที่เกี่ยวกับกิจการทางเรือ
8.	การท�าสัญญาจ้างเรือ
9.	ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10.	การก�ากับดูแลกิจการและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน
11.	ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท

 

 5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 
	 ค่าตอบแทนของพนักงาน	(ไม่รวมผู้บริหาร)	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ในปี	2561	รวมทั้งสิ้นประมาณ	904.74	ล้านบาท																											
ซึ่งผลตอบแทน	ประกอบด้วย	เงินเดือน	เงินโบนัส	เงินประกันสังคม	เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และเงินจ่ายเกษียณอายุ	

 5.3 นโยบายทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรมนุษย์	 เสมือนเป็นปัจจัยหลักแห่งความส�าเร็จที่จะช่วยผลักดันการด�าเนินธุรกิจให้

เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงมุ่งที่จะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี	 คนเก่ง	 มีพฤติกรรมในการ
ท�างานอย่างมืออาชีพ	

(1)	 บริษัทฯ	 คัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถ	 มีคุณวุฒิ	 มีประสบการณ์	 และคุณสมบัติเหมาะสมกับต�าแหน่งงาน	 พร้อมท้ังมี
ทัศนคติในการท�างานอย่างมืออาชีพ

(2)	 บริษัทฯ	บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรม	โดยค�านึงถึงปัจจัยต่าง	ๆ	ได้แก่	คุณวุฒิ	ประสบการณ์	
หน้าที่ความรับผิดชอบ	 เทียบเคียงกับอัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ	 สถานการณ์ความจ�าเป็นของบริษัทฯ	 และความ					
เหมาะสมของธุรกิจ

(3)	 การพัฒนาบุคลากร	 บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้	 ทักษะ	 และทัศนคติในการท�างานในหน้าท่ีท่ี												
รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ	โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน

ในปี	 2561	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมส�าหรับพนักงานในแต่ละฝ่าย	 ซึ่งครอบคลุมทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน	 ทักษะ
ด้านการบริหารจัดการ	และความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ	โดยจัดอบรมทั้งหลักสูตรภายในและหลักสูตรภายนอก	ดังนี้
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หลักสูตรภายนอก (External Training)

หมวดวิชา ชื่อหลักสูตร / โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรเฉพาะ 12.	Financial	Analysis
13.	งานประชาสัมพันธ์องค์กร
14.	Supplier	Relationship	Management
15.	เทคนิคการน�าเสนองานต่อผู้บริหาร
16.	การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ
17.	ความรู้เบื้องต้นในการน�าเข้า-ส่งออก
18.	การจัดซื้ออะไหล่และงานซ่อมบ�ารุง
19.	การบริหารสัญญาจ้าง
20.	การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์
21.	การวางแผนและจัดระบบงาน
22.	Value	added	business	control:	The	right	to	manage	risk
23.	Audit	Program	Development
24.	Creative	Problem	Solving	for	Audit
25.	Internal	Audit	Procedure
26.	การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหาร
27.	การจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
28.	เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
29.	เทคนิคการจัดท�าบัญชีภาษีอากรส�าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
30.	มาตรฐานบัญชี	PAE
31.	เทคนิคการจัดท�างบการเงินรวม
32.	มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่
33.	ความรู้เรื่องภาษีอากร
34.	ความรู้เรื่องการบัญชี
35.	คิดเห็นให้เป็นระบบด้วย	Mind	Map
36.	Project	Management
37.	การพูดต่อหน้าชุมชนและการน�าเสนอ
38.	Risk	Assessment

 
	 ทั้งนี้	ในปี	2561	บริษัทฯ	มีจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่	47.74	ชั่วโมงต่อคน	

ปี 2561 2560 2559

จ�านวนชั่วโมงอบรมต่อปี 47.74 54.01 36.70
 
 5.4 การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
	 -	ไม่มี	-

 5.5 ข้อพิพาทแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
	 บริษัทฯ	ไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีพนักงานบริษัทคนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน	และพนักงานไม่เคยยื่นข้อเรียกร้องให้มีการ
ก�าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสหภาพการจ้าง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยส�าคัญ
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การกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและเข้าใจถึงความส�าคัญของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	 Corporate	 Governance)
โดยเชื่อมั่นว่าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความส�าเร็จสูงสุดในการด�าเนินธุรกิจและจะช่วยส่งเสริมให้
บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการด�าเนินธุรกิจและการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยบริษัทฯ	 ได้
พึงปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	(Corporate	Governance	Code:	CG	Code)	ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	อีกทั้งยังรวมถึงน�าแนวทางที่ก�าหนดขึ้นโดยหน่วยงานราชการ	ตลอดจน
หน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลบริษัทฯ	มาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างครบถ้วน

การจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�านโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร	 ตั้งแต่วันที่	 28	 เมษายน	 2559	
ตามแนวทางที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	 เพื่อเป็น
แนวทางในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และกลุ่มบริษัทฯ	และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและท�าให้เกิดความโปร่งใสต่อ
นักลงทุนอันจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ต่อบุคคลภายนอก	 โดยนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ	ครอบคลุมหลักการ	5	หมวด	ดังนี้

หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่	3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�า	 โดยครั้งล่าสุดได้มี
การปรับปรุงนโยบายเมื่อวันที	่30	มีนาคม	2560	เพื่อเป็นการยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง

หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
	 บริษัทฯ	มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	มีคุณธรรม	มีความรับผิดชอบต่อผู้ส่วนได้เสีย	ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม	
โดยบรษัิทฯ	ได้ก�าหนดข้อปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร	เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทั	ผูบ้รหิาร	และพนกังานยดึถอืเป็นหลกัในการปฏบิตั	ิดงันี้

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า	คู่แข่งทางการค้า	และเจ้าหนี้
4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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การสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 บริษัทฯ	ได้ประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย		
รับทราบและถือปฏิบัติ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ	 เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	
และพนักงานได้ศึกษาและท�าความเข้าใจในนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	และปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

ผลการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการ
	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้รับการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
	 •	 บริษัทฯ	ได้คะแนน	98	คะแนน		จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561
	 	 ของบริษัทจดทะเบียน	(AGM	Checklist)	โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	(TIA)
	 •	 บริษัทฯ	ได้คะแนนในระดับ	“ดีมาก”	 		จากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
	 	 บริษัทจดทะเบียนประจ�าปี	2561	(CGR	2018)	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)						

2. คณะกรรมก�รชุดย่อย
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน	 4	 ชุด	 ได้แก่	 (1)	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 (2)	 คณะกรรมการสรรหา	
ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี(3)	คณะกรรมการบรหิาร	และ	(4)	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	โดยมรีายละเอยีดดงันี้
 
 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�านวนอย่างน้อย	3	คน	โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	ต้องเป็น
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได	้
และให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ	1	คน	ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และแต่งตั้งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อช่วยเหลือการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบมีก�าหนดระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน	 3	 ปี	 และให้เป็นไปตามวาระการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบรษิทั	ทัง้น้ี	กรรมการตรวจสอบทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	
อีกได้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ	3	ท่าน	ดังนี้

	 ทั้งนี้	 นายชายน้อย	 เผื่อนโกสุม	 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ					
ของงบการเงินได้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.	นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ

3.	นายโกสิทธิ์	เฟื่องสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ
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 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อย	 1	 ครั้ง	 ทุก	 ๆ	 ระยะเวลา	 3	 เดือน	 ตามรอบระยะเวลาการจัดท�ารายงาน
ทางการเงิน	โดยในปี	2561	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน	9	ครั้ง	(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ	“การเข้าประชุมคณะ
กรรมการชุดย่อยในปี	2561”)

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 1/2560	 เม่ือวันที่	 30	 มีนาคม	 2560	 ได้มีมติก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการตรวจสอบขึ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2562	เม่ือวันที่	22	กุมภาพันธุ์	2562	ได้ปรับปรุงขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมีรายละเอียด	ดังน้ี	

	 (1)	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
	 (2)	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบควบคุมภายใน	 (Internal	 Control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)	 ท่ีมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าและพนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
	 (3)	 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อบังคับและประกาศของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 และการปฏบิตัติามกฎหมาย	 ระเบยีบและข้อบังคบั	
ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ	และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ
	 (4)	 พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	พร้อมท้ัง
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 (5)	 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	หรือรายการท่ีอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย	์		
และตลาดหลักทรัพย์	 รวมท้ังข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับ
กับบริษัทฯ	และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
	 (6)	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี	
	 (ก)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
	 (ข)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
	 (ค)	 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์	
แห่งประเทศไทย	และกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ	และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ
	 (ง)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 (จ)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 (ฉ)	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 (ช)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)
	 (ซ)	 รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอ�านาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบ		
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
	 (7)	 ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ�านาจ	หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
	 (8)	 ตรวจสอบและสอบสวนผู้ท่ีเก่ียวข้องภายใต้อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	และมีอ�านาจในการว่าจ้าง	หรือน�า	 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน	
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	 (9)	 หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปน้ี	 ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงินและ
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข
	 (ก)	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 (ข)	 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
	 (ค)	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ	และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ
 
	 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น	 กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง	
อาจรายงานว่ามรีายการหรือการกระท�าตามข้างต้นต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	หรอืตลาดหลกัทรพัย์	
แห่งประเทศไทย
	 (10)	 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย	และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	มีการควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอ	รวมทั้งสอบทานความถูกต้องของแบบประเมิน	และเอกสารอ้างอิงตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต
	 (11)	พิจรณา	 ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ	 เป็นประจ�า	 เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าว	 และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 (12)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ในนโยบายฉบับอ่ืน
ของบริษัทฯ

 2.2 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนอย่างน้อย	3	คน	 ซ่ึงประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ของจ�านวนคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ทั้งหมด	โดยให้
คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 แต่งต้ังเลขานุการ	 เพื่อช่วยเหลือการด�าเนินงานของคณะ
กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 
	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกิน	3	ปี	และให้เป็นไป
ตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 (กรณีกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัทด้วย)	ทั้งนี้	กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับ

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.	พลเรือเอก	นิพนธ์	จักษุดุลย์ ประธานคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2.	นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3.	นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 

 การประชุมคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ตามที่ประธานเห็นสมควร	 แต่ให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 โดยในปี	 2561	 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และก�ากับดูแลกิจการท่ีดี					
ทั้งสิ้น	4	ครั้ง	(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ	“การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี	2561”)	
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 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2560	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2560	ได้มีมติก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้
	 (1)	 ก�าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	 (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ)	 และผู้บริหาร
ระดับสูง	 ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์	 และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด	 และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู	้
ประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญ	 เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง	 และ/หรือ	 น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป	(แล้วแต่กรณี)
	 (2)	 พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน	 เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ	 เป็นผู้					
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์	และ/หรือ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
	 (3)	 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน	 (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด	 หลักทรัพย์	 หรืออื่นใด)	 ของกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสม	เป็นธรรม	และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 (4)	 พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ	
	 (5)	 ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ�านาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ	ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
	 (6)	 ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทฯ	จัดตั้งขึ้น	รวมท้ังผู้บริหารและ
พนักงาน	ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 (7)	 ก�าหนดและทบทวนหลักเกณฑ์	ข้อพึงปฏิบัติที่ส�าคัญ	ๆ	ของบริษัทฯ	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 (8)	 เสนอแนะข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
	 (9)	 ให้ความเหน็ชอบแผนงานการด�าเนนิกจิกรรมส่งเสรมิการก�ากบัดแูลกจิการ	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่รกัษามาตรฐานและพฒันาการ	
ก�ากับดูแลกิจการและสร้างการก�ากับดูแลกิจการเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การส่ือความไปยังกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ
	 (10)	รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
	 (11)	ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนอย่างน้อย	3	คน	ทั้งน้ี	กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จ�าเป็นต้องเป็น
กรรมการบริษัท	ทั้งนี้	ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	คน	ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	เพื่อช่วยเหลือในการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเส่ียงจ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร	แต่ให้มีการประชุม			
อย่างน้อย	1	ครั้ง	 ทุก	ๆ	ระยะเวลา	3	เดือน	โดยในปี	2561	มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น	6	ครั้ง	 (โปรดดู															
รายละเอียดในหัวข้อ	“การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี	2561”)

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นายโกสิทธิ์	เฟื่องสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	นายสุรพล	มีเสถียร กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.	นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.	ว่าที่เรือตรี	ชาญวิทย์	อนัคกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร

2.	นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการบริหาร

3.	นายสุรศักดิ์	ใจเย็น กรรมการบริหาร

4.	นายหวัง	เหว่ย กรรมการบริหาร

5.	นายสมพัฒน์	คงส�าราญ กรรมการบริหาร

6.	นายวิริทธิ์พล	จุไรสินธุ์ กรรมการบริหาร

7.	นายณัฏฐ์กรณ์	ส�าราญ กรรมการบริหาร

 

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2560	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2560	ได้มีมติก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	ดังนี้
	 (1)	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงและกรอบการบริหารความเส่ียง	เพื่อให้บริษัทฯ	มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
	 (2)	 พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ	 ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	
(Identification	of	Risk)	และก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ	(Risk	Appetite)
	 (3)	 พิจารณาก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ	 ให้มีความครอบคลุม	 และสอดคล้องกับกลยุทธ์
และทิศทางของธุรกิจ	
	 (4)	 พิจารณาก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง	 ให้สามารถ
ประเมิน	ติดตามผล	และก�ากับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
	 (5)	 พิจารณาก�าหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยง	เพื่อท�าหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง	
และจัดท�ารายงานความเสี่ยง
	 (6)	 พิจารณาก�าหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ	เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ใน
การปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
	 (7)	 ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย	กลยุทธ์	และแนวปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ	เพื่อให้มั่นใจ
ว่านโยบาย	กลยุทธ์	และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ	และสามารถก�ากับดูแลระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
	 (8)	 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
	 (9)	 ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 2.4 คณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย	 3	 คน	 โดยกรรมการบริหารไม่จ�าเป็นต้องด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	
ทั้งนี้	 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร	 1	 คน	 ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร	 และแต่งตั้งเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร	เพื่อช่วยเหลือในการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

	 กรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกิน	 3	 ปี	 และให้เป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 (กรณี
กรรมการบริหารด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย)	ทั้งนี้	กรรมการบริหารที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังเป็น
กรรมการบริหารได้อีก
 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�านวน	7	ท่าน	ดังนี้
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 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
	 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	แต่ให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า	6	ครั้งต่อปี	
โดยในปี	2561	มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น	12	ครั้ง	 (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ	“การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี	2561”)

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของของคณะกรรมการบริหาร
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2560	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2560	ได้มีมติก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหาร	ดังนี้
	 (1)	 จัดท�าและก�าหนดนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์	แผนธุรกิจ	 งบประมาณ	โครงสร้างการบริหารงาน	และอ�านาจการบริหารงานเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ	และก�ากับ	 ดูแล	ตรวจสอบ	และติดตามการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามนโยบาย	
ทิศทาง	กลยุทธ์	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงสร้างการบริหาร	และอ�านาจการบริหารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	
รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 (2)	 เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตามปกติธุระ	
	 (3)	 อนุมัติการเข้าท�าสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ	 ซ่ึงมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	 (เช่น				
การซื้อขาย	การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการท�าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ	และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ)	ภายในวงเงินตามที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจอนุมัติ	(Delegation	of	Authority)	หรือตามที่คณะกรรมการก�าหนด	
และภายใต้ข้อบังคับของหลักเกณฑ์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ	เกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้
มาจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์			
	 (4)	 พิจารณากล่ันกรองการกู้ยืมเงิน	และการขอสินเชื่อใด	ๆ	จากสถาบันการเงิน	การให้กู้ยืม	ตลอดจนการจ�าน�า	จ�านอง	หรือเข้า
เป็นผู้ค�้าประกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ภายในวงเงินตามที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจอนุมัติ	(Delegation	of	Authority)	หรือตามท่ี			
คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
	 (5)	 อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
	 (6)	 ก�าหนดกรอบและนโยบายส�าหรับการก�าหนดเงินเดือน	การปรับขึ้นเงินเดือน	การก�าหนดเงินโบนัส	ค่าตอบแทน	และบ�าเหน็จ
รางวัลของพนักงาน	
	 (7)	 ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
	 (8)	 มอบอ�านาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
	 (9)	 ติดตามผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ	และรายงานผลรวมทั้งปัญหา	หรืออุปสรรคที่
เกิดขึ้นและแนวทางการปรับปรุงให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 
	 ทั้งนี้	 การมอบอ�านาจ	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจ
ช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร	 หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ	
ขัดแย้ง	 (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน)	
อาจมีส่วนได้เสีย	หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด	ๆ	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยของ		
บริษัทฯ	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
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3. ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�ร และผู้บริห�รระดับสูง

 3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

 กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จะเป็นผู้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระแต่ละท่าน	เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์	และ/หรือ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
	 ในการสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ	น้ัน	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 จะเป็นผู้ท�าการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุม					
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	 แต่ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
	 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	 และเป็นไปตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน	 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียม
กัน	 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 นอกจากนั้น	 ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระได้	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 ที่	 39/2559	
เรือ่ง	 การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่	 โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่ปิดเผยไว้แล้วในหวัข้อ	 “โครงสร้างการจดัการ”								
>	“คุณสมบัติของกรรมการบริษัท”

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561

รายชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา 
ก�าหนดค่าตอบแทน และ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร

1.	นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม 9/9 4/4

2.	นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ 9/9 4/4

3.	นายโกสิทธิ์	เฟื่องสวัสดิ์ 9/9 6/6

4.	พลเรือเอก	นิพนธ์	จักษุดุลย์ 4/4

5.	นายสุรพล	มีเสถียร 6/6

6.	นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข 6/6 12/12

7.	ว่าที่เรือตรี	ชาญวิทย์	อนัคกุล 12/12

8.	นายสุรศักดิ์	ใจเย็น 12/12

9.	นายหวัง	เหว่ย 10/12

10.	นายสมพัฒน์	คงส�าราญ 12/12

11.	นายวิริทธิ์พล	จุไรสินธุ์ 12/12

12.	นายณัฐกรณ์	ส�าราญ 11/12
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 3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 
 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
	 (1)	 การก�าหนดหลักเกณฑ์	 คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จะเป็นผู้ก�าหนดคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์	และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
	 (2)	 วิธีการสรรหา 
	 •	 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควร	 เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
	 •	 น�ารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลกรรมการ	(Director	Pool)	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และท�าเนียบกรรมการ	(กรรมการอาชีพ)	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	มาพิจารณา	
	 (3)	 การคัดเลือก	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมใน
ด้านความรู้	 ประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญ	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง	 และ/หรือ	 น�าเสนอต่อที่ประชุม											
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป	(แล้วแต่กรณี)
	 (4)	 การแต่งตั้ง
	 	 (ก)	 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
	 ตามข้อบังคับบริษัท	 ข้อ	 17	 ก�าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด	โดยคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป	 ทั้งนี้	 กรรมการที่พ้น
จากต�าแหน่ง	อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้
 
	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

	 1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

	 2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล	
	 	 หลายคนเป็นกรรมการ	จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

	 3.	 ในกรณเีลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ	ให้บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
		 	 เท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง	 
	 	 เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 	 ทั้งนี้	 การลงมติเลือกตั้งกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

	 (ข)	 การแต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ	และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้ง	เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
 
	 ทั้งนี้	มติที่ประชุมคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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การสรรหาผู้บริหาร
 
	 ในการสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารนั้น	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จะเป็น
ผู้ท�าการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์	 และ/หรือ	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด	 เพื่อด�ารงต�าแหน่ง		
ผู้บริหารสูงสุดในแต่ละฝ่ายงาน	 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ	 ความรู้	 ประสบการณ์	 วิชาชีพ	 คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง	 ๆ	 ที่มีความ
จ�าเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ	โดยจะเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

4. ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�านโยบายการควบคุมและก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 เพื่อก�าหนดแนวทางที่ส�าคัญส�าหรับการก�ากับ
ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 เพื่อให้บริษัทฯ	 สามารถบริหารจัดการกิจการและก�ากับดูแลบริษัทย่อยและ		
บริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ	รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน	กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนประกาศ	ข้อบังคับ	และหลักเกณฑ์ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	คณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

	 1.	 บริษัทฯ	จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ	เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
แต่ละบริษัทฯ	หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญา	อย่างไรก็ดี	การส่งตัวแทนของบริษัทฯ	เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม	จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	โดยค�านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ

	 2.	 คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้
	 	 2.1	 ก�ากับดูแลให้มีการคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับ	 ตลอดจนมติคณะกรรมการ	 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกจิด้วยความซ่ือสัตย์สจุรติ	(Duty	of		Loyalty)	ความระมดัระวัง	(Duty	of	Care)	มคีวามรบัผดิชอบ	(Accountability)	
และมีจริยธรรม	(Ethics)
	 	 2.2	 ติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงให้ค�าแนะน�าเพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
ทันเวลาและเหมาะสม
	 	 2.3	 พิจารณา	 ติดตาม	 และให้ค�าแนะน�าเพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 มีระบบควบคุมภายใน	 รวมถึงระบบการท�างานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินธุรกิจ
	 	 2.4	 พิจารณา	ติดตาม	และด�าเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส�าคัญต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ

	 3.	 บริษัทฯ	 จะก�าหนดแผนงานและด�าเนินการเพื่อท�าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน	 รวมถึงข้อมูลต่าง	 ๆ	 ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก�ากับดูแลหน่วยงานราชการต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	
และ	นักลงทุนภายนอก	รวมถึงสาธารณชน	ที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเชื่อถือได้

	 4.	 ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 มีความจ�าเป็นต้องเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	 บริษัทฯ	 จะต้องติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 เข้าท�ารายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม	 โดยบริษัทฯ	
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์	 ซ่ึงก�าหนดโดยหน่วยงาน
ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

	 5.	 บริษัทฯ	จะด�าเนินการที่จ�าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมในการด�าเนินธุรกิจ
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5. ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 โดยบริษัทฯ	 มีความมุ่งหมายที่จะมีนโยบาย
ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทฯ	น�าความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม	 รวมทั้งต้อง
ไม่ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	โดยใช้ข้อมูลภายใน	
 
	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	และ
สื่อสารให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	โดยสรุปดังนี้
	 (1)	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	ซ่ึงก�าหนดไว้ใน		
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	อย่างเคร่งครัด
	 (2)	 ห้ามบุคคลที่บริษัทฯ	 ก�าหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วงเวลา	 30	 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ�ารายไตรมาส
และประจ�าปี	และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ	จะก�าหนดเป็นครั้งคราว	เว้นแต่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จ�าเป็น	หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	
หรือตกอยู่ภายใต้ค�าสั่งศาล	โดยหน่วยงาน	Compliance	จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า

	 ทั้งนี้	บุคคลที่บริษัทฯ	ก�าหนด	หมายถึง	บุคคลที่มีต�าแหน่งหรือหน้าที่	ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	(รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)	ได้แก่
	 (ก)	 กรรมการบริษัท
	 (ข)	 ผู้บริหาร	
	 (ค)	 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
	 (ง)	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่บริษัทฯ	ก�าหนดตามข้อ	(ก)	–	(ค)
	 (จ)	 ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน	 ดังนี้	 ฝ่ายการลงทุนโครงการและรับประกันคุณภาพ	 ฝ่ายการตลาด	 1	 ฝ่ายการตลาด 
	 	 2	 ฝ่ายบัญชีและการเงิน	 ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์	 ส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท	 ฝ่ายตรวจสอบ 
	 	 ภายใน	ฝ่ายกฎหมายและส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 (ฉ)	 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย
	 (ช)	 บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ	ก�าหนด
	 (3)	 บุคคลที่บริษัทฯ	 ก�าหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่		
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	ดังนี้
 
 การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก	ให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท	ดังนี้
	 -	 กรณีกรรมการและผู้บริหาร	 ให้รายงานภายใน	7	 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 โดยใช้แบบรายงานส่วนได้เสียและ 
	 	 ข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร	(แบบ	89/14)
	 -	 กรณีบุคคลที่บริษัทฯ	ก�าหนด	นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร	ให้รายงานภายใน	7	วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
	 	 จากเลขานุการบริษัท	โดยใช้แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 
 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	 ให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท	 ภายใน	 3	 วันท�าการนับแต่วันที่นับแต่วันท่ีซ้ือขาย													
หลักทรัพย์	ดังนี้
	 -	 กรณีกรรมการและผู้บริหาร	 ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร						
(แบบ	89/14-1)
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	 -	 กรณบีคุคลทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	นอกเหนอืจากกรรมการและผูบ้ริหาร	ให้ใช้แบบรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ
	 (4)	 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ทั้งตนเอง	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ต่อส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ตามมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535
	 (5)	 เลขานุการบริษัทต้องจัดท�าส�าเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อ	 (3)	 ส่งให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท	 ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ	และประธานคณะกรรมการบริหาร	ภายใน	7	วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับรายงานและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
	 (6)	 กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้	อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน	รวมทั้ง
อาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535
 

6. ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี	โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบัญชี (Audit Fees)
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	ดังนี้

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น	(Non-Audit	Fee)	ให้กับผู้สอบบัญชีจากบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	
จ�ากดั	จ�านวน	1,806,640.14	บาท	ซึง่ประกอบด้วย	ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสรมิการลงทนุจ�านวน	840,000	บาท	ค่าสอบทานรายงาน
ทางการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมค้า	จ�านวนทั้งส้ิน	966,640.14	บาท	
 
	 ทั้งนี้	 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	
และไม่มีความสัมพันธ์	หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	แต่อย่างใด

บริษัท
ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี

(บ�ท)

บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน) 3,100,000.00

บริษัทย่อย 2,620,973.38

รวมค่าสอบบัญชี 5,720,973.38

Out-of-pocket 213,790.00

รวมค่าสอบบัญชีและ	Out-of-pocket 5,934,763.38

6.2 ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees)
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หลักปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา	ซึ่งสมาชิก
ส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทควรจัดตั้งคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	
ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระเพ่ือท�า	
หน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการควรก�าหนดหลักเกณฑ์ในการด�ารงต�าแหน่งใน
บริษัทอื่นของกรรมการไม่เกิน	5	บริษัท	จดทะเบียน

คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
ระดับสูงอย่างจัดเจน

เหตุผลหรือม�ตรก�รทดแทนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จ ัดตั ้งคณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนด				
ค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที ่ดี	 โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่							
เป็นกรรมการอิสระแล้วแต่ประธานไม่ใช่กรรมการอิสระ	ทั ้งนี ้							
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา	
ก�าหนดค่าตอบแทน	 และก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว	 มีความ
เหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นให้ด�าเนินการ
ปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้
สอดคล้องกับหลักปฏิบัตินี้ต่อไป

	 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มี	“หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2555”	ซ่ึงต่อมา
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก	“หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท	จดทะเบียน												
ปี	2560	(CG	Code	2017)	มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมีนาคม	2560	ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ	8	ข้อ	โดยในปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ยังคง
ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	โดยแบ่งเป็น	5	หมวด	ดังนี้

 7. ก�รนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้
 
	 ในปี	2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 11/2561	 เมื่อวันที่	 19	ธันวาคม	2561	 โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา	
ก�าหนดค่าตอบแทน	 และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ได้พิจารณาทบทวนการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน				
ปี	2560	(CG	Code	2017)	ที่ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	มาปรับใช้	ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์ของการน�าหลักปฏิบัติตาม	 CG	 Code	 2017	 ไปปรับใช้ใน
การก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	ซึง่โดยภาพรวมบรษิทัฯ	มนีโยบายและแนวปฏบิตัทิีส่อดคล้องกบัหลกัปฏบิตัขิอง	CG	Code	2017	แล้ว	
นอกจากนี้	 ยังได้พิจารณาทบทวนเพื่อให้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 ให้สอดคล้อง
กับ	CG	Code	2017	มากยิ่งขึ้นด้วย	อย่างไรก็ตาม	ในปี	2561	มีเรื่องที่บริษัทฯ	ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม	CG	Code	2017	ดังนี้
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หมวดที่ 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง	ๆ	ของผู้ถือหุ้น	ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของ
บริษัท	โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	อันได้แก่
	 •	 สิทธิในการซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนถืออยู่
	 •	 สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัทฯ
	 •	 สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ
	 •	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	แสดงความคิดเห็น	และร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ	เช่น	การจัดสรรเงินปันผล		
	 	 การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ 
	 	 ของบริษัทฯ	การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท	เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น
	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2561	โดยบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการ
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

 1. ก่อนการประชุม
	 	 1.1	 บริษัทฯ	ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน	 ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วม 
	 	 	 ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่
 
	 	 1.2	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น 
	 	 	 กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า	 โดยบริษัทฯ	 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบ 
	 	 	 ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 พร้อมประกาศหลกัเกณฑ์และระบขุัน้ตอนทีช่ดัเจนในการเสนอระเบยีบวาระ 
	 	 	 การประชุมและเสนอช่ือกรรมการดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ที่	 www.primamarine.co.th	 ตั้งแต่วันที่	 12 
		 	 	 มกราคม	 2561	 โดยสามารถเสนอเร่ืองและช่ือบุคคลมายังบริษัทฯ	 ได้ระหว่างวันที่	 12	 มกราคม	 2561	 ถึง 
	 	 	 วันที่	13	กุมภาพันธ์	2561
 
	 	 1.3	 บริษัทฯ	 ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูล	 วัน	 เวลา	 สถานที่	 และวาระการประชุม	 โดยมีวัตถุประสงค์ 
		 	 	 เหตุผล	 และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระ	 ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 
	 	 	 ที่ตัดสินใจในที่ประชุม	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเพื่อพิจารณรายละเอียดเป็นการ 
	 	 	 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	14	วนั	โดยบริษทัฯ	ได้จดัส่งหนงัสือเชญิประชมุให้แก่ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณีย์เมือ่วนัที	่11	เมษายน	2561	
 
	 	 1.4	 บริษทัฯ	ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2561	ไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	ที	่www.primamarine.co.th	
	 	 	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ตั้งแต่วันที่	 27	 มีนาคม	 2561	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า 
	 	 	 อย่างเพียงพอก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	30	วันก่อนวันประชุม	
 
	 	 1.5	 บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	ได้ที่ส�านัก	
	 	 	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท	 เลขที่	 80	 ซอยบางนา-ตราด	 30	 ถนนบางนา-ตราด	 แขวงบางนาใต้	 
	 	 	 เขตบางนา	หรือที่อีเมลล์	cp_cs@primamarine.co.th	ตั้งแต่วันที่	27	มีนาคม	2561	จนถึงวันที่	19	เมษายน	2561
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	 	 1.6	 บริษัทฯ	ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	แบบ	ข.	และ	แบบ	ค.	ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อให ้
	 	 	 ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	สามารถมอบอ�านาจบคุคลอืน่ใด	หรอืกรรมการอสิระทีบ่ริษทัฯ	ได้แต่งตัง้	
	 	 	 ขึ้นเป็นผู้รับมอบอ�านาจแทน	เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้	โดยให้ด�าเนินการตามเง่ือนไข 
	 	 	 ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ	
  
	 	 1.7	 บริษัทฯ	อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่	โดยบริษัทฯ	ได้ใช้	
	 	 	 ห้องแกรนด์	 บอลรมู	 1	 ช้ัน	 4	 โรงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตัล	 ถนนเพลนิจติ	 แขวงลุมพนิ	ี เขตปทมุวนั	 กรงุเทพมหานคร 
		 	 	 เป็นสถานที่จัดประชุม	ซึ่งเป็นสถานที่กว้างขวาง	เพียงพอ	และสะดวกต่อการเดินทาง	

 2. การด�าเนินการในวันประชุม
	 	 2.1	 บริษทัฯ	จดัให้มบีคุลากรและเทคโนโลยอีย่างเพยีงพอส�าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้	ทัง้การตรวจสอบเอกสาร	การลงทะเบยีน 
	 	 	 เข้าร่วมประชุม	การนับคะแนน	และแสดงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ	เพื่อให้การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�า 
	 	 	 ได้รวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นย�า	รวมถึงได้จัดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม	และจัดให้มีการลงมติแยกเป็น	
	 	 	 แต่ละรายการในกรณีท่ีวาระน้ันมีหลายรายการ	เช่น	วาระแต่งตั้งกรรมการ	เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
	 	 	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ใช้บริการ	ระบบ	จัดประชุมผู้ถือหุ้นจากบริษัท	โอเจ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	
 
	 	 2.2	 กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 	 	 ผู้บริหาร	และผู้สอบบัญชี	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 
	 	 2.3	 บริษัทฯ	จัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกจาก	บริษัท	วีระวงค์	ชินวัฒน์	และเพียงพนอ	จ�ากัด	เป็นผู้ท�าหน้าที่ 
	 	 	 ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงในการประชุม	และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ	พร้อมบันทึกไว ้
	 	 	 ในรายงานการประชุม
 
	 	 2.4	 ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุม 
	 	 	 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ได้	และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

 3. หลังการประชุม
	 	 3.1	 ภายหลงัการประชมุผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้	บรษิทัฯ	ได้เผยแพร่มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ซึง่รวมถงึผลคะแนนในแต่ละวาระ	ผ่านทาง 
	 	 	 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภายในวันดังกล่าว
 
	 	 3.2	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ 
		 	 	 ที่ประชุมทราบก่อนด�าเนินการประชุม	การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและค�าตอบของข้อซักถาม	ผลการลงคะแนน 
	 	 	 ในแต่ละวาระ	รวมถึงรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม	ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	โดย	
	 	 	 เผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภายใน	14	วัน	นับจากวันประชุม	และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบผ่าน	
	 	 	 ช่องทางของ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2561
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หมวดที่ 2
ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย	ผู้ถือหุ้นที่
เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว	ดังนี้
 
	 1.	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�าและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	 ทั้งในรูปแบบภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษ	 เพื่อให้ 
	 	 ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
 
	 2.	 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น	ประธานในที่ประชุมได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	ที่ใช้ในการประชุม	ขั้นตอนการ 
	 	 ออกเสียงลงมติและการนับคะแนนเสียง	รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
 
	 3.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 ประธานในที่ประชุมจะด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้	 รวมทั้งมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระ 
	 	 การประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระที่มีความส�าคัญซ่ึงผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการ 
	 	 ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

	 4.	 บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน	ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน	โดยการใช้บัตรลงคะแนน 
	 	 เสียงเป็นรายบุคคล	เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

	 5.	 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 
	 	 5.1	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใด	 ๆ	 
	 	 	 ในการด�าเนนิกิจกรรมทางธรุกจิจะต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ	และผูถื้อหุน้	และควรหลกีเล่ียง	การกระท�า 
	 	 	 ทีก่่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	โดยมีแนวปฏบิตัดิงันี้
	 	 	 •	 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�าหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและ 
	 	 	 	 ความเป็นอิสรต่อกัน	มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าท�ารายการ
	 	 	 •	 กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ	 ทราบถึงความสัมพันธ์	 หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิด 
	 	 	 	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเข้าท�ารายการ	
	 	 	 •	 คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	และฝ่ายจัดการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
	 	 	 	 ผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในรายงานประจ�าปีและแบบ	56-1
	 	 	 •	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	ต้องปฏิบัติตามนโยบายแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ	 (Code	of	 
	 	 	 	 Conduct)	โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
	 	 	 •	 บริษัทฯ	 มีนโยบายก�าหนดให้ต้องจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกฝ่ายงานและพนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
	 	 	 	 หรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน
	 	 	 •	 บริษัทฯ	มีนโยบายก�าหนดให้การเข้าถึงข้อมูลหรือการล่วงรู้ข้อมูลของฝ่ายงานและพนักงานจะต้องอยู่บนหลักการ 
	 	 	 	 ในเรื่องความจ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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	 	 5.2	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัท	โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้
	 	 	 •	 ในการท�ารายการระหว่างกันของบรษิทัและบรษิทัย่อยกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	 มส่ีวนได้เสยี 
		 	 	 	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท	อาทิ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจ 
	 	 	 	 ควบคมุ	 หรอืบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกันนัน้	 บรษัิทจะปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 ข้อบงัคบั 
		 	 	 	 ประกาศ	และค�าสั่งของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ทั้งนี้	ผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
	 	 	 	 จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้
	 	 	 •	 ในกรณีท่ีกฎหมายก�าหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 บริษัทจะ 
	 	 	 	 จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการท�า 
	 	 	 	 รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น	 ๆ	 ทั้งนี้	 ในการเข้าท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข 
	 	 	 	 การค้าโดยทัว่ไป	และรายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป	ให้เป็นไปตามหลกัการดงันี้

    การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
	 	 	 	 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลง 
	 	 	 	 ทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	กับกรรมการ	 ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความ 
	 	 	 	 เก่ียวข้องได้	 หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญา 
	 	 	 	 ท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน	ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
	 	 	 	 ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	(แล้วแต่กรณี)

    การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
	 	 	 	 การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความ 
	 	 	 	 เห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)	 เพื่อ 
	 	 	 	 พิจารณาอนุมัติต่อไป	 ทั้งนี้	 ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมท้ังข้อบังคับ 
	 	 	 	 ประกาศ	 และค�าสั่งของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงการปฏิบัติ 
	 	 	 	 ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 	 	 •	 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
	 	 	 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมท้ังข้อบังคับ	ประกาศ	และค�าส่ังของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ 
	 	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ 
	 	 	 	 เกี่ยวโยงกัน	ของบริษัท	หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี 
	 	 	 	 รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
	 	 	 •	 บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
	 	 	 	 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
 
	 	 5.3	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 ทุกท่านจะต้องรายงานส่วนได้เสียของตนเองและผู้เก่ียวข้อง 
	 	 	 ตาม	หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่บริษัทฯ	ก�าหนด

	 6.	 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
  
	 	 6.1	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 ไปใช้	 โดยห้ามบุคคลหรือ 
	 	 	 หน่วยงานทีท่ราบข้อมลูภายใน	 น�าข้อมลูดงักล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรอืบคุคลอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้อง	 ในกรณทีีบ่คุคลใด 
	 	 	 เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือน�าข้อมูลน้ันไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน	หรือกระท�ารายการที่อาจเกิด 
	 	 	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย	
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	 	 6.2	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของ 
	 	 	 บริษัทฯ	 เพื่อเป็นนโยบายห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	น�าความลับหรือข้อมูลภายในของ 
	 	 	 บริษทัฯ	 ทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
	 	 	 และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม	รวมทั้งต้องไม่ท�าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	โดยใช้ข้อมูลภายใน 
	 	 	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้มีการสื่อสารแนวปฏิบัติและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 3
บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

 
	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	 ได้แก่	 ผู้ถือหุ้นและพนักงานของ			
บริษัทฯ	หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	เช่น	คู่ค้า	ลูกค้า	เป็นต้น	โดยบริษัทฯ	ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ	ดังน้ัน	บริษัทฯ	จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ี
เกี่ยวข้อง	เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี	นอกจากนี้	ในการด�าเนินธุรกิจของ	บริษัทฯ	ยังได้ค�านึงถึงสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ตามแนวทางดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	จะด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการด�าเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง	
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	รวมทั้งด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น	น�าเสนอ
ผลประกอบการ	ฐานะทางการเงิน	การบัญชี	และรายงานอื่น	ๆ	โดยสม�่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
	 บริษัทฯ	จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม	เป็นธรรม	และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม	นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยังให้ความ
ส�าคัญต่อการพัฒนาทักษะ	ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ	เช่น	การจัดอบรม	การสัมมนา	และการฝึก
อบรม	โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน	และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ	
เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป	 อีกท้ังยังได้ก�าหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น	 รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด	เป็นต้น
 
 การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
	 บริษัทฯ	บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรม	โดยค�านึงถึงปัจจัยต่าง	ๆ	ได้แก่	คุณวุฒิ	ประสบการณ	์
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ	เทียบเคยีงกับอตัราค่าแรงของตลาดในประเทศ	สถานการณ์ความจ�าเป็นของบรษิทัฯ	และความเหมาะสมของธรุกจิ

 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
	 บริษัทฯ	จัดให้มีสวัสดิการต่าง	ๆ	อาทิเช่น	การรักษาพยาบาล	การตรวจสุขภาพ	การประกันชีวิต-อุบัติเหตุ	การให้ความช่วยเหลือ
พนักงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เงินช่วยเหลืองานศพ	เงินค่า
ซื้อของเยี่ยมผู้ป่วย	เงินค่าของขวัญกรณีบุตรพนักงานแรกเกิด	เป็นต้น
 
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับคุณภาพ	ความม่ันคง	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และส่ิงแวดล้อม	(QSHE)	ในการด�าเนินธุรกิจ	โดย
บริษัทฯ	มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน	QSHE	เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนัก	และร่วมด�าเนินการจัดการความเสี่ยง
ด้าน	QSHE	ในหน่วยงานของตนอย่างเคร่งครัด	ท้ังน้ี	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน	โดยประกาศบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร	ดังนี้
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	 (1)	 ความปลอดภัยในการท�างานถือเป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคนทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติ	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของ 
	 	 ตนเองและผู้อื่น
	 (2)	 บริษัทฯ	 จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	 และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย	 ตลอดจนการใช้อุปกรณ ์
	 	 ป้องกันที่เหมาะสม	รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
	 (3)	 บริษัทฯ	ก�าหนดนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ให้สอดคล้องตาม 
	 	 กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 (4)	 ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการท�างานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎ 
	 	 ระเบียบของกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
	 (5)	 บริษัทฯ	ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 (6)	 พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในเรื่องความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานกับคณะกรรมการ 
	 	 ความปลอดภัยฯ
	 (7)	 บริษัทฯ	 จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม 
	 	 ในการท�างาน

3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน	 และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรม							
ภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
แก่คู่สัญญาทุกฝ่าย	และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน	และป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา	 โดยบริษัทฯ	 ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า	 ตลอดจนปฏิบัติตาม
สัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด	ไม่เรียก/รับ/จ่ายผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
 
	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานของแผนกจัดซื้อจัดจ้าง	 เพื่อก�าหนดขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการจัดซื้อจัดจ้าง	 ซึ่งรวมถึง
การคัดเลือกคู่ค้า	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ขายและผู้ให้บริการ	โดยก�าหนดหัวข้อในการคัดเลือกด้าน
คุณภาพ	ราคา	ชื่อเสียง	และการบริการ	ไว้	13	หัวข้อได้แก่	(1)	ตัวอย่างในการทดสอบ	(2)	ผลจากการทดสอบ	(3)	ผลงานที่ผ่านมา							
(4)	ผลจากการรับจ้างที่ผ่านมา	(5)	การรับรองตามระบบคุณภาพ	(6)	ใบส�าคัญรับรอง	(7)	การรับประกันผลงาน	(8)	ความสอดคล้องของ
ราคา	 (9)	 เงื่อนไขการช�าระเงิน	 (10)	 ความมั่นคง	 (11)	 ชื่อเสียงในการตอบรับ	 (12)	 ระยะเวลาการเสนอราคา	 (13)	 ความชัดเจนและ					
ถูกต้องในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์	ทั้งนี้	ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนน	70	คะแนนขึ้นไป

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
	 บริษัทฯ	 รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ	 รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด	เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังค�านึงถึง
สุขลักษณะและอนามัยของลูกค้าในการบริโภคสินค้าของบริษัทฯ	 และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าท่ีถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า						
รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ	 สามารถแจ้งปัญหาสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ	 จะได้ป้องกัน	
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ	ได้อย่างรวดเร็ว

5. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
	 บริษัทฯ	จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	ๆ	ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้ีเป็นส�าคัญ	รวมทั้ง	การช�าระคืนเงินต้น	ดอกเบ้ียและการดูแลหลัก
ประกันต่าง	ๆ	ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
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6. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
	 บริษัทฯ	ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี	มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย	รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
	 บริษัทฯ	 ใส่ใจและให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ	และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ	มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	นอกจากนี้	บริษัทฯ	พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่
เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

8. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
	 บริษทัฯ	ตระหนักดว่ีา	การคอร์รปัช่ันส่งผลร้ายและเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิ	ทีส่�าคัญเป็นการกระท�าท่ีไม่ถกูต้อง
และส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ	 และหากมรการคอร์รัปช่ันก็จะส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ	 ทั้งในแง่จริยธรรมทาง
ธุรกิจ	และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ	เนื่องจากการคอร์รัปชั่นจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน		ลดความเชื่อมั่นในตัว
บริษัทฯ	และท�าให้บริษัทฯ	ไม่เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและต่างประเทศ		ด้วยเหตุนี้	บริษัทฯ	จึงถือว่าการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็น
หลักการส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 จะไม่สนับสนุนกิจการ	 กลุ่มบุคคล	 หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหา		
ผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	จากการใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดนโยบายต่อ
ต้านการคอร์รัปชั่นขึ้น	เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้แก่	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
 
	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	ต้องไม่เรียกร้อง	ด�าเนินการ	หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น	ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม	เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร	ตนเอง	ครอบครัว	 เพื่อน	และคนรู้จัก	หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ	โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจใน
ทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ	และบริษัทฯ	จะต้องมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้
อย่างสม�่าเสมอ	 ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ	 และข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	
ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อก�าหนดของกฎหมาย		ท้ังน้ี	หากมีการฝ่าฝืนกระท�าการใด	ๆ	อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ	หรือให้ความ
ร่วมมือกับการคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ	

 แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
	 (1)	 กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับ	ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังต่อรูปแบบการคอร์รัปชั่น	ดังต่อไปนี้
	 	 •	 การให้และรับสินบน	
	 	 	 ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใด	ๆ	ทั้งส้ิน	เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ	และห้ามมอบหมายให้ผู้อ่ืนให้ 
	 	 	 หรือรับสินบนแทนตนเอง
	 	 •	 ของขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	และผลประโยชน์อื่น	ๆ
	 	 	 การให้หรือรับของขวัญ	ทรัพย์สิน	การเล้ียงรับรอง	หรือผลประโยชน์ใด	ๆ	จากลูกค้า	คู่ค้า	หรือผู้มีส่วน	เกี่ยวข้องกับ 
	 	 	 บริษัทฯ	ให้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ	หรือระเบียบของบริษัทฯ
	 	 •	 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
	 	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายไม่ช่วยเหลือ	สนับสนุนพรรคการเมือง	กลุ่มการเมือง	หรือนักการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
	 	 •	 การรับบริจาค	การบริจาคเพื่อการกุศล	การสาธารณประโยชน์	และการให้หรือรับเงินสนับสนุน
	 	 	 บริษัทฯ	ก�าหนดว่าการรับบริจาค	การบริจาคเพื่อการกุศล	การสาธารณประโยชน์	และการให้หรือการรับเงินสนับสนุน	 
	 	 	 ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนด	ดังนี้
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	 	 	 1.	 ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส	ถูกต้องตามกฎหมาย	และไม่ขัดต่อศีลธรรม		รวมทั้งไม่เป็นการกระท�าการใด	ๆ	ที่จะมีผล 
	 	 	 	 เสียหายต่อสังคมส่วนรวม
	 	 	 2.	 ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
	 	 	 3.	 ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบทานและอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศล		การสาธารณประโยชน์	หรือเงินสนับสนุน 
	 	 	 	 ตามระเบียบของบริษัทฯ	
	 	 	 4.	 ในกรณีที่มีข้อสงสัย	 ที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมายให้ขอค�าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
	 	 	 	 หรือในเรื่องที่มีความส�าคัญประการอื่นให้เป็นดุลพินิจของฝ่ายจัดการ		
	 (2)	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดม่ันว่าการคอร์รัปช่ันเป็นส่ิงที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการกระท�าธุรกรรม
กับภาครัฐและภาคเอกชน
	 (3)	 กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 พนักงานทุกระดับ	 ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย	 เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น					
ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ	ต้องแจ้งผูบ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบทราบและให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิต่าง	ๆ	รวมทัง้	
จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก	ทั้งน้ี	ให้เป็นไปตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการ		
กระท�าผิดและการทุจริตหรือระเบียบที่บริษัทฯ	ก�าหนด
	 (4)	 บริษัทฯ	ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	โดย
บริษัทฯ	จะไม่ลดต�าแหน่ง	ลงโทษ	หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น	แม้ว่าการกระท�านั้นจะท�าให้บริษัทฯ	สูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ	
	 (5)	 กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ	 จะต้องแสดงความซ่ือสัตย์	 และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	โดยก�าหนดให้ส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท	และฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการ
เผยแพร่ความรู้	 สร้างความเข้าใจ	 และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันอย่างจริงจัง	 ต่อเน่ือง	 และ
เสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	
	 (6)	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล	 ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร	
การเลื่อนต�าแหน่ง	 การฝึกอบรม	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 โดยก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารท�าความ
เข้าใจกบัพนกังาน	เพือ่ใช้ในกิจกรรมทางธรุกิจทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัติามนโยบายให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
	 (7)	 การด�าเนนิการใด	 ๆ	 ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ให้ใช้แนวปฏิบตัติามทีก่�าหนดไว้ใน	 “นโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่”ี	
“คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ”	รวมทั้งระเบียบ	และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ	จะ
ก�าหนดขึ้นต่อไป
	 (8)	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันผ่านส่ือทั้งภายในและภายนอก	 เช่น	 ประกาศ	
Website	บริษัทฯ		และรายงานประจ�าปี	โดยนโยบายดังกล่าวของบริษัทฯ	เป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการ						
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 
 การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”)
	 เพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรของบริษัทฯ	 ทุกระดับมีจิตส�านึกในการต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	 คณะกรรมการบริษัท	 ในการประชุมครั้งที่	
5/2560	 เมื่อวันที่	 10	 สิงหาคม	 2560	 ได้มีมติอนุมัติการประกาศเจตนารมณ์	 และการสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (“CAC”)	 โดยบริษัทฯ	 ได้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการจาก	 CAC	 เมื่อวันที่	 1	 กันยายน	 2560	 ซึ่ง
บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการตามแผนงานที่ก�าหนดไว้	 และมีเป้าหมายที่จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตให้ได้ภายในปี	2562
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 การด�าเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
	 นอกจากนี้	ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการต่าง	ๆ	เพื่อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ดังนี้
	 •	 บริษัทฯ	ได้จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ	เพื่อสื่อสารนโยบายต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ	รวมถึงนโยบาย 
	 	 ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานได้ศึกษาและท�าความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
	 	 และปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
	 •	 บริษัทฯ	 ได้ประกาศการงดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่	 2562	 เพื่อขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงานงดรับของขวัญหรือ 
	 	 ของก�านัลจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	 และยังได้สื่อสารไปยังบุคคลและหน่วยงานภายนอก	 เพื่อขอความร่วมมือในการ 
	 	 งดให้ของขวัญทุกประเภทแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

9. การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต (Whistle Blowing Policy)
 
	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยยึดมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจ	ด้วยความซื่อสัตย์	 และมีจริยธรรม	ตลอด
จนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	บริษัทฯ	คาดหวังว่ากรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานจะยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามในหลักการดังกล่าว	 ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส	
การกระท�าผิดและการทุจริต	ท้ังน้ี	เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริหาร	พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย	สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการ		
กระท�าผิดและการทุจริตต่อบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	

 การแจ้งเรื่องข้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต
	 1.	 ผูร้้องเรยีนสามารถแจ้งเรือ่งร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการทจุริต	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ตามทีเ่ห็นว่าเหมาะสม	ดงันี	้
	 	 (1)	 แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง	(ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป)
	 	 (2)	 แจ้งผ่าน	Whistle	Blowing	Hotline	ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
	 	 (3)	 ส่ง	E-mail	ถึง	หัวหน้าหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานที่	compliance@primamarine.co.th	
	 	 (4)	 ส่งจดหมายถึง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	(ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ)	หรือ	กรรมการของบริษัท	ตามที่อยู่ดังนี้			
	 	 	 บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	80	ซอยบางนา-ตราด	30	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนาใต้	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร 
	 	 	 10260	หรือส่ง	E-mail	ถึง	AuditCommittee@primamarine.co.th	หรือ	Compliance@primamarine.co.th
 
	 2.	 ผู้ร้องเรียนของบริษัทฯ	ในกลุ่มธุรกิจเรือ	ควรส่งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริตผ่านช่องทางท่ี
บริษัทฯ	ของตนเองก�าหนดไว้ก่อน	อย่างไรก็ตาม	หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งผ่านช่องทางของบริษัทฯ	
สามารถแจ้งมายังบริษัทฯ	ผ่านทางช่องทางต่าง	ๆ	ที่ก�าหนดไว้ในข้อ	1(3)	ถึง	1(4)	ได้	

	 3.	 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต	 รวมทั้งหากพบว่ามีการกระท�าผิดหรือ
การทุจริตใด	ๆ	 เกิดข้ึน	 ให้แจ้งส�านักก�ากับดูแลการปฎิบัติงานและเลขานุการบริษัทภายใน	7	 วัน	 เพื่อด�าเนินการตามขั้นตอนการ
สอบสวนที่ก�าหนด	
 
	 4.	 ผู้ร้องเรียนควรกรอกข้อมูลใน	 แบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต	 ไว้อย่างเพียงพอเท่าที่จะกระท�า
ได้เพื่อให้สามารถน�าไปสอบหาข้อเท็จจริงได้	เช่น	บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะและรายละเอียดของเหตุการณ์	วันที่และข้อมูล	นอกจากนี้	
ผู้ร้องเรียนควรเปิดเผย	ชื่อ	ที่อยู่ของตนเองหรือช่องทางการติดต่ออื่น	ๆ	เพื่อให้บริษัทฯสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้	อย่างไรก็ตาม	
ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อของตนเองก็ได้	

	 5.	 ผู้บริหารและพนักงานที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกระท�าผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต	 แม้ว่าภายหลังบริษัทฯ	 ได้ด�าเนิน
การสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระท�าผิดตามที่ได้ร้องเรียน	 บริษัทฯ	 จะไม่ด�าเนินการลงโทษใด	 ๆ	 กับผู้บริหารและพนักงานที่แจ้ง
เรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว	
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	 อย่างไรก็ตาม	 หากผลการสอบสวนพบว่าได้ท�าด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ	 บริษัทฯ	
จะพิจารณาด�าเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้บริหารและพนักงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน	 ซ่ึงมีบทลงโทษตั้งแต่ตักเตือนด้วย
วาจาหรือลายลักษณ์อักษร	พักงาน	จนถึงให้ออกจากงาน	รวมทั้งพิจารณาด�าเนินคดีตามกฎหมาย

 การด�าเนินการของบริษัทฯ
	 1.	 บริษัทฯ	จะด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสกระท�าผิดและการทุจริตด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม	
เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ	 รวมทั้งจะด�าเนินการลงโทษทางวินัย	 และ/หรือ	 ด�าเนินคดีทาง
กฎหมายกับผู้กระท�าผิด	ตามนโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต	

	 2.	 บริษัทฯ	จะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระท�าผิดและการทุจริต	ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ	
ที่อยู่	หมายเลขโทรศัพท์	อีเมล์	หรือช่องทางติดต่ออื่น	ๆ	 ไว้	อย่างไรก็ตาม	 ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจ�าเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล
และรักษาความลับ	บริษัทฯ	อาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย
 
 การคุ้มครองพนักงาน
	 1.	 บริษัทฯ	จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่	คุกคาม	พนักงานที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
และการทุจริต	รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

	 2.	 ในกรณีที่พนักงานถูกข่มขู่	 คุกคาม	 ให้แจ้งต่อหัวหน้างานการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 (Head	 of	 Compliance)	 โดยทันที	
เพื่อด�าเนินการให้ความคุ้มครองตามความเหมาะสม	ทั้งนี้	ขึ้นกับระดับความร้ายแรงและความส�าคัญของเรื่องที่ร้องเรียน

	 3.	 ห้ามผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ	เลิกจ้าง	พักงาน	ลงโทษทางวินัย	หรือขู่ว่าจะด�าเนินการต่าง	ๆ	จากการที่พนักงานได้
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดหรือการทุจริต	หากผู้ใดกระท�าดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัย

 การรักษาความลับ
	 	 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดหรือการทุจริต	 ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็นความลับ								
ไม่เปิดเผยแก่บคุคลหนึง่บุคคลใด	เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจ�าเป็นในการปฎิบตังิานเท่านัน้หรอืเป็นการปฏิบตัติามทีก่ฎหมายก�าหนด

	 ทั้งนี้	ในปี	2561	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดหรือการทุจริต

หมวดที่ 4
ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	โปร่งใส	และทันเวลา	ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป	 ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
 
	 1.	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ	และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ	 และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดท�า
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	(Management	Discussion	and	Analysis)	 เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินใน									
ทุกไตรมาส
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	 2.	 บริษัทฯ	เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน	บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย
ของบริษัทฯ	 จ�านวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	 และความเห็นจากการท�าหน้าที่	 รวมทั้งการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองในรายงานประจ�าปี	 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัทฯ	 รวมถึงการเปิดเผย
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน	 ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	
(หากมี)	ด้วย
 
	 3.	 บริษัทฯ	เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และ
รายงานประจ�าปี
 
	 4.	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ให้
คณะกรรมการทราบทุกครั้ง	รวมถึงรายงานให้บริษัทฯ	ทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	
 
	 5.	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ	 โดยไม่น�าสารสนเทศ	
ดงักล่าวมาใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วข้อง	เว้นแต่เป็นข้อมลูทีต้่องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกตามกฎหมายต่าง	ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	
และในกรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท�างานเฉพาะกิจที่เก่ียวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการ
เจรจา	ซึ่งงานนั้น	ๆ	จะถือว่าเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	
บุคคลภายนอกนั้นๆ	จะต้องท�าสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ	(Confidentiality	Agreement)	ไว้กับบริษัทฯ	จนกว่าจะมีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

	 6.	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการรายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง	 และ
นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป	 และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล	 โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง	ๆ	 เช่น	 รายงานประจ�าปี	 และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	เป็นต้น
 
	 7.	 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว	บริษัทฯ	ยังมีการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ	ได้แก่
	 	 -	 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
	 	 -	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	 	 -	 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
	 	 -	 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของ 
	 	 	 ฝ่ายบริหารรายไตรมาส	(MD&A)	และรายการระหว่างกัน	ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
	 	 -	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	ที่สามารถดาวน์โหลดได้
	 	 -	 โครงสร้างการถือหุ้น	โครงสร้างองค์กร	และโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
	 	 -	 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 	 -	 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 -	 ข้อบังคับบริษัท	และหนังสือรับรองบริษัท
	 	 -	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 นโยบายต่อต้านการทุจริต	 นโยบายด้าน 
	 	 	 การบริหารความเสี่ยง	และนโยบายด้านอื่น	ๆ	ของบริษัทฯ
	 	 -	 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย
	 	 -	 ข้อมูลและช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท
	 	 -	 ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ	น�าเสนอต่อนักวิเคราะห์	ผู้จัดการกองทุน	หรือสื่อต่าง	ๆ
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หมวดที่ 5
คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
 
 คณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ	
โดยเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร	ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล	ตรวจสอบ	และ
ประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

	 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน	9	ท่าน	ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	1	ท่าน	(Executive	Directors)	
และกรรมการบริษทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน	8	ท่าน	(Non-executive	Directors)	โดยมกีรรมการทีม่คีณุสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ	4	ท่าน	
ซึ่งคิดเป็นจ�านวนไม่ต�่ากว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการบริษัททั้งคณะ	และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน	อันจะท�าให้เกิดการถ่วงดุลใน
การพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม
 
	 คณะกรรมการบรษิทัมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกนิ	3	ปี	โดยกรรมการอสิระจะมวีาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งไม่เกนิ	9	ปี	
เว้นแต่คณะกรรมการบรษัิทจะเหน็ว่าบคุคลนัน้สมควรด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ	ต่อไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
	 บริษัทฯ	 จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	 Relations)	 เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น	
โดยบริษัทฯ	 จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	 รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ	 ข้อมูลทาง			
การเงนิและข้อมลูทัว่ไปของบรษิทัฯ	ให้แก่ผูถ้อืหุน้	นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	บรษิทัฯ	จดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื	และหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วข้อง	
รบัทราบผ่านช่องทางต่าง	ๆ	กล่าวคอื	การรายงานต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	ตลาดหลกัทรพัย์	
แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
	 บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	80	ซอยบางนา-ตราด	30	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนาใต้	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	
10260	โทรศัพท์:	02-016-0190	โทรสาร:	02-016-0199	อีเมล์:	prima-ir@primamarine.co.th
 
	 ทั้งนี้	ในปี	2561	หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดให้มีการให้มีการพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ดังต่อไปนี้	

ง�นพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคร�ะห์ จำ�นวนครั้ง / ปี

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	(Analyst	Meeting) 5

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	(Opportunity	Day)	 3

งานพบสื่อมวลชน	(Meet	the	Press) 1
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35 - 50 ปี

วิศวกรรม

ธุรกิจเรือขนส่ง

ก�รตล�ดและก�รข�ย

ก�รเงินและบัญชี/เศรษฐศ�สตร์

บริห�รธุรกิจ/ก�รจัดก�ร

กฎหม�ย

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ค่�ตอบแทนและทรัพย์กรบุคคล

บริห�รคว�มเสี่ยง

0 - 5 ปี

51 - 65 ปี >5 - 10 ปี

>65 ปี >10 ปี

สัดส่วนกรรมการอิสระ

ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ

สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมก�รอิสระ
44.44%4

กรรมก�ร
ที่เป็นผู้บริห�ร

11.11%1กรรมก�ร
55.56%5

กรรมก�ร
ที่ไม่เป็นผู้บริห�ร

88.89%8

หญิง

ช�ย

หญิง /ช�ย อ�ยุของกรรมก�ร ระยะเวล�ในก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

0
0
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 คณะกรรมการชุดย่อย
	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ดังนี้

	 (1)	 คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยกรรมการบรหิารจ�านวนอย่างน้อย	3	 ท่าน	 เพือ่ท�าหน้าทีช่่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัท
ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	ข้อบังคับ	และค�าสั่งใด	ๆ	รวมท้ังเป้าหมายที่ก�าหนดไว้			
ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	
	 (2)	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�านวนอย่างน้อย	3	 ท่าน	 เพือ่ท�าหน้าทีช่่วยสนบัสนนุคณะกรรมการ
บริษัทในการก�ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน	 การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งการจัดท�า
รายงานทางการเงิน	เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
	 (3)	 คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ประกอบด้วยกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	
และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	อย่างน้อย	3	ท่าน	เพื่อท�าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร	
รวมถึงพิจารณารูปแบบ	และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร	และการพัฒนาผู้บริหารของบริษัทฯ	
	 (4)	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเส่ียงจ�านวน	3	ท่าน	เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ
บริษัทในการก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครบคลุมทั้งองค์กร	รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างเหมาะสม

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และมีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและทิศทาง
การด�าเนินงานของบริษัทฯ	รวมทั้งก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง	เพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น
ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 ขณะเดียวกันก็ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้		
ส่วนเสียทุกฝ่าย	 ท้ังน้ี	 โดยมีรายละเอียดตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและตามที่เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ	
“โครงสร้างการจัดการ”	>	“อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท”

	 (1)	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ:	 บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อน�าเสนอ			
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว	 ทั้งนี้	 การจัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง
แก่กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	ในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว	โดยบรษิทัจะจัดให้มกีารทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ�าทกุปี
	 (2)	 หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ:	 บริษัทมีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส	 มีคุณธรรม	 มีความ				
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยบริษัทได้ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะ
กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ
	 (3)	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์:	 บริษัทมีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	 ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต	มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี	เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ	โดยก�าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ	และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา	
รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในรายการดังกล่าว
	 บริษัทมีนโยบายในการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน	และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย	ตลอดจน
ข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี	และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)
	 (4)	 การควบคุมภายใน:	บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการก�ากับดูแลและการควบคุมภายใน	ทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ	 โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท	 ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อท�าหน้าท่ี
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้	
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	 (5)	 การบริหารความเสี่ยง:		บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�าหนด
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร	รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
	 (6)	 รายงานของคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน	 โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมา
ประชุมร่วมกัน	 และน�าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	 โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อ									
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 
	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการด�าเนินงาน	โดยมีการ
ก�าหนดหัวข้อที่ชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว	เพื่อรวบรวมความเห็นและน�าเสนอต่อที่ประชุม	โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การประเมิน	ดังนี้
 
	 3.1	 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเอง	(Self-
Assessment)	 ไปยังคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อท�าการประเมินตนเอง	 ซึ่งแบบประเมินนี้เป็นไปตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้เป็น	3	รูปแบบ	คือ
	 (ก)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
	 (ข)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
	 (ค)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
 
	 3.2	 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด	 แล้วจะท�าการสรุปผลคะแนน	 พร้อมเปิดเผย
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
พิจารณา
 
	 3.3	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดีพิจารณา	จะน�าเสนอผลการประเมินทั้งหมดต่อ					
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา	 และน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด�าเนินงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป

	 ในปี	2561	ส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	 เพื่อท�าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	2561	โดยมีหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานดังนี้
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท
การประเมินรายคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น	6	หัวข้อหลัก	ได้แก่	(1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	
(2)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	(3)	การประชุมคณะกรรมการ	(4)	การท�าหน้าที่ของกรรมการ	
(5)	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	(6)	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	

3.83 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น	3	หัวข้อหลัก	ได้แก่	(1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	
(2)	การประชุมคณะกรรมการ	(3)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.81 / 4.00

คณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินรายคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น	3	หัวข้อหลัก	ได้แก่	(1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	
(2)	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(3)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.92 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น	3	หัวข้อหลัก	ได้แก่	(1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	
(2)	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(3)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.94 / 4.00

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินรายคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น	3	หัวข้อหลัก	ได้แก่	(1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา	
ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(2)	การประชุมคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	(3)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3.80 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น	3	หัวข้อหลัก	ได้แก่	(1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา	
ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(2)	การประชุมคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	(3)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3.88 / 4.00

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินรายคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น	3	หัวข้อหลัก	ได้แก่	(1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	(2)	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(3)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.77 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น	3	หัวข้อหลัก	ได้แก่	(1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	(2)	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(3)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.87 / 4.00
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4. ค่าตอบแทนกรรมการ
	 ค่าตอบแทนของกรรมการ	 ต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน	 โดยจะค�านึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	ส่วนผลตอบแทนของผู้บริหาร	และโบนัสประจ�าปีของกรรมการบริษัทพิจารณา
จากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นส�าคัญ	 ทั้งนี้	 ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจ�านวนที่สูง
ผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉล่ียของบริษัทฯ	ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	โดยจะค�านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
 
	 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ	 “โครงสร้างการจัดการ”	 >	 “ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร”

5. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
	 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่	 ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่	รวมถึงจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจ	และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้แก่กรรมการใหม่

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ	เช่น	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัท	เป็นต้น	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง	การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท�าเป็นการภายในบริษัทฯ	หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้	
 
	 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน	 โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก	 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก�าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าว
เพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ	 ท้ังน้ี	 เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท�างานมากขึ้น
และให้สามารถท�างานแทนกันได้
 
	 ในปี	2561	มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้เข้ารับการอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ส�าหรับกรรมการและ						
ผู้บริหาร	ดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา

1.	นายบวร	วงศ์สินอุดม •	 หลักสูตร	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นท่ี	28/2561
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.	พลเรือเอก	นิพนธ์	จักษุดุลย์ •	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Executive	(CGE)	รุ่นท่ี	12/2561
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3.	นายโกสิทธิ์	เฟื่องสวัสดิ์ •	 หลักสูตร	Board	Matters	and	Trends	(BMT)	รุ่นท่ี	5/2561	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Strategic	Board	Master	Class	(SBM)	รุ่นท่ี	3/2561	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4.	นายสุรศักดิ์	ใจเย็น •	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Executive	(CGE)	รุ่นท่ี	12/2561
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5.	นายณัฏฐ์กรณ์	ส�าราญ •	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นท่ี	26/2561

6.	นางสาวสุธาสินี	หมื่นละม้าย •	 Fundamentals	of	Petroleum	Economics	by	Petroleum	Institute	of	Thailand,	February	2018
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7. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
	 กรรมการของบริษัทฯ	 สามารถเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ	 ในเครือหรือบริษัทอื่นได้	 แต่ต้องเป็นไปตาม		
ข้อก�าหนดของส�านักงาน	ก.ล.ต.	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เป็นผู้พิจารณาหลัก
เกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 โดยในปี	 2561	
คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ได้ก�าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน						
เจ้าหน้าที่บริหาร	โดยแบ่งเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	
	 (1)	 ตัวชี้วัดด้านการเงิน	(GL	KPI)
	 (2)	 ตัวชี้วัดด้านปฏิบัติการและกระบวนการภายใน	(STD	KPI)
	 (3)	 ตัวชี้วัดด้านการพัฒนา	(EQ	KPI)

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละ	1	ครั้ง	และน�าเสนอผล
การประเมินต่อคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคณะกรรมการบริษัท

9. แผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan)
	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริการจัดการ			
บริษัทฯ		คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จึงได้ก�าหนดแผนการสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 •	 ปี	2560	ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 •	 ปี	2561	ได้ก�าหนดแผนในการพฒันาผู้สบืทอดต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	และได้พจิารณาคัดเลอืกผูสื้บทอดต�าแหน่ง 
	 	 ของผู้บริหารระดับสูง
	 •	 ปี	 2562	 ได้ก�าหนดแผนในการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง	 และติดตามแผนการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง 
	 	 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง

8. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
	 (1)	 บริษัทได้จัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด	(เฉพาะระดับกรรมการ)	และเปิดเผยไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี
	 (2)	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อท�าหน้าท่ีช่วย
สนบัสนนุคณะกรรมการบรษัิทในการก�าหนดกฎเกณฑ์ในการด�าเนนิงานด้านต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับนโยบายเก่ียวกบัการก�ากบัดูแลกจิการ	
ที่ดีของบริษัท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างย่ิงว่า	การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาจากการสร้างรากฐานอันมั่นคงให้เกิดแก่ชุมชนและสังคม	
รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างทั่วถึง	 โดยบริษัทฯ	 ยึดหลักแนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 ดังที่กล่าวว่า	 “ธุรกิจและ
ชุมชนต้องเติบโตไปด้วยกันเพื่อสร้างสรรความยั่งยืนอย่างแท้จริง”	 ด้วยเหตุนี้	 บริษัทฯ	 จึงมีเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรม
สาธารณประโยชน์เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการสร้างคณุภาพชวีติทีด่ขีองผูค้นในสงัคมอนัเป็นพืน้ฐานในการสร้างชมุชนให้เข้มแขง็	และเป็นการ	
ปูทางสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	ดังนั้น	 ในปี	 2561	บริษัทฯ	 ได้จัดท�านโยบายความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายให้
สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน	ซึ่งประกอบด้วย	8	หมวดส�าคัญ	ดังนี้

หมวดที่ 1: การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ	 มุ่งเน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 เป็นธรรม	 มีจรรยาบรรณ	 และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลัก

จริยธรรมในการประกอบการค้า	กฎหมาย	และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน	รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด	ๆ	ก็ตามที่ขัด
ขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	เช่น	การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า	การเรียก	รับ	และไม่ให้ผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่
ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อสินทรัพย์	เป็นต้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	โดยบริษัทฯ	
มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก�าหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	อาทิ	 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	เป็นต้น	อีกทั้ง	บริษัทฯ	มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส�านึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ	ในทุก
ระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

หมวดที่ 2: การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ	มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส	มีจริยธรรม	ยึดมั่นในหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และปฏิบัติตาม

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่	 การให้หรอืรับสนิบนกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืภาคเอกชน	 โดยบริษทัฯ	
ได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ	กระบวนการท�างาน	และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงาน			
ให้มีความชัดเจน	เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอ�านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	อนึ่ง	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มี
การจัดท�านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 โดยใช้หลักการและแนวทางของ	 “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต”	 (Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption:	CAC)	 	ทั้งนี้	 เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ							
โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ	 มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน	 โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน	 ชุมชน	

และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์	 ค�านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน	 ไม่ละเมิดสิทธิขั้น
พื้นฐาน	และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	ภาษา	สีผิว	 เพศ	อายุ	การศึกษา	สภาวะทางร่างกายหรือ
สถานะทางสังคม	 รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ	 เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 การใช้แรงงาน
เด็ก	และการคุกคามทางเพศ	เป็นต้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชน	โดย
จัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	และช่องทางในการร้องเรียนส�าหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิด
จากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และด�าเนินการเยียวยาตามสมควร	

ทั้งนี้	 เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและ
ปลูกจิตส�านึกให้บุคลากรของบริษัทฯ	ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

หมวดที่ 4: การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	 อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่ม

มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	ในอนาคต	ทั้งน้ี	บริษัทฯ	ได้
ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ	ดังนี้



112

(1)	 เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน	และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

(2)	 จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน	และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม	รวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทน	และการพิจารณาผลงานความดี
ความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท�างานที่เป็นธรรม	

(3)	 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร	โดยจัดให้มีการจัดอบรม	สัมมนา	ฝึกอบรม	รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา	และฝึกอบรมวิชาการ
ด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้	ความสามารถศักยภาพของบุคลากร	รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และการ
ท�างานเป็นทีมแก่บุคลากร

(4)	 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง	ๆ	ส�าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก�าหนด	 เช่น	ประกันสังคม	และนอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด	
เช่น	ประกันสุขภาพ	และประกันอุบัติเหตุ	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง	ๆ	แก่พนักงาน	เช่น	ทุนการ
ศึกษาแก่บุตร	และเงินช่วยฌาปนกิจ	เป็นต้น

(5)	 จดัให้มบีรกิารตรวจสขุภาพประจ�าปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบรษิทัฯ	 โดยพจิารณาจากปัจจยัความเสีย่งตามระดบั	 อาย	ุ เพศ	
และสภาพแวดล้อมในการท�างานของแต่ละบุคคล

(6)	 ด�าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	 และมีสุขอนามัยในสถานที่ท�างานที่ดี	 โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ	และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย	รวมถึงจัดการฝึกอบรม	และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี	และ
ดูแลสถานที่ท�างานให้ถูกสุขลักษณะ	มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

(7)	 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น	 หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระท�าที	่			
ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ	รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดม่ันในการ

ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ	ความซื่อสัตย์	และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ	ดังนี้

(1)	 บริษัทฯ	ค�านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ	โดยบริษัทฯ	มุ่งเน้นที่การให้บริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน	
เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่มีคุณภาพ	ถูกสุขลักษณะอนามัย	และได้รับความพึงพอใจสูงสุด	นอกจากนี้	บริษัทฯ	เล็งเห็นความส�าคัญของ
การให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการให้บรกิาร	โดยพนกังานของบรษิทัฯ	จะท�าหน้าทีใ่ห้ข้อมลูของการบรกิารอย่างถกูต้องและครบถ้วน	

(2)	 บริษัทฯ	มีโครงการที่จะพัฒนาคิดค้นการให้บริการใหม่อย่างต่อเนื่อง	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้
บริการที่หลากหลาย	มีคุณภาพและมาตรฐาน	และตรงความต้องการ	

(3)	 บริษัทฯ	 ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม	 โดยมีนโยบายในการด�าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ														
ที่ถูกต้อง	ไม่บิดเบือน	คลุมเครือ	หรือโฆษณาเกินจริง	เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ	

(4)	 บริษัทฯ	ค�านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า	และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
และกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล	และตามที่กฎหมายก�าหนด		รวมถึงออกแบบ	สร้างสรรค์	และพัฒนาบริการ
อยู่เสมอ	เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ	มาตรฐาน	และความปลอดภัยของบริการของบริษัท
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(5)	 บริษัทฯ	 จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า	 รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

(6)	 บริษัทฯ	จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ	และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ

(7)	 บริษัทฯ	จัดให้มีกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า	และระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ	ให้ยั่งยืน

หมวดที่ 6: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยบริษัทฯ	 ด�าเนินการและควบคุมให้การ

ให้บริการของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	 บริษัทฯ	 ยัง
ด�าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม	โดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนากระบวนการให้บริการ	และเลือกใช้วัสดุตลอดจน
สินค้าที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต	โดยยึดหลัก
การใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าท่ีจ�าเป็น	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	
เพื่อการดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการท�าลายสิ่งแวดล้อม	 โดยเริ่มจากการออกแบบที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 ใช้วัสดุไม่ส้ินเปลืองและ
สามารถน�ากลับมาใช้ได้หลายครั้ง	จัดหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งที่ก�าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ	และเป็นอุปกรณ์ในการด�าเนินธุรกิจ

หมวดที่ 7: การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคม					

อย่างแท้จริง	 	โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้	 	สร้างงาน	สร้างคน	ดังน้ัน	บริษัทฯ	จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ
และพัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้นการบริจาคและการสนับสนุนการศึกษา	 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง	ๆ	กับชุมชนโดยรอบในพื้นท่ีท่ี
บริษัทฯ	 เข้าด�าเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี	 รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน	 สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
การด�าเนินงานของบริษัทฯ	ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส�านึกและ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

หมวดที่ 8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
   สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมและการให้บริการเชิงสร้างสรรค์ที่มีแรงจูงใจอยู่ที่การรับผิดชอบต่อสังคม	 ส่ิงแวดล้อม	และผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม	 โดยมุ่งหวังให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นอันดับแรก	 ซึ่งการมีนวัตกรรม
เป็นกระบวนการและการให้บริการทางสังคมได้ด้วยน้ันอยู่บนพื้นฐานของการ	 “คิดใหม่”	 เพื่อตอบโจทย์ของสังคมในแง่มุมต่าง	 ๆ	
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการท�างานใน
เชิงสร้างสรรค์ได้ด้วย
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ด้วยเหตน้ีุ	บรษัิทฯ	จงึมุง่มัน่ในการสนบัสนนุและให้ความร่วมมอื	
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้องถิ่นในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมอันเป็นการปลูกจิตส�านึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ผู้คนในชุมชนเป็นประจ�า
ทุกปี

ในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	และโรงไฟฟ้าภาคใต้	จังหวัดกระบ่ี	ในการสนับสนุน
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าฯ	 ซ่ึงจัดขึ้นโดยเทศบาลต�าบลตล่ิงชัน	
ณ	หาดยาว	ต�าบลตลิ่งชัน	อ�าเภอเหนือคลอง	จังหวัดกระบี่	 โดย	
มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำาคืนสู่ธรรมชาติ

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า
การดำารงชีวิตของมนุษย์ไม่อาจหลีกห่าง

ไปจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และฟื้นสิ่งแวดล้อมให้ดีจึงเป็นการสร้างรากฐาน
ที่มั่นคงให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้	 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าคืนสู่ธรรมชาติยังสามารถ
โน้มน�าให้ผู้คนในชุมชนเล็งเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น�้าและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ	 อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูความ
อดุมสมบรูณ์ให้แก่ชมุชนชายฝ่ัง	 และรวมไปถงึการกระตุน้เศรษฐกิจ	
การท่องเที่ยวในชุมชนทะเลหาดยาวได้อีกด้วย
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กลุ่มบริษัทฯ	ได้ร่วมมือกับ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	คลัง
ปิโตรเลยีมสรุาษฏร์ธาน	ีจดักจิกรรมการพฒันาชมุชนแบบมส่ีวนร่วม	
ในโครงการส่งเสรมิสุขภาพจติ	 พชิติสุขภาพใจ	 (เยีย่มบ้านผู้ป่วยเรือ้รงั	
กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน	 ติดเตียง)	 ณ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลคลองฉนาก	อ.เมือง	จ.สุราษฎร์ธานี	ซึ่งจัดขึ้น	วันศุกร์ที่	13	
กรกฎาคม	2561	โดยมีวัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ

เพื่อให้บริการด้านความรู้ในการดูแล
ส่งเสริมและป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิต

แก่ประชาชนในชุมชน มีความเข้มแข็งและ
การพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองเสมอ

ภายใต้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และสืบสาน
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป
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กลุ่มบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	ซึ่งองค์กรได้มีการด�าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการ
จัดการที่ดี	โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร	

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เขตพื้นที่เทศบาลตำาบลเกาะสีชัง

 อันนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อความมุ่งมั่นพัฒนาวิถีชีวิตของชุมชนด้วยความ
จริงใจและมีคุณค่า ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจของบริษัท ด้วยการสร้าง

รอยยิ้มและกิจกรรมที่ดีสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความยั่งยืน

ด้านการพัฒนาโครงการเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อม	 ณ	 เทศบาล	
ต�าบลเกาะสีชัง	ในปี	2561	ท้ังหมด	6	โครงการ	โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1)	 วันที่	11	มกราคม	2561	ร่วมท�ากิจกรรมและสนับสนุน
งบประมาณ	โครงการ	Smart	City	ณ	เทศบาลต�าบลเกาะสีชัง																	
โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนบน
เกาะสีชัง	 โดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัย	 สุขภาพ	 อนามัย							
ของประชาชน	

2)	 วันที่	5	มีนาคม	2561	ร่วมท�ากิจกรรมและสนับสนุน				
งบประมาณ	โครงการพัฒนากองบังคับการต�ารวจน�้า	 โดยมี							
จุดประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและบริเวณ
กองบังคับการฯ	 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 และ
เป็นการอ�านวยความสะดวกต่อประชาชนผู้ใช้บริการ	

3)	 วันที่	 16	 สิงหาคม	 2561	 ร่วมท�ากิจกรรมและสนับสนุน
งบประมาณ	เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของต�ารวจภูธรอ�าเภอ
เกาะสชีงั	โดยการปรบัปรุงตวัเรอืและเครือ่งเรอืของ	สภ.อ.เกาะสชัีง	
เพื่อให้เรือที่มีอยู่สามารถปฏิบัติงานได้	เพื่อใช้ในภารกิจป้องกัน
และปราบปราม	อาชญากรรม	ยาเสพติด	และสร้างความอุ่นใจใน
ประชาชนในพื้นที่	

4)	 วันที่	30	พฤศจิกายน	2561	สนับสนุนกิจกรรมสนับสนุน
ชุดโต๊ะเก้าอี้	แก่โรงเรียนเกาะสีชัง	สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการ
สอนซึง่ประกอบไปด้วยโต๊ะ-เก้าอี	้ส�าหรับนกัเรยีนโรงเรยีนเกาะสชีงั	
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเสริมสร้างบุคลิกภาพคุณลักษณะ
ของนักเรียนให้มีมาตรฐานในการเรียน	
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1. สรุปคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทที่เกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท

การควบคุมภายใน 
	 บริษัทฯ	ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการประเมินระบบควบคุมภายใน	โดยให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรม
อย่างเพียงพอ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	 การใช้ทรัพยากร	 การดูแลรักษาทรัพย์สิน	 การป้องกันและลดความผิดพลาดใน
การท�างาน	 และการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจ	 โดยบริษัทฯ	 ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาระดับความเพียงพอของการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล									
(The	Committee	of	 Sponsoring	Organizations	of	 the	Tread	way	Commission	 :	COSO)	 โดยสรุปสาระส�าคัญตาม																				
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง	5	ด้าน	ดังนี้

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
	 บริษัทฯ	 มีการควบคุมภายในที่ดี	 โดยคณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับให้ความส�าคัญ					
ในการควบคุมภายในขององค์กร	โดยมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม	(code	of	conduct)	ที่เป็นลายลักษณ์อักษร	
ส�าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนในบรษิทั	ก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน	
ผูบ้ริหารระดบัสงูมส่ีวนร่วมในการก�าหนดโครงสร้างองค์กรทีส่นบัสนนุการบรรลวัุตถปุระสงค์ของบรษิทัตามสายงาน
บังคับบัญชารวมท้ังก�าหนดอ�านาจหน้าที่ตามลักษณะงานอย่างเหมาะสม	 (Job	 Description)	 การสรรหา	
พัฒนาและฝึกอบรม	 ก�าหนดตัวชี้วัด	 (Key	 Performance	 Indicators)	 และการสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง	
(Succession	 Plan)	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมี			
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในและจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องทุกปี

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีนโยบายการบริหารความเส่ียงที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งสื่อสาร
นโยบายดังกล่าวให้ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ		รวมทั้งรายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด�าเนินงาน
ของบริษัทอย่างแท้จริง	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีคณะท�างานบริหารความเส่ียง	 ซ่ึงท�าหน้าที่รวบรวมและระบุ			
ความเสีย่งทกุประเภทซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิจากปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร	บรษิทัฯ	มมีาตรการ	
และแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	 มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริตในบริษัทฯ	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญกับรายการความเส่ียงดังกล่าว	โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง	ๆ	เช่น	ปัจจัยภายนอก	ปัจจัยภายใน	การควบคุมภายใน	รายงานทางการเงิน	รูปแบบการท�าธุรกิจ	และ
การเปลี่ยนแปลงผู้น�าองค์กร	 ตลอดจนได้ก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าวซึ่งอาจส่งผล	
กระทบท�าให้บริษัทฯ	เกิดความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว		
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  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
	 บริษัทฯ	ก�าหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานต่าง	ๆ	เป็นลายลักษณ์อักษรโดยครอบคลุมกระบวนการ
ท�างานอย่างเหมาะสม	กับความเสี่ยง	นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน	การจัดซื้อ	และ
การบริหารทั่วไป	ตลอดจนก�าหนดขอบเขต	อ�านาจหน้าที่	และการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน	 เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้	 มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 เพื่อสอบทานการท�ารายการระหว่างกันให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ	 และข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ก�าหนดให้มีระบบควบคุมภายในทุกหน่วยงานและแบ่งแยกหน้าท่ี
ความรับผิดชอบที่ส�าคัญออกจากกันอย่างเด็ดขาด	ได้แก่	การอนุมัติรายการ	การบันทึกรายการบัญชี	และการดูแล
จดัเก็บทรพัย์สิน	บรษิทัฯ	ก�าหนดให้มกีารจดัการทีด่ขีองระบบสารสนเทศโดยให้ครอบคลมุทุกกระบวนการปฏบัิตงิาน	
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านความปลอดภัย	การพัฒนาและบ�ารุงรักษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งานได้	มีการติดตามการท�าธุรกรรม	ระยะยาวว่าวิธีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ	
 
 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลต่าง	ๆ	จากภายในและภายนอกองค์กร					
โดยค�านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ	จะได้รับ	ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวมีความเพียงพอส�าหรับผู้บริหารเพื่อใช้
ประกอบการตดัสนิใจในการด�าเนนิธรุกจิ	ก�าหนดแนวทางการบรหิาร	กลยทุธ์ของบรษัิทฯ	อย่างถกูต้องและเชือ่ถอืได้	
โดยผู้เกี่ยวข้องได้น�าส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่แสดงข้อมูล
ส�าคัญต่อการพิจารณาอนุมัติรายการต่าง	ๆ	อย่างเพียงพอภายในก�าหนดเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด	บริษัทฯ	
ได้จัดท�ารายงานการประชุมอย่างละเอียดรอบคอบ	 เช่น	 บันทึกข้อซักถามของกรรมการ	 ความเห็น	 ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกรรมการในเรื่องที่น�าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา	 และได้เก็บเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ส�าคัญไว้ในที่มิดชิดและไม่เผยแพร่ข้อมูลส�าคัญต่อบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 นอกจากน้ี	 เม่ือได้รับแจ้ง
ข้อมูลจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่าบริษัทฯ	มีข้อบกพร่องในการกระบวนการควบคุมภายใน	บริษัทฯ	
ได้ด�าเนนิการแก้ไข			ข้อบกพร่องอย่างครบถ้วนตามก�าหนดเวลาโดยผ่านการพจิารณาจากผูบ้รหิารและคณะกรรมการ	
บริษัทตามอ�านาจอนุมัติ		
 
	 บริษัทฯ	มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ	และมีช่องทางการสื่อสารพิเศษ
หรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง	ๆ	ภายในบริษัทฯ	สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตภายใน
บริษัทฯ	(Whistle	Blower)	ไปยังประธานกรรมการตรวจสอบตามนโยบายของบริษัทฯ	รวมทั้งมีการสื่อสารข้อมูล
กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
	 บริษัทฯ	 จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อก�าหนดขององค์กร	 โดยไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานกับบริษัท	 มีแผนการตรวจสอบตามระบบการควบคุม
ภายในที่วางไว้	 โดยการประเมินตนเอง	 และ/หรือ	 การประเมินอิสระจากผู้ตรวจสอบภายใน	 ติดตามและประเมิน
ผลระบบควบคมุภายใน	 รวมทัง้รายงานผลการตรวจสอบภายใน	 ซึง่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
อย่างสม�่าเสมอ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล			
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	 (International	 Standard	 for	 the	 Professional	 Practice	of	
Internal		Auditing,	IIA)	บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความม่ันคงของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างทันท่วงที	 และรายงานความคืบหน้าในการ
ปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	
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การบริหารความเสี่ยง
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างยิ่ง	 ดังนั้น	 ในปี	 2561	บริษัทฯ	 ได้ท�าการจ้างที่ปรึกษา	ที่มีความรู้												
ความสามารถ	 และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการความเส่ียง	 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการประเมินและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้แก่พนักงาน	อีกทั้งบริษัทฯ	ยังได้มีการก�าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ	
COSO-ERM	2017	เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง	ที่จะท�าให้องค์กรบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 โดย
จะประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน	 ได้แก่	 ด้านธรรมาภิบาล	 ด้านการกลยุทธ์และแผนการด�าเนินธุรกิจ								
ด้านการด�าเนินงานและระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 และด้านรายงานทางการเงิน	 เพื่อหามาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่าง
เพยีงพอและเหมาะสมและได้มกีารรายงานความคืบหน้าของการบรหิารจดัการความเสีย่งให้แก่คณะกรรมการบรษิทั	 รวมทัง้มกีารทบทวน	
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	เพื่อให้สามารถประเมินและหามาตรการป้องกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. คว�มเห็นของสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยใน

	 จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	และการตรวจสอบงบการเงินของ	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	
สอบบัญชี	 จ�ากัด	 ประจ�าปี	 2561	 ของบริษัทฯ	 พบว่า	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการวางระบบควบคุมภายในและจัดให้มีระบบ
ควบคุมภายในส�าหรับทุกกระบวนการท�างานของแต่ละหน่วยงานในองค์กร	อย่างเพียงพอ	เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	และให้ความมั่นใจ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียในการควบคุมทรัพยากรของบริษัทฯ	ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด	และจากรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานการ
สอบทาน	งบการเงิน	ไม่พบประเด็นการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในอย่างมีนัยส�าคัญ		

3. หัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) และหัวหน้�ง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น 
 ของบริษัท (Compliance) 

	 (1)	 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาคดัเลือกหวัหน้างานตรวจสอบภายใน	มาปฏบิตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งหวัหน้างาน	ซึง่ปัจจบุนั						
นางสาวสิริมาพรรณ	ไผ่เฉลิม	ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	โดยได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่น้ีตั้งแต่วันท่ี	1	พฤศจิกายน	
2559	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 นางสาวสิริมาพรรณ	 ไผ่เฉลิม	 มีความเหมาะสมกับต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา	 ประสบการณ์การท�างาน	 คุณวุฒิด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน	 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้	
บริษัท	เวล	แพลนนิ่ง	โซลูชั่น	จ�ากัด	ท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทเพิ่มเติมอีกด้วย
 
	 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	(Compliance)	ของบริษัทฯ	คือ	นางสาวอุดรรัตน์	สิทธิกร	ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ
บริษัท

	 (2)	 ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	
โยกย้าย	 และการเลิกจ้างหัวหน้าและพนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทนั้น				
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1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	สาขาการจัดการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	(วิศวกรรมเคมี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(วิศวกรรมเคมี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 •	 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

น�ยบวร วงศ์สินอุดม
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ :	64	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :	22	มกราคม	2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ตนเอง	:	ไม่มี	
	 	 	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	:	คู่สมรสถือหุ้น
	 	 	 จ�านวน	1,500,000	หุ้น	(ร้อยละ	0.060
	 	 	 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
2559	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการและ
	 	 	 กรรมการอิสระ
	 	 	 บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561	–	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ
	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 และกรรมการผู้จัดการ
	 	 	 บริษัท	น�้ามันพืชไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
2558	–	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
	 	 	 บริษัท	ไทยบริติช	ซีเคียวริตี้	พริ้นติ้ง
	 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
2558	–	ปัจจุบัน		 กรรมการ	และกรรมการบริหาร
	 	 	 บริษัท	ดับบลิวพี	เอ็นเนอร์ยี่
	 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น
2561	–	ปัจจุบัน	 รองประธาน	–	งานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
	 	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559	–	ปัจจุบัน		 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส	จ�ากัด
2558	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ
	 	 	 บริษัท	ยูเอซี	แอ็ดวานซ์	โพลิเมอร์	แอนด์	เคมิคัลส์		
	 	 	 จ�ากัด
2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	อาเชียนโปแตชชัยภูมิ	จ�ากัด	(มหาชน)
2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการอ�านวยการ
	 	 	 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2555	–	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ
	 	 	 บริษัท	พีทีที	ฟีนอล	จ�ากัด
2554	–	ปัจจุบัน		 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 สถาบันพลาสติก	กระทรวงอุตสาหกรรม
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ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560	–	2561	 กรรมการ
	 	 	 การรถไฟแห่งประเทศไทย
2557	–	2561	 กรรมการ
	 	 	 การประปานครหลวง
2559	–	2560	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 บริษัท	สุธากัญจน์	จ�ากัด	(มหาชน)
2557	–	2559	 ประธานคณะกรรมการ	
	 	 	 สถาบันน�้าเพื่อความยั่งยืน
	 	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557	–	2559	 ประธาน	
	 	 	 คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
	 	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556	–	2557	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด		
	 	 	 (มหาชน)

2556	–	2557	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	วินิไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
2555	–	2557	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	ไทยแทงค์เทอร์มินัล	จ�ากัด
2555	–	2557	 ประธานกรรมการ
	 	 	 บริษัท	เอ็นพีซี	เซฟตี้	แอนด์	เอ็นไวรอนเมนทอล			
	 	 	 เซอร์วิส	จ�ากัด
2555	–	2557	 ประธานกรรมการ	
	 	 	 บริษัท	พีทีที	เมนเทนแนนซ์	แอนด์	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด
2555	–	2557	 กรรมการ	
	 	 	 บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
2554	–	2557	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)
2552	–	2557	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	
	 	 	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
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2
คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 ปริญญาตรี	สาขาวิทยาศาสตร์	(ทร.)	โรงเรียนนายเรือ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 •	 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	

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์
รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการที่ดี
อายุ	:	67	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	22	มกราคม	2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:		ตนเอง	:	500,000	หุ้น
	 	 (ร้อยละ	0.020	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด)
	 	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
2559	–	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการและ
	 	 	 ประธานคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 	 	 บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น
2549	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ
	 	 	 บริษัท	บทด	จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2556	–	2559	 ประธานกรรมการ
	 	 	 บริษัท	นทลิน	เวลสตาร์	เอ็นเนอจิ	จ�ากัด
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3
คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 ปริญญาโทการบริหาร	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 Bachelor	Degree	in	Higher	Accounting	California	College	of	Commerce,	U.S.A.

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
	 -ไม่มี-

น�ยช�ยน้อย เผื่อนโกสุม
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการที่ดี
อายุ	:	68	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	22	มกราคม	2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :		ตนเอง:	1,500,000	หุ้น
	 	 (ร้อยละ	0.060	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด)
	 	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

2555	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและ
	 	 	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล
	 	 	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์		
	 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น
2560	–	ปัจจุบัน	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 บริษัท	ทรัพย์ทิพย์	จ�ากัด
2553	–	ปัจจุบัน		 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	เนชั่นแนล	เพาเวอร์	ซัพพลาย	จ�ากัด	(มหาชน)	

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2559	–	2561		 กรรมการในคณะกรรมการอ�านวยการ	เงินทุนหมุนเวียน	
	 	 	 กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง
2554	–	2561	 กรรมการ	
	 	 	 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน	(องค์การมหาชน)			
	 	 	 กระทรวงพลังงาน
2552	–	2561		 กรรมการ	
	 	 	 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2553	–	2559	 กรรมการ	
	 	 	 คณะกรรมการประเมนิผลงานรัฐวสิาหกจิ	กระทรวงการคลงั
2556	–	2557	 ประธานกรรมการ	
	 	 	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
2559	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ
	 	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 และกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	
	 	 	 และก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 	 	 บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ		 	
	 	 	 กรรมการตรวจสอบ
	 	 	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
	 	 	 และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 	 	 บริษทั	เฟรเซอร์ส	พรอ็พเพอร์ตี	้	 	
	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และ	
	 	 	 กรรมการทรัพยากรบุคคล
	 	 	 และก�าหนดค่าตอบแทน
	 	 	 บริษัท	ดีมีเตอร์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด		 	
	 	 	 (มหาชน)
2559	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
	 	 	 บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	จ�ากัด	(มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 •	 เนติบัณฑิตไทย	รุ่นที่	27	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
	 •	 นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	รุ่นที่	1

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 •	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นที่	28/2555
	 •	 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	

น�ยสมช�ย คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการที่ดี
อายุ :	68	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	22	มกราคม	2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:		ตนเอง:	ไม่มี	
	 	 	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	:คู่สมรสถือหุ้น
	 	 	 จ�านวน	800,000	หุ้น
	 	 	 (ร้อยละ	0.032	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

4

ประสบการณ์การท�างาน
2559	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และ	
	 	 	 กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน
	 	 	 และก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 	 	 บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2559	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ
	 	 	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 	 บรษิทั	ดับบลิวพ	ีเอน็เนอร์ยี	่จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือ
องค์กรอื่น
2560	–	ปัจจุบัน		 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 บริษัท	แอพเพลิ	เวลธ์	โฮลด้ิงส์	จ�ากัด	(มหาชน)
2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 บรษิทั	อีสเทอร์น	พาวเวอร์	กรุป๊	จ�ากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2559	–	2561	 ประธานกรรมการ
	 	 	 บริษัท	เอคิว	เอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)

2558	–	2561		 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 บริษัท	ธนบุรี	เฮลท์แคร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
2554	–	2561		 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)
2559	–	2559	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
2556	–	2558		 อธิบดีอัยการ
	 	 	 ส�านักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
	 	 	 ส�านักงานอัยการสูงสุด
2553	–	2558	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	
	 	 	 กรมศุลกากร
2551	–	2558	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ	 	
	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์
2554	–	2557	 กรรมการ	ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ	
	 	 	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	และประธานกรรมการบริหาร	
	 	 	 ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	
	 	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
	 	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาธรณีวิทยา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 •	 หลักสูตร	Board	Matters	and	Trends	(BMT)	รุ่นที่	5/2561
	 •	 หลักสูตร	Strategic	Board	Master	Class	(SBM)	รุ่นที่	3/2561
	 •	 หลักสูตร	Boards	that	Make	a	Difference	(BMD)	รุ่นที่	5/2560
	 •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	รุ่นที่	247/2560
	 •	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	รุ่นที่	139/2560

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
	 -ไม่มี-

ประสบการณ์การท�างาน
2559	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 	 บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น
2561	–	ปัจจุบัน	 กรรมการอาชีพ	(Chartered	Director)
	 	 	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
2553	–	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ
	 	 	 บริษัท	ที่ปรึกษา	เค	เอ็ม	เอ	เอ็น	จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
-ไม่มี-

น�ยโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ :	59	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	22	มกราคม	2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ตนเอง	:	1,500,000	หุ้น
	 	 (ร้อยละ	0.060	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด)
	 	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

5
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คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 •	 ปริญญาตรี	สาขาวิทยาศาสตร์	โรงเรียนนายเรือ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	155/2555
	 •	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	92/2554

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
	 •	 หลักสูตร	การบริหารความเสี่ยงองค์กร	รุ่นที่	10	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น�ยสุรพล มีเสถียร
กรรมการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท) และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ :	65	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	22	มกราคม	2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	 ตนเอง:	500,000	หุ้น
	 	 (ร้อยละ	0.020	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด)
	 	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	:	คู่สมรสถือหุ้น
	 	 จ�านวน	100,000	หุ้น
	 	 (ร้อยละ	0.004	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

6

ประสบการณ์การท�างาน
2559	–	ปัจจบุนั		 กรรมการ	และกรรมการบรหิารความเสีย่ง
	 	 	 บรษิทั	พรมิา	มารนี	จ�ากดั	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2554	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	ซอีอยล์	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หรือองค์กรอื่น
2561	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	บิก๊ซี	จ�ากัด
2554	–	ปัจจบุนั	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
	 	 	 บรษิทั	นทลนิ	จ�ากัด
2554	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	คณุนท	ีจ�ากัด
2552	–	ปัจจบุนั	 รองประธานกรรมการ
	 	 	 สมาคมเจ้าของเรอืไทย

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2557	–	2561	 กรรมการ
	 	 	 Nathalin	Shipping	Pte.	Ltd.
2557	–	2559	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	เอ็น.ที.แอล.	มารีน	จ�ากดั
2554	–	2559	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	บทด	จ�ากัด
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7
คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 •	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
	 -ไม่มี-

ประสบการณ์การท�างาน
2559	–	ปัจจุบัน		 กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 	 บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2548	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร
	 	 	 บริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น
2556	–	ปัจจุบัน	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
	 	 	 บริษัท	นทลิน	จ�ากัด
2554	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 	 Nathalin	Shipping	Pte.	Ltd.
2543	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	นทลิน	จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2555	–	2559	 กรรมการ
	 	 	 TOP-NTL	Pte.	Ltd.
2548	–	2557	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	คุณนที	จ�ากัด

น�ยพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
กรรมการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	:	52	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	22	มกราคม	2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ตนเอง	:	100	หุ้น
	 	 (ร้อยละ	0.000	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด)
	 	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
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8
คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 •	 รัฐศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประสบการณ์การท�างาน
2559	–	ปัจจบุนั		 กรรมการ	และกรรมการบรหิาร
	 	 	 บรษิทั	พรมิา	มารนี	จ�ากดั	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น
2557	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
	 	 	 บรษิทั	นทลนิ	จ�ากัด
ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 Dolphin	Group

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2552	–	2557	 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์และบริหาร
	 	 	 บรษิทั	นสิสนั	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

น�ยสุรศักดิ์ ใจเย็น
กรรมการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท) และ
กรรมการบริหาร
อายุ :	48	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	22	มกราคม	2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:		ตนเอง:	200,000	หุ้น
	 	 (ร้อยละ	0.008	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด)
	 	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	:	คู่สมรสถือหุ้นจ�านวน
	 	 200,000	หุ้น	(ร้อยละ	0.008	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
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9
คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟ้า	สาขาไฟฟ้าก�าลัง	โรงเรียนนายเรือ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 •	 หลักสูตร	Risk	management	for	Corporate	leader	(RCL)	รุ่นที่	8/2560
	 •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	248/2560
	 •	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	120/2558	
	 •	 หลักสูตร	Successful	formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	รุ่นที่	124/2558

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
	 •	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.	23)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	9/2560
	 •	 Team	Bridge	Simulator	Thaioil	Training	Center	Southampton,	UK
	 •	 Team	Bridge	Man	Modern	Training	Center	Singapore
	 •	 Solving,	Decision	Making	Training	Center	Singapore
	 •	 Loss	Control,	Advance	LPG	Tanker	Training	Center	Singapore

ว่�ที่เรือตรี ช�ญวิทย์ อนัคกุล
กรรมการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	:	61	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :	22	มกราคม	2559
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร :	27	มกราคม	2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:		ตนเอง:	100	หุ้น	(ร้อยละ	0.000	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด)
	 	 	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	:		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
2559	–	ปัจจบุนั		 กรรมการ	ประธานคณะกรรมการบริหาร			
	 	 	 และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
	 	 	 บรษิทั	พรมิา	มารนี	จ�ากดั	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือ
องค์กรอื่น
2560	–	ปัจจบุนั	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
	 	 	 TOP-NTL	Pte.	Ltd.
2559	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	บงกช	มารนี	เซอร์วสิ	จ�ากดั
2559	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	ออร์ชาร์ด	นาว	ีจ�ากดั
2557	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 เอน็.ท.ีแอล.	มารนี	จ�ากดั

2557	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	สงิหา	แท็งเกอร์	จ�ากดั
2554	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 Nathalin	Shipping	Pte.	Ltd.

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2555	–	2557	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารด้านธรุกจิและการตลาด
	 	 	 บริษัท	นทลนิ	จ�ากัด
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คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 •	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟ้า	สาขาไฟฟ้าก�าลัง	โรงเรียนนายเรือ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 -ไม่มี-

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
	 •	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)		รุ่นที่	26/2561
	 •	 Risk	Management	and	Incident	Investigation	Lloyd’s	Register
	 •	 Accelerated	Finance	and	Accounting	for	Non-Finance	Manager	Boston	Network
	 •	 Subsea	Field	Development	Concept	Optimization	Universal	Network	Intelligence
	 •	 Regional	Workshop	on	the	IMO	London	Protocol	in	Thailand	International	Maritime	Organization
	 •	 Navigation	Risk	“Assessment	and	Management”	Workshop	C.&P.
	 •	 หลักสูตร	SEA	Survival	&	Offshore	Safety	Procedures	SMTC/Sribima	Maritime	Training	Centre
	 •	 How	to	develop	a	risk	management	plan-HRP
	 •	 Advance	Commercial	Negotiation	(Best	Practice)
	 •	 The	leadership	grid	Thailand	4.0

10 น�ยณัฏฐ์กรณ์ สำ�ร�ญ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ
และกรรมการบริหาร
อายุ	:	52	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	:	22	กุมภาพันธ์	2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	 ตนเอง:	ไม่มี
	 	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
2561	–	ปัจจบุนั		 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	สายงานธรุกจิ	
	 	 	 บรหิารจดัการเรอื
	 	 	 บรษิทั	พรมิา	มารนี	จ�ากดั	(มหาชน)
2560	–	ปัจจบุนั	 กรรมการบรหิาร
	 	 	 บรษิทั	พรมิา	มารนี	จ�ากดั	(มหาชน)
2558	–	ปัจจบุนั	 ผูอ้�านวยการสายงานเทคนคิ
	 	 	 บรษิทั	พรมิา	มารนี	จ�ากดั	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือ
องค์กรอื่น
2559	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	ไทยมารีน	แทงเกอร์	จ�ากดั
2559	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	บงกช	มารนี	เซอร์วสิ	จ�ากดั

2559	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	นทลนิ	แมนเนจเมนท์	จ�ากดั
2559	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	จดัหางาน	บเีอสซ	ีแมเนจเม้นท์	จ�ากดั
2559	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	ศรีไทย	แคปปิตอล	จ�ากดั
2557	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	เอ็น.ที.แอล.	มารีน	จ�ากดั
ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	ท.ีไอ.เอ็ม.	ชพิ	แมนเนจเมนท์	จ�ากดั

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2559	–	2561	 กรรมการผูจ้ดัการ	(รักษาการ)
	 	 	 บริษัท	นทลนิ	แมนเนจเมนท์	จ�ากดั
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คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	สาขา	Marketing	Webster	University
	 •	 ปริญญาตรี	สาขา	Psychology	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 -ไม่มี-

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
	 •	 Marketing	Knowledge	for	ship	business	unit
	 •	 Advanced	commercial	negotiation:	Best	practices	&	real	cases
	 •	 IPO	Focus:	บัญชีที่ควรรู้ก่อนก้าวสู่	IPO
	 •	 IPO	Focus:	Intensive	Internal	Control	for	Success	IPO

11 น�ยสมพัฒน์ คงสำ�ร�ญ
ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด 2 และ
กรรมการบริหาร
อายุ	:	55	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	:	16	กันยายน	2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :		ตนเอง:	ไม่มี
	 	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
2558	–	ปัจจบุนั	 ผูอ้�านวยการสายงานการตลาด	2		 	
	 	 	 และกรรมการบรหิาร
	 	 	 บรษิทั	พรมิา	มารนี	จ�ากดั		 	 	
	 	 	 (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หรือองค์กรอื่น
2559	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	ไทยมารีน	แทงเกอร์	จ�ากดั
2559	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	ออร์ชาร์ด	นาว	ีจ�ากดั
2559	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	บงกช	มารนี	เซอร์วสิ	จ�ากดั
2559	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	นทลนิ	แมนเนจเมนท์	จ�ากดั
2557	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 Nathalin	Shipping	Pte.	Ltd.
2557	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	สงิหา	แท็งเกอร์	จ�ากดั

ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	ทอ็ป	นอติคอล	สตาร์	จ�ากดั

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2557	–	2559		 กรรมการผูจ้ดัการ
	 	 	 บริษัท	นทลนิ	ออฟชอร์	จ�ากดั	(ปัจจบุนั	คอื
	 	 	 บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากดั	(มหาชน))
2555	–	2557	 กรรมการผูจ้ดัการ
	 	 	 บริษัท	คณุนท	ีจ�ากัด
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12
คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน	มหาวิทยาลัยบูรพา
	 •	 ปริญญาตรี	สาขาการจัดการ	(ทรัพยากรมนุษย์)	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 -ไม่มี-

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
	 •	 Marketing	Knowledge	for	Ship	Business	Unit

ประสบการณ์การท�างาน
2558	–	ปัจจบุนั		 ผูอ้�านวยการสายงานการตลาด	1
	 	 	 บรษิทั	พรมิา	มารนี	จ�ากดั	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น
2561	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	บิก๊ซี	จ�ากัด
2561	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	จดัหางาน	บเีอสซ	ีแมเนจเม้นท์	จ�ากดั
2559	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	เอ็น.ที.แอล.	มารนี	จ�ากดั
2559	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	นทลนิ	แมนเนจเมนท์	จ�ากดั
ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	ไทยมารีน	แทงเกอร์	จ�ากดั

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2556	–	2558	 กรรมการผูจ้ดัการ
	 	 	 บรษิทั	กาญจนามารีน	จ�ากดั

น�งส�วนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์
ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด 1 
อายุ	:	42	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	:	1	กันยายน	2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ตนเอง:	ไม่มี
	 	 	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
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คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	สาขา	Business	Management	(Merit),	Oxford	Brookes	University,	Oxford,	UK
	 •	 ปริญญาตรี	สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์	ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 -ไม่มี-

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
	 •	 Fundamentals	of	Petroleum	Economics	by	Petroleum	Institute	of	Thailand,	February	2018
	 •	 Financial	Management	and	Tax	Planning	by	The	Faculty	of	Economics,	Chulalongkorn	University		 	
	 	 Thailand,	April-May	2016
	 •	 LNG/Gas	Contracts	-	Negotiation,	Drafting	and	Administration	by	IBC	Asia	Singapore,	May	2015
	 •	 LNG	Cargo	Operations,	Transportation	and	claims	by	IBC	Asia	Singapore,	March	2015
	 •	 Tanker	Chartering,	Laytime	and	Demurrage	by	IBC	Asia	Singapore,	June	2014
	 •	 Fundamental	of	Technical	and	Commercial	of	Tankers	by	NYK	Line,	Japan,	May	2014
	 •	 Fundamental	of	Laytime	and	Demurrage	by	IBC	Asia	Singapore,	March	2014
	 •	 กลยุทธ์ทางธุรกิจ	กฎหมาย	และภาษีในการควบรวมและซื้อกิจการ

ประสบการณ์การท�างาน
2561	–	ปัจจบุนั		 ผูอ้�านวยการสายงานการลงทนุโครงการและประกนัคณุภาพ
	 	 	 บรษิทั	พรมิา	มารนี	จ�ากดั	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น
2561	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	ไทยมารีน	แทงเกอร์	จ�ากดั
2561	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	สงิหา	แท็งเกอร์	จ�ากดั
2561	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	ทอ็ป	นอติคอล	สตาร์	จ�ากดั

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2556	–	2561	 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด	
	 	 	 TOP-NTL	Pte.	Ltd.

13 น�งส�วสุธ�สินี หมื่นละม้�ย
ผู้อ�านวยการสายงานการลงทุนโครงการและประกันคุณภาพ
อายุ :	35	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร :	14	มิถุนายน	2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:		ตนเอง:	ไม่มี
	 	 	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
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คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 •	 ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 -ไม่มี-

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ
	 •	 Strategic	CFO	In	Capital	Markets	Program	รุ่นที่	5/2560
	 •	 Orientation	Course	CFO	(Focus	On	Financial	Reporting)

ประสบการณ์การท�างาน
2560	–	ปัจจบุนั		 ผูอ้�านวยการสายงานการเงนิและการบญัช	ีและกรรมการบริหาร
	 	 	 บรษิทั	พรมิา	มารนี	จ�ากดั	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น
2560	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	เอ็น.ที.แอล.		มารนี	จ�ากดั
2560	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	ไทยมารีน	แทงเกอร์	จ�ากดั
2560	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	ออร์ชาร์ด	นาว	ีจ�ากดั
2560	–	ปัจจบุนั	 กรรมการ
	 	 	 บรษิทั	นทลนิ	แมนเนจเมนท์	จ�ากดั

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2535	–	2559	 ผูอ้�านวยการสายงานการเงนิ
	 	 	 บรษิทั	นทลนิ	จ�ากัด

14 น�ยวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์
ผู้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี และ
กรรมการบริหาร
อายุ	:	57	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	:	1	มกราคม	2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:		ตนเอง	:	ไม่มี
	 	 	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
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คุณวุฒิทางการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท		Master	of	Business	Systems,	Monash	University
	 •	 ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

ประสบการณ์การท�างาน
2561	–	ปัจจบุนั	 เลขานกุารบรษิทั
	 	 	 บรษิทั	พรมิา	มารนี	จ�ากดั	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น
-ไม่มี-

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2560	–	2561	 ผูจ้ดัการอาวโุสนกัลงทนุสมัพนัธ์และเลขานุการบริษัท
	 	 	 บรษิทั	ออรจ้ิิน	พร็อพเพอร์ตี	้จ�ากดั	(มหาชน)
2557	–	2558	 พนกังานอาวโุสงานเลขานกุารบรษิทั
	 	 	 ธนาคารเกียรตินาคนิ	จ�ากดั	(มหาชน)
2547	–	2557	 ผูจ้ดัการอาวโุสส�านกักรรมการผูอ้�านวยการใหญ่
	 	 	 บรษิทั	จดัการและพฒันาทรพัยากรน�า้ภาคตะวนัออก	จ�ากดั	(มหาชน)

น�งส�วอุดรรัตน์ สิทธิกร
เลขานุการบริษัท
อายุ :	43	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท :	2	กรกฎาคม	2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:		ตนเอง:	ไม่มี
บุคคลที่มีความสัมพันธ์* :	 ไม่มี

หมายเหตุ
*	บุคคลที่มีความสัมพันธ์	หมายถึง
(1)	คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2)	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3)	นิติบุคคลที่กรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลตาม	(1)	และ	(2)	ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ	30		ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของนิติบุคคลดังกล่าว	และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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รายละเอียดเกี่ยวกับการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง	 คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
ฉันสามีภริยา	 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 และนิติบุคคลที่ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ	 30	 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด	 ต่อส�านักงาน	
ก.ล.ต.	ภายใน	3	วันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์	ตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	

นอกจากนี้	กรรมการและผู้บริหารยังต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งแรกภายใน	7	วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	และ
รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน	3	วันท�าการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์	โดยให้ส่งรายงานไปยังเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	การถือหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหาร	เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
หุ้นสามัญ (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม / (ลด)

1.
นายบวร	วงศ์สินอุดม - - -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ 1,500,000 1,500,000 -

2.
พลเรือเอก	นิพนธ์	จักษุดุลย์ 500,000 500,000 -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

3.
นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม 1,500,000 1,500,000 -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

4.
นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ - - -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ 800,000 800,000 -

5.
นายโกสิทธิ์	เฟื่องสวัสดิ์ 1,500,000 1,500,000 -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

6.
นายสุรพล	มีเสถียร 500,000 500,000 -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ 100,000 100,000 -

7.
นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข 100 100 -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

8.
นายสุรศักดิ์	ใจเย็น 200,000 200,000 -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ 200,000 200,000 -

9.
ว่าที่เรือตรี	ชาญวิทย์	อนัคกุล 100 100 -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

10.
นายณัฏฐ์กรณ์	ส�าราญ - - -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

11.
นายสมพัฒน์	คงส�าราญ - - -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -
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ฝ่าย/แผนก
หุ้นสามัญ (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม / (ลด)

12. นายวิริทธิ์พล	จุไรสินธุ์ - - -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

13. นางสาวนิภัทร	เอี่ยมศิริวัฒน์ - - -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

14. นางสาวสุธาสินี	หมื่นละม้าย - - -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

 
หมายเหตุ:	
บุคคลที่มีความสัมพันธ์	หมายถึง

(1)คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2)บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3)นิติบุคคลที่กรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลตาม	(1)	และ	(2)	ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ	30		ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

นิติบุคคลดังกล่าว	และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561)

C	=	ประธานกรรมการ			/	=	กรรมการ			E	=	ผู้บริหาร	

รายชื่อบริษัท

หมายเหตุ
(1)	บริษัท	ออร์ชาร์ด	นาวี	จ�ากัด	ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	เมื่อวันที่	30	มกราคม	2562
(2)	บริษัท	ศรีไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	เมื่อวันที่	30	มกราคม	2562

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ
และผู้บริหาร

บริษัท
ใหญ่ บริษัท

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

Nathalin PRM BIGS BMS BSC NMC NSSG NTL OCN SHT STC TIM TMT TNS TNTL TST

1.	นายบวร	วงศ์สินอุดม C

2.	พลเรือเอก	นิพนธ์	จักษุดุลย์ /

3.	นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม /

4.	นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ /

5.	นายโกสิทธิ์	เฟื่องสวัสดิ์ /

6.	นายสุรพล	มีเสถียร /,	E / /

7.	นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข /,	E / /

8.	นายสุรศักดิ์	ใจเย็น /,	E /

9.	ว่าที่เรือตรี	ชาญวิทย์	อนัคกุล /,	E / / / / / /,	E

10.	นายณัฏฐ์กรณ์	ส�าราญ E / / / / / / /

11.	นายสมพัฒน์	คงส�าราญ E / / / / / / /

12.	นายวิริทธิ์พล	จุไรสินธุ์ E / / / /

13.	นางสาวนิภัทร	เอี่ยมศิริวัฒน์ E / / / / /

14.	นางสาวสุธาสินี	หมื่นละม้าย E / / /

 

BIGS บริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด NTL บริษัท	เอ็น.ที.แอล.	มารีน	จ�ากัด TMT บริษัท	ไทยมารีน	แทงเกอร์	จ�ากัด

BMS บริษัท	บงกช	มารีน	เซอร์วิส	จ�ากัด OCN บริษัท	ออร์ชาร์ด	นาวี	จ�ากัด	(1) TNS บริษัท	ท็อป	นอติคอล	สตาร์	จ�ากัด

BSC บริษัท	จัดหางาน	บีเอสซี	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด				 PRM บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน) TNTL TOP-NTL	Pte.	Ltd.

Nathalin บริษัท	นทลิน	จ�ากัด SHT บริษัท	สิงหา	แท็งเกอร์	จ�ากัด TST TOP-NTL	Shipping	Trust

NMC บริษัท	นทลิน	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด STC บริษัท	ศรีไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	(2)

NSSG Nathalin	Shipping	Pte.	Ltd. TIM บริษัท	ที.ไอ.เอ็ม.	ชิพ	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น จ�านวนราย จ�านวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 9,066 2,004,219,467 80.17

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 36 495,780,533 19.83

รวมทั้งสิ้น 9,102 2,500,000,000 100%

 

ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการ
ถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท	นทลิน	จ�ากัด 1,354,999,800 54.20

2. AUSTIN	ASSET	LIMITED 483,300,000 19.33

3. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เค	มาสเตอร์	พูล	ฟันด์	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	 25,723,300 1.03

4. กองทุนเปิด	บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 18,287,800 0.73

5. นายเอี่ยม	อาชวกุลเทพ 13,910,000 0.56

6. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 11,301,305 0.45

7. นางจารุณี	ชินวงศ์วรกุล 10,997,600 0.44

8. นายชาญศักดิ์	เฟื่องฟู 9,200,000 0.37

9. นายบุญชัย	เกษมวิลาศ 8,861,600 0.35

10. กองทุนเปิด	บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน 8,832,000 0.35

 

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
	 (ก)	 บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2561	เป็นดังนี้

	 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรกของบริษัท	ปรากฏดังนี้

ที่มา:	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
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ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการ
ถือหุ้น (ร้อยละ)

1. นางวิไลศรี	ปานบุญห้อม 1,196,367 30.12

2. นายเชิดชู	ปานบุญห้อม 1,012,722 25.50

 

2. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder’s agreement)
	 -ไม่มี-

	 (ข)	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

•	 บริษัท	นทลิน	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจเรือขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย	โดยบริษัท	นทลิน	จ�ากัด	ถือหุ้น 
			 ในบริษัท	จ�านวน	1,354,999,800	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	54.20	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมด	(ข้อมูล	ณ	วันที่ 
	 27	พฤศจิกายน	2561)	ทั้งนี้	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	นทลิน	จ�ากัด	ณ	วันที่	20	กันยายน	2561	ได้แก่

•	 AUSTIN	ASSET	LIMITED	จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง	โดยมีบริษัท	นทลิน	จ�ากัด	ถือหุ้นใน	AUSTIN	ASSET	LIMITED 
	 จ�านวน	10,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด	ทั้งนี้	AUSTIN	ASSET	LIMITED	ถือหุ้นในบริษัท	จ�านวน	 
	 483,300,000	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	19.33	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด	(ข้อมูล	ณ	วันที่	27	พฤศจิกายน	2561)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจากผลประกอบการประจ�าปี 2561 2560

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 0.15 0.50

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท) 0.14 0.37

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ) 91.56 85

 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
 
	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 30	 ของก�าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีและ
เงินส�ารองต่าง	ๆ	ทุกประเภทตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ	อย่างไรก็ตาม	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่	เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	 มีก�าไรพอที่จะท�าเช่นนั้นได้	 และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป
 
	 สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง

หมายเหตุ
	 (1)	 ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั ้งที ่	 1/2562	 ประชุมเมื ่อวันที ่	 22	 กุมภาพันธ์	 2562	 มีมติให้เสนอต่อที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น	 ประจ�าปี	 2562									
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2561	

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
 
	 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อ�านาจการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย	 หรือ	 ที่ประชุม	
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท	(แล้วแต่กรณี)	โดยจะต้องค�านึงถึงผลการด�าเนินงาน	สภาพคล่อง	กระแสเงินสด	และสถานะทาง		
การเงิน	 ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท	 รวมถึงปัจจัยอื่น	 ๆ	 ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร	

	 ทั้งนี้	 ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	 (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศ)	 จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากก�าไร
สุทธิจากงบเฉพาะกิจการ	ภายหลังจากหักภาษีและเงินส�ารองต่าง	ๆ	ตามกฎหมายของประเทศนั้น	 อย่างไรก็ดี	 การจ่ายเงินปันผลจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ	เช่น	พิจารณาจากแผนการลงทุนและแผนการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้น	เป็นต้น	

	 อน่ึง	 เพ่ือให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 มีความโปร่งใส	และตรวจสอบได้	 เม่ือบริษัทย่อย	
มีการจ่ายเงินปันผล	 กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยนั้น	 มีหน้าที่ต้องรายงานให้ที่
ประชุมคณะกรรมบริษัทรับทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	พริมำ	มำรีน	จ�ำกัด	(มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PRM

หมวดอุตส�หกรรม	 :	 บริกำร

หมวดธุรกิจ	 :	 ขนส่งและโลจิสติกส์

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจกำรให้บริหำรขนส่งและจัดเก็บน้�ำมันดิบ	ผลิตภัณฑ์น้�ำมัน 
	 	 	 ส�ำเร็จรูป	ผลิตภัณฑ์น้�ำมันกึ่งส�ำเร็จรูป	และปิโตรเคมีเหลว	ทำงเรือ
	 	 	 ให้กับลูกค้ำตำมควำมต้องกำรอย่ำงครบวงจร	โดยแบ่งเป็น	4	หมวด	
	 	 	 ธุรกิจ	ดังนี้
	 	 	 1.	 ธุรกิจเรือขนส่งน้�ำมันดิบ	ผลิตภัณฑ์น้�ำมันส�ำเร็จรูป	ผลิตภัณฑ์น้�ำมัน 
	 	 	 	 กึ่งส�ำเร็จรูป	และ	ปิโตรเคมีเหลว	(ธุรกิจเรือขนส่งฯ)
	 	 	 2.	 ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้�ำมันดิบ	และผลิตภัณฑ์น้�ำมันส�ำเร็จรูป	 
	 	 	 	 (Floating	Storage	Unit)	(ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU)
	 	 	 3.	 ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้กำรสนับสนุนงำนส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
	 	 	 	 กลำงทะเล	(ธุรกิจเรือ	Offshore)
	 	 	 4.	 ธุรกิจบริหำรจัดกำรเรือ	(ธุรกิจบริหำรเรือ)

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107560000141

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่	 :	 เลขที่	80	ซอยบำงนำ-ตรำด	30	ถนนบำงนำ-ตรำด	แขวงบำงนำใต้

	 	 	 เขตบำงนำ	กรุงเทพมหำนคร	10260

ทุนจดทะเบียน	 :	 2,500,000,000	บำท	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	2,500,000,000	 
	 	 	 หุ้น	(ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561)

ทุนชำ�ระแล้ว	 :	 2,500,000,000	บำท	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
	 	 	 จ�ำนวน	2,500,000,000	หุ้น	(ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561)

มูลค่�ที่ตร�ไว้ต่อหุ้น	 :	 1	บำท

โทรศัพท์	 :	 (66)	2016	0190-4

โทรส�ร	 :	 (66)	2016	0199

เว็บไซต์บริษัท	 :	 www.primamarine.co.th

1) ข้อมูลทั่วไป
 
 1.1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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1.2) ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (1)

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จ�านวนหุ้นที่
ออกจ�าหน่าย

มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น ทุนช�าระแล้ว

สัดส่วนการถือ
หุ้นโดยบริษัทฯ 

(ร้อยละ)

บริษัทย่อย

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

บริการขนส่ง
น�้ามันทางเรือ

953,000,000
บาท

9,530,000
หุ้น

100
บาท

953,000,000
บาท

99.99

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ากัด (TMT)
80	ซอยบางนา-ตราด	30	ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาใต	้เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร	10260
โทรศัพท์:	(66)	2016	0190-4
โทรสาร:	(66)	2016	0199

บริการขนส่ง
น�้ามันทางเรือ

180,000,000
บาท

1,800,000
หุ้น

100
บาท

180,000,000
บาท

99.99

บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ�ากัด(NMC)
80	ซอยบางนา-ตราด	30	ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาใต	้เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร	10260
โทรศัพท์:	(66)	2016	0190-4
โทรสาร:	(66)	2016	6590

ตัวแทนจัดการ
บริหารเรือ

8,500,000
บาท

85,000
หุ้น

100 
บาท

8,500,000
บาท

99.99

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ 
จ�ากัด (BSC) 
80	ซอยบางนา-ตราด	30	ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาใต	้เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร	10260
โทรศัพท์:	(66)	2746	9981-2	
โทรสาร:	(66)	2746	9983			

ให้บริการจัดหา
บุคลากรและเป็น
ตัวแทนจ�าหน่าย
ตั๋วเครื่องบิน

5,500,000
บาท

55,000
หุ้น

100
บาท

5,500,000
บาท

99.99

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

ตัวแทนจัดการ
บริหารเรือ

16,200,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

16,200,000
หุ้น

1 
ดอลลาร์
สิงคโปร์

16,200,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

87.50

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

บริการขนส่ง
น�้ามันทางเรือ

360,000,000
บาท

360,000
หุ้น

1,000
บาท

360,000,000
บาท

70.00

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

บริการขนส่ง
น�้ามันทางเรือ

622,000,000
บาท

6,220,000
หุ้น

100
บาท

622,000,000
บาท

51.00 (2)
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จ�านวนหุ้นที่
ออกจ�าหน่าย

มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น ทุนช�าระแล้ว

สัดส่วนการถือ
หุ้นโดยบริษัทฯ 

(ร้อยละ)

บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ�ากัด (OCN)	(3)

80	ซอยบางนา-ตราด	30	ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาใต	้เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร	10260
โทรศัพท์:	(66)	2016	0190-4

บริการขนส่ง
น�้ามันทางเรือ

1,000,000
บาท

10,000
หุ้น

100
บาท

1,000,000
บาท

51.00 (4)

กิจการร่วมค้า
บรษิทั บงกช มารนี เซอร์วสิ จ�ากดั (BMS)
80	ซอยบางนา-ตราด	30	ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาใต	้เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร	10260
โทรศัพท์:	(66)	2016	0190-4
โทรสาร:	(66)	2016	0199

บริการขนส่ง
น�้ามันทางเรือ

240,000,000
บาท

2,400,000
หุ้น

100 
บาท

144,400,000
บาท

70.00

บรษิทั ศรไีทย แคปปิตอล จ�ากดั (STC) (5)

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

บริการขนส่ง
น�้ามันทางเรือ

100,000,000
บาท

100,000
หุ้น

1,000
บาท

100,000,000
บาท

51.00

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

ตัวแทนจัดการ
บริหารเรือ

20,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

20,000
หุ้น

1 
ดอลลาร์
สิงคโปร์

20,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

50.00

TOP-NTL	Shipping	Trust	(TST)	
ประเทศสิงคโปร์

ธุรกิจกองทุนเพื่อ
การขนส่ง			

			ในและระหว่าง
ประเทศ

1,894,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

- - - 50.00

บรษิทั ทอ็ป นอตคิอล สตาร์ จ�ากดั (TNS)
80	ซอยบางนา-ตราด	30	ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาใต	้เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร	10260
โทรศัพท์:	(66)	2016	0190-4
โทรสาร:	(66)	2016	0199

บริการขนส่ง
น�้ามันทางเรือ

150,000,000
บาท

1,500,000
หุ้น

100
บาท

150,000,000
บาท

35.00 (6)

บริษัทร่วม
บรษิทั ท.ีไอ.เอม็. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ�ากดั 
(TIM) 
223/18-20	อาคารคันทรี่	คอมเพล็กซ	์
อาคารเอ	ชั้น	8	ถนนสรรพาวุธ	แขวงบางนา
ใต้	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	10260
โทรศัพท์:	(66)	2745	7711-2
โทรสาร:	(66)	2745	7713

ตัวแทนจัดการ
บริหารเรือ

3,000,000
บาท

30,000
หุ้น

100
บาท

3,000,000
บาท

33.33

 
หมายเหตุ

(1) ข้อมูล	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2561
(2) บริษัทถือหุ้นทางตรงใน	 SHT	 ร้อยละ	 51	 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน	 NSSG	 ร้อยละ	 49	 ท�าให้บริษัทมีสัดส่วนผลประโยชน์สุทธ	ิ (Effective	 Share	 holding)

ใน	SHT	เท่ากับร้อยละ	93.9
(3) OCN	ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	เมื่อวันที่	30	มกราคม	2562
(4) บริษัทถือหุ้นทางตรงใน	OCN	ร้อยละ	51	และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน	NSSG	ร้อยละ	49	ท�าให้บริษัทมีสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ	(Effective	Share

holding)	ใน	OCN	เท่ากับร้อยละ	93.9
(5) STC	ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	เมื่อวันที่	30	มกราคม	2562
(6) บริษัทถือหุ้นทางตรงใน	 TNS	 ร้อยละ	 35	 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน	 TST	 ร้อยละ	 30	 ท�าให้บริษัทมีสัดส่วนผลประโยชน์สุทธ	ิ (Effective	 Shareholding)

ใน	OCN	เท่ากับร้อยละ	50.0
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น�ยทะเบียนหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย	์(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
เลขที่	93	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร	10400
โทรศัพท์	:	(66)	2009	9000
โทรสำร	:	(66)	2009	9991
www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี	 :	 นำยธนิต	โอสถำเลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	เลขทะเบียน	5155
บริษัท	เคพีเอ็มจ	ีภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ำกัด
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ชั้น	48-51	ถนนสำทรใต้
แขวงยำนนำวำ	เขต	สำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
โทรศัพท์	:	(66)	2677	2000
โทรสำร	:	(66)	2677	2222
www.kpmg.co.th

1.3) ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

2) ข้อมูลสำ�คัญอื่น
- ไม่มี	-
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รายการระหว่างกัน

รายชื่อบุคคลที่มีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

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

1.1

1.2

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ	ถอืหุน้สดัส่วนร้อยละ	54.20	
ของบริษัทฯ
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ	จ�านวน	3	ท่าน	คือ
1) นายพร้อมพงษ	์ชัยศรีสวัสดิ์สุข	2)	นายสุรพล	มีเสถียร
3) นายสุรศักดิ	์ใจเย็น

2. บริษัท	เอ็น.เอ.ที.	มาร์ท	จ�ากัด ธุรกิจสถานออกก�าลังกายและจัดหาอาหาร
หมายเหต	ุ:	บริษัท	เอ็น.เอ.ที.มาร์ท	จ�ากัด	ได้โอน
กิจการสถานออกก�าลังกายและจัดหาอาหารให้แก่
นทลิน	เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2560	ส่งผลให้ภายหลังวัน
ที่	15	มีนาคม	2560	รายการค่าบริการสถานที่ออก
ก�าลังกายและจัดหาอาหารของกลุ่มบริษัทฯ	จะเกิดขึ้น
กับนทลิน	แทนบริษัท	เอ็น.เอ.ที.มาร์ท	จ�ากัด

2.1 เป็นบริษัทย่อยของนทลินซึ่งถือหุ้นใน	บริษัท	เอ็น.เอ.ที.มาร์ท	จ�ากัด	
ร้อยละ	100.0	โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

3. บริษัท	ซีออยล์	ปิโตรเลียม	จ�ากัด	(“ซีออยล์
ปิโตรเลียม”)

ธุรกิจซื้อ-ขายน�้ามันทางทะเล 3.1

3.2

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของนทลิน	ซึ่งนทลินถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท	
ซีออยล์	ปิโตรเลียม	จ�ากัดร้อยละ	45.04	ผ่าน	บมจ.	ซีออยล์	โดย
นทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ	บริษัทฯ
นางสาวนีรชา	ปานบุญห้อม	บุตรของคุณเชิดชู	ปานบุญห้อม	และ
คุณวิไลศรี	ปานบุญห้อม	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลิน	เป็น
กรรมการในบริษัท	ซีออยล์	ปิโตรเลียม	จ�ากัด

4. บริษัท	ซีออยล์	ออฟชอร	์จ�ากัด	(“ซีออยล์
ออฟชอร์”)

ธุรกิจซื้อ-ขายน�า้มันทางทะเล 4.1

4.2

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของนทลิน	ซึ่งนทลินถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท	
ซีออยล์	ออฟชอร์	จ�ากัดร้อยละ	45.04	ผ่าน	บมจ.	ซีออยล์	โดย
นทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
นางสาวนีรชา	ปานบุญห้อม	บุตรของคุณเชิดชู	ปานบุญห้อม	และ
คุณวิไลศรี	ปานบุญห้อม	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลินเป็นกรรมการ
ใน	บริษัท	บริษัทซีออยล์	ออฟชอร์	จ�ากัด

5. บริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)
(“ซีออยล์”)

ธุรกิจซื้อ-ขายน�้ามันทางทะเล 5.1

5.2

5.3

5.4

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของนทลิน	ซี่งนทลินถือหุ้นในบริษัท	ซีออยล	์
จ�ากัด	(มหาชน)	ร้อยละ	45.04	โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ
คุณเชิดชู	ปานบุญห้อม	ผู้มีอ�านาจควบคุมของ	บริษัทฯ	ถือหุ้นใน
บริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ร้อยละ	10.60
นางสาวนีรชา	ปานบุญห้อม	บุตรของคุณเชิดชู	ปานบุญห้อม	และ
คุณวิไลศรี	ปานบุญห้อม	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลิน	เป็น
กรรมการในบริษัท	ซีออยล	์จ�ากัด	(มหาชน)
มีกรรมการร่วมกัน	2	ท่าน	คือ
1) นายสุรพล	มีเสถียร
2) นายพร้อมพงษ	์ชัยศรีสวัสดิ์สุข

6. บริษัท	สปีด	โปรดักชั่น	จ�ากัด ธุรกิจบริการโฆษณา	ประชาสัมพันธ	์และจัดท�าสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์

6.1

6.2

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง	โดยคุณวิไลศรี	ปานบุญห้อม	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในนทลิน	ถือหุ้นร้อยละ	20.0	คุณปาลีรัฐ	ปานบุญห้อม	บุตร
ของคุณเชิดชู	ปานบุญห้อม	และคุณวิไลศรี	ปานบุญห้อม	ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลิน	ถือหุ้นร้อยละ	40.0
คุณวิไลศรี	ปานบุญห้อม	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลิน	และ
คุณปาลีรัฐ	ปานบุญห้อม	บุตรของ
คณุเชิดช	ูปานบุญห้อม	และคณุวไิลศร	ีปานบญุห้อม	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในนทลิน	เป็นกรรมการในบริษัท	สปีด	โปรดักชั่น	จ�ากัด
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

7. สมาคมเจ้าของเรือไทย - 7.1 มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายสุรพล	มีเสถียร	เป็นกรรมการในสมาคม
เจ้าของเรือไทย

8. นายทินกร	เทิดวิกรานต์ - 8.1

8.2
8.3

ระหว่างปี	2561	กลุ่มบริษัทฯได้ซื้อธุรกิจของบริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด	ซึ่ง
ประกอบธุรกิจบริการขนส่งน�้ามันทางเรือในประเทศในสัดส่วนการ
ซื้อร้อยละ	70	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด
บริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด	ถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ	
เป็นกรรมการบริหารของบริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ  (บาท)
ความจ�าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

1. บริษัท	นทลิน	จ�ากัด
(“นทลิน”)

1.1	NMC	ให้เงินกู้ยืม
แก่นทลิน	
- เงินให้กู้ยืม
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด
• รับช�าระคืน

ระหว่างงวด
• ยอดคงเหลือ

ปลายงวด

- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ

-
10,000,000.0

(10,000,000.0)

-

11,704.1
-

-
-
-

-

-
-

- NMC	ให้เงินกู้ยืมแก่นทลินเพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

- นทลินช�าระคืนเงินกู้ยืมและ
ดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้ยืมดังกล่าว
แล้วทั้งหมด	เมื่อวันที่	28
กุมภาพันธ	์2560

- NMC	คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.12	ต่อปี	ซึ่ง	เป็นอัตราที่
สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรา
ดอกเบี้ยที่	นทลิน	ได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้
เบิกเงินเกินบัญชี	(Overdraft)

- อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันมี
ความเหมาะสม

- คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าบริษัทฯ	ไม่สมควร
มีรายการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในอนาคต

1.2	NTL	ให้เงินกู้ยืม
แก่นทลิน	
- เงินให้กู้ยืม
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด
• รับช�าระคืน

ระหว่างงวด
• ยอดคงเหลือ

ปลายงวด

- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ

-
20,000,000.0

(20,000,000.0)

-

23,408.2
-

-
-
-

-

-
-

- NTL	ให้เงนิกู้ยมื	แก่นทลนิเพือ่ใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน

- นทลินช�าระคืนเงินกู้ยืมและ
ดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้ยืมดังกล่าว
แล้วทั้งหมด	เมื่อวันที	่28
กุมภาพันธ์	2560

- NTL	คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.12	ต่อปี	ซึ่งเป็นอัตราที่
สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรา
ดอกเบี้ยที่	นทลิน	ได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้
เบิกเกินบัญชี	(Overdraft)

- อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันมี
ความเหมาะสม

- คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าบริษัทฯ	ไม่สมควร
มีรายการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในอนาคต

 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ  (บาท)
ความจ�าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

1.3	SHT	ให้เงินกู้ยืม
แก่นทลิน
- เงินให้กู้ยืม
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด
• รับช�าระคืน

ระหว่างงวด
• ยอดคงเหลือ

ปลายงวด

- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ

-
40,000,000.0

(40,000,000.0)

-

46,816.4
-

-
-
-

-

-
-

- SHT	ให้เงินกู้ยืมแก่นทลินเพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียน

- นทลินช�าระคืนเงินกู้ยืมและ
ดอกเบี้ยทั้งหมดแก่บริษัทฯ	แล้ว
เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2560

- SHT	คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.12	ต่อปี	ซึ่งเป็นอัตราที่
สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรา
ดอกเบี้ยที่	นทลิน	ได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้
เบิกเกินบัญชี	(Overdraft)

- อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกัน
มีความเหมาะสม

- คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าบริษัทฯ	ไม่สมควร
มีรายการกู้ยืมหรือให้กู้ยืม
กับบุคคลที่	อาจมีความขัดแย้ง
ในอนาคต

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ  (บาท)
ความจ�าเป็น/ ความสมเหตุสม

ผลของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

1. บริษัท	นทลิน	จ�ากัด
(“นทลิน”)

1.1	นทลินจ้างเรือของ	NTL	
เพื่อให้บริการกับลูกค้าโดย
นทลินท�าหน้าที่เป็นตัวแทน
ผู้ติดต่อลูกค้า	(Agent)	
- รายได้ค่าขนส่ง
- ลูกหนี้การค้า

119,736,807.4
9,832,991.9

138,321,289.6
51,801,944.7

-	 นทลนิเป็นตวัแทนผูต้ดิต่อกบัลกูค้า
- นทลินจ้างเรือของ	NTL	เพื่อน�า

ไปให้บริการให้ลูกค้า	ตามสัญญา
ที่นทลินมีกับลูกค้า

- 	อัตราค่าขนส่งที่ตกลงกันเป็น
อัตราค่าขนส่งที่นทลินได้จาก
ลูกค้าปลายทาง	(End	User)
หักด้วยค่าบริการตัวแทนซึ่ง
เทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการ
ตัวแทนที่ก�าหนดทั่วไปใน
อุตสาหกรรม

- 	เงื่อนไขการค้าเทียบเคียงได้กับ
รายการค้าในลักษณะใกล้เคียง

เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจ
ปกติและกลุ่มบริษัทฯ	ได้
ประโยชน์จากธุรกรรมนี้และมี
อัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล

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

2.1	บริษัทฯ	“PRM”	ซื้อน�้ามัน
ส�าหรับการเดินเรือและใช้
บริการอื่น	ๆ	จากซีออยล์	
- ต้นทุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

9,685,100.0
-

13,604,956.5
2,423,412.6

บริษัทฯ	ซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่นจากซีออยล์ส�าหรับ
เรือของกลุ่มบริษัท	ซึ่งราคาเป็นไป
ตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ	
โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้าที่สมเหตุสมผล

2.2	NTL	ซื้อน�้ามันส�าหรับการ
เดินเรือจากซีออยล์	
- ต้นทุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

186,243,412.3
30,954,434.4

199,285,430.3
27,371,614.4

NTL	ซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงและน�า้มัน
หล่อลื่นจากซีออยล์	ส�าหรับเรือของ	
NTL	ซึ่งราคาเป็นไปตามราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ	
โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้าที่สมเหตุสมผล

2.3	TMT	ซื้อน�้ามันส�าหรับการ
เดินเรือจากซีออยล์	
- ต้นทุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

5,390,291.0
1,559,508.9

2,994,250.0
-

TMT	ซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามัน
หล่อลื่นจากซีออยล์	ส�าหรับเรือของ	
TMT	ซึ่งราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ	
โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้าที่สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ  (บาท)
ความจ�าเป็น/ ความสมเหตุสม

ผลของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

1. บริษัท	นทลิน	จ�ากัด
(“นทลิน”)

1.1	บริษัทฯ	กู้ยืมเงินจากนทลิน
- เงินกู้ยืม
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด
• รับช�าระคืนระหว่างงวด
• ยอดคงเหลือปลายงวด

- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย

57,000,000.0
-

(57,000,000.0)
-

585,799.9
-

-
-
-
-

-
-

- บริษัทฯ	กู้ยืมเงินจากนทลิน
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

- นทลิน	คิดร้อยละ	7.375	ต่อปี
ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียง
ได้กับอัตราดอกเบี้ยที่	บริษัทฯ
ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในการ
ขอเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
(Overdraft)

- บริษัทฯ	ช�าระคืนเงินกู้ยืมแล้ว
วันที่	21	กุมภาพันธ์		2560

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่
เหมาะสม

- ไม่สมควรให้มีรายการกู้ยืมหรือ
ให้กู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งอีกในอนาคต

รายการเงินกู้ยืมจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการธุรกิจปกติกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ  (บาท)
ความจ�าเป็น/ ความสมเหตุสม

ผลของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

3.บริษัท	ซีออยล์
ปิโตรเลียม	จ�ากัด	(Sea
Oil	Petroleum	Pte
Ltd.)
(“ซีออยล	์ปิโตรเลียม”)

3.1	บริษัทฯ	“PRM”	ซื้อน�้ามัน
ส�าหรับการเดินเรือจาก	
(“ซีออยล์	ปิโตรเลียม”)
- ต้นทุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

4,582,624.05
976,830.7

8,043,786.4
-

บริษัทฯ	“PRM”	ซื้อน�า้มันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นจาก	“ซีออยล์	
ปิโตรเลียม”	ส�าหรับเรือของกลุ่ม
บริษัท	ซึ่งราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ	
โดยราคาและเงื่อนไขการค้ามี
ความสมเหตุสมผล

3.2	NTL	ซื้อน�้ามันส�าหรับการ
เดินเรือจาก	(“ซีออยล์	
ปิโตรเลียม”)
- ต้นทุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิง - 2,009,236.5

NTL	ซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงและน�า้มัน
หล่อลื่นจาก“ซีออยล์	ปิโตรเลียม”	
ส�าหรับเรือของกลุ่มบริษัท	ซึ่งราคา
เป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไข
การค้าทั่วไป

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ	
โดยราคาและเงื่อนไขการค้ามี
ความสมเหตุสมผล

3.3	NSSG	ซื้อน�้ามันส�าหรับการ
เดินเรือจาก	ซีออยล์	ปิโตรเลียม	
- ต้นทุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิง 18,287,466.1 -

-	 NSSG	ซือ้น�า้มนัเชือ้เพลงิ		
และน�้ามันหล่อลื่นจากซีออยล์	
ปิโตรเลียม	เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่นส�าหรับเรือ	FSU		
ที่	NSSG	ให้บริการ	
- ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและ
มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ	
โดยราคาและเงื่อนไขการค้ามี
ความสมเหตุสมผล

4. บริษัท	ซีออยล์
ออฟชอร	์จ�ากัด	(Sea
Oil	Offshore	Ltd.)
(“ซีออยล	์ออฟชอร์”)

4.1	บริษัทฯ	“PRM”	ซื้อน�้ามัน
ส�าหรับการเดินเรือจาก
(“ซีออยล์	ออฟชอร์”)
- ต้นทุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

5,263,444.8
781,434.9

274,448.5
-

บริษัทฯ	ซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่นจาก“ซีออยล	์
ออฟชอร์”	ส�าหรับเรือของกลุ่ม
บริษัท	ซึ่งราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ	
ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปสมเหตุสมผล

4.2	NTL	ซื้อน�้ามันส�าหรับการ
เดินเรือจาก	(“ซีออยล์	
ออฟชอร์”)
- ต้นทุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

7,608,096.9
410,829.4

28,851,719.7
3,163,472.5

NTL	ซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงและน�า้มัน
หล่อลื่นจาก“ซีออยล์	ออฟชอร์”	
ส�าหรับเรือของกลุ่มบริษัท	ซึ่งราคา
เป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไข
การค้าทั่วไป

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ	
ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปสมเหตุสมผล

4.3	TMT	ซื้อน�้ามันส�าหรับการ
เดินเรือจาก	(“ซีออยล์	
ออฟชอร์”)
- ต้นทุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิง
- เจ้าหนี้การค้า

1,950,650.6
-

13,937,570.9
1,059,981.0

TMT	ซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามัน
หล่อลื่นจาก“ซีออยล์	ออฟชอร์”	
ส�าหรับเรือของกลุ่มบริษัท	ซึ่งราคา
เป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไข
การค้าทั่วไป

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ	
ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปสมเหตุสมผล

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ  (บาท)
ความจ�าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

1. บริษัท	นทลิน	จ�ากัด
(“นทลิน”)

1.1	บริษัทฯ	เช่าอาคาร
ส�านักงาน
- ค่าเช่าและบริการ

อาคารส�านักงาน
- เจ้าหนี้อื่น

648,598.0

-				

180,357.0
17,172.4

- นทลินเป็นเจ้าของตึกวารินซึ่งเป็น
อาคารส�านักงาน	7	ชั้น

- บริษัทฯ	เช่าพื้นที่ของอาคารวาริน
เพื่อใช้เป็นส�านักงานของบริษัทฯ
อายุสัญญาเช่า	3	ปี	เริ่ม	ตั้งแต่
วันที่	1	มกราคม	2559	ถึง	31
ธันวาคม	2561	โดยจ่ายค่าเช่า
เดือนละ	200	บาทต่อ	ตร.ม.และ
ค่าบริการ	200	บาทต่อ	ตร.ม.

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริษัทฯได้ประโยชน์และมี
อัตราค่าบริการสมเหตุสมผล
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ  (บาท)
ความจ�าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

หรอืคดิเป็นเดอืนละ	610,320	บาท		
ต่อเดือน	โดย	อัตราค่าเช่า	พื้นที่		
ส�านักงานเป็นราคาตลาดซึ่ง	
ใกล้เคยีงกบัอัตราค่าเช่าส�านกังาน	
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

- บริษัทฯ	ได้ซื้อตึกวาริน	จากนทลิน
เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2559	ท�าให้	
ไม่มีรายการดังกล่าวอีกต่อไป
ในอนาคต

- อย่างไรก็ดี	ในป	ี2560	บริษัทฯ	มี
ค่าใช้จ่ายภาษี	โรงเรือนส�าหรับ
การเช่าอาคารวารินในป	ี2558
และ	2559	จ�านวน	549,525.0	บาท	
ซึ่งนทลินได้ถูกเรียกเก็บจาก
ส�านักงานเขตในจ�านวนเดียวกัน

- ภายหลังจากบริษัทฯได้ซื้อตึก
วารินจากนทลินแล้ว	ท�าให้ไม่มี	
ค่าใช้จ่ายภาษีป้ายที่ต้องจ่ายให้
กับนทลินอีกต่อไป
หากแต่คงเหลือค่าเช่าและ
บริการหลัก	ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์
ส่วนกลาง	เพื่อสนับสนุนงาน
การบริหาร	ส�าหรับผู้บริหารและ
พนักงานที่ต้องเดินทางโดย
รถยนต์	บริษัทนทลินจึงได้ให้
บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ
โดยคิดค่าบริการแบบเหมา
รายวัน	อัตราวันละ	1,800	บาท
โดยอัตราค่าบริการเป็นราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

- ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์จากกลุ่ม
นทลิน	จ�านวน	1	ตู้	ขนาด
2.4	x	6.0	x	2.60	เมตร	เพื่อเก็บ
เอกสารของบริษัทฯ	โดย	 จ่ายค่า
เช่าและค่าบรกิาร	เป็น	3,500	บาท	
ต่อ	เดือน	ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรา
ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร	์กับบุคคล
ภายนอก

- ค่าเช่าห้องเพื่อจัดประชุม	อบรม
สัมมนา	นทลินให้	เช่าห้องเพื่อจัด
ประชุมอบรมสัมมนา	โดยคิดค่า
บริการแบบเหมารายวัน	อัตรา
วันละ	2,000	บาท	โดยอัตราค่า
บริการดังกล่าวสามารถเทียบ
เคียงได้กับการใช้บริการกับ
ผู้ให้บริการภายนอก
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ  (บาท)
ความจ�าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

1.2	บริษัทฯ	จ่ายค่าบริหาร
จัดการแก่นทลิน	
-	ค่าบริการอื่น	ๆ	
-	เจ้าหนี้อื่น

12,893,696.7
1,919,203.0

13,498,762.0
1,506,173.73

	 บริษัทฯ	จ่ายค่าบริหารจัดการ	
	 ส�าหรับบริการหลัก	ดังต่อไปนี้
-	ค่าบริการระบบเทคโนโลยี	
	 สารสนเทศ	(Management		
	 Information	System)	มีอัตรา	
	 ค่าบริการ	3,566	บาทต่อคนต่อเดือน		
	 ซึ่งถูกก�าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง	
	 ของนทลิน	บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุม	
	 การบริการของนทลิน	โดยอัตราค่า	
	 บริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้	
	 กบัการใช้บรกิารกบัผูใ้ห้บรกิารภายนอก
-	ค่าบริการระบบโปรแกรมส�าเร็จรูป		
	 ERP	(Microsoft	Dynamic	AX)	โดย	
	 มีอัตราค่าบริการ	4,740	บาท	ต่อคน
	 ต่อเดือน	ซึ่งถูกก�าหนดโดยต้นทุนที่	
	 เกิดขึ้นจริงของนทลิน	บวกส่วนต่างซึ่ง	
	 ครอบคลุมการบริการของ	นทลิน	โดย	
	 อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบ	
	 เคียงได้กับการใช้บริการกับผู้ให้	
	 บริการภายนอก
-	ค่าบริการระบบสารสนเทศ	ระบบ		
	 E-mail	และ	License	โดยได้	
	 ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันความ	
	 ปลอดภัยของ	E-mail	โดยมีค่าบริการ		
	 5,696	บาท	ต่อเดือน	ซึ่งถูกก�าหนด	
	 โดย	ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน		
	 บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการ	
	 ของนทลิน	โดยอัตราค่าบริการดัง	
	 กล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการใช้	
	 บริการกับผู้ให้บริการภายนอก
-	ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล		
	 (Human	Resource	Management)		
	 อัตราค่าบริการ	ละ	3,513	บาท	ต่อ	
	 คน/เดือน	ซึ่งถูกก�าหนดโดยต้นทุนที่
	 เกิดขึ้นจริงของ	นทลินบวกส่วนต่างซึ่ง	
	 ครอบคลุมการบริการของนทลิน	โดย	
	 อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบ	
	 เคียงได้กับการใช้บริการกับผู้ให้	
	 บริการภายนอก
-	ค่าว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของนทลินซึ่งมี	
	 ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์	
	 นาวีให้บริการด้านเอกสารสัญญา	โดย	
	 มีอัตราค่าบริการ	3,500	บาทต่อ	
	 ชั่วโมง	ซึ่งถูกก�าหนดโดยต้นทุนที่เกิด	
	 ขึ้นจริงของนทลิน	บวกส่วนต่างซึ่ง	
	 ครอบคลุมการบริการของนทลินโดย	
	 อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบ	
	 เคียงได้กับการใช้บริการส�านักงาน	
	 กฎหมายภายนอก

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริษัทฯได้ประโยชน์และมี
อัตราค่าบริการสมเหตุสมผล
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31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

1.3	บริษัทฯ	ใช้บริการ
สถานที่ออกก�าลังกายและ
จ่ายค่าบริการอาหาร
กลางวันแก่นทลิน	
- ค่าบริการ
- เจ้าหนี้อื่น

1,544,854.5
-

2,067,199.0
118,596.6

- บริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมให้
พนักงานออกก�าลังกายเพื่อให้
พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง
บริษัทฯ	จึงได้ท�าสัญญาใช้บริการ
สถานที่ออกก�าลังกาย	ซึ่งถือเป็น
สวัสดิการให้แก่พนักงาน

- บริษัทฯ	จ่ายค่าใช้บริการสถานที่
ออกก�าลังกายให้แก่นทลิน
ส�าหรับพนักงานของบริษัทฯ	ใน
อัตราค่าบริการ	1,085	บาท
ต่อคนต่อเดือน	ซึ่งอัตราค่าบริการ
เป็นอัตราตลาดของสถานออก
ก�าลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ
สถานออกก�าลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง

- เนื่องจากร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง
กับ	อาคารส�านักงานของบริษัทฯ	มี	
จ�านวนน้อย	บริษัทฯ	จึงจ้างนทลิน
ในการจัดหาอาหารกลางวันส�าหรับ
พนักงานของบริษัทฯ	ในอัตรา
คนละ	35	บาทต่อคนต่อวัน

- บริษัทฯได้ว่าจ้างบริษัทนทลิน	จัดหา
ผลไม้เพิ่มเติมส�าหรับมื้อกลางวันให้	
พนักงาน	โดยนทลินได้ให้บริการ	3
วันต่อสัปดาห์	และคิดค่าบริการใน
อัตราคนละ	13	บาทต่อคนต่อวัน

- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ
ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

- ค่าว่าจ้างบริการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน
และเป็นสวัสดิการของกลุ่มบริษัท
นทลิน	เช่น	กิจกรรม	Sportday,
กิจกรรมปีใหม่	เป็นต้น	ซึ่งถูกก�าหนด
โดยต้นทุน	ที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการ
ของ	นทลิน	โดยอัตราค่าบริการดัง
กล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับ
การใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริษัทฯได้ประโยชน์และมี
อัตราค่าบริการสมเหตุสมผล
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ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
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ความจ�าเป็น/ ความสมเหตุสมผล
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ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

1.4	บริษัทฯ	จ่ายค่าบริการ
บ�ารุงรักษาและซ่อมแซม
อาคารส�านักงานให้
แก่นทลิน
- ค่าบริการอื่น
- เจ้าหนี้อื่น

1,726,560.0
184,741.9

2,071,872.0
184,741.9

- บริษัทฯ	จ่ายค่าบริการบ�ารุงรักษและ
ซ่อมแซมอาคารส�านักงาน	(Office
Repair	and	Maintenance
Services)	ให้แก่	นทลิน	จ�านวน
172,656.0	บาทต่อเดือน		ซึ่งถูก
ก�าหนดโดย	ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ
นทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการ
บริการของนทลิน

- อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบ
เคียงได้กับการใช้บริการจากบุคคล
ภายนอก

- ในป	ี2561	นทลินให้บริการบริหาร
จัดการอาคารส�านักงานโดยสัญญามี	
ระยะเวลา	1	ปี	สิ้นสุด	31	ธันวาคม
2561	อัตรา		ค่าบรกิารต่อเดือน
172,656	บาท	ซึ่งถูกก�าหนดโดย
ต้นทุนที่เกิด	ขึ้นจริงของนทลินบวก
ส่วนต่างซึ่ง	ครอบคลุมการบริการของ
นทลิน	ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการจากบุคคลภายนอก

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยอัตราค่าบริการมีความสมเหตุ
สมผล

1.5	บริษัทฯ	จ่ายค่า
ธรรมเนียมการรับประกัน
เงินกู้ยืมให้แก่นทลิน
- ค่าบริการอื่น
- เจ้าหนี้อื่น

141,666.7
14,166.7

-
-

- บริษัทฯ	จ�าเป็นต้องให้นทลินค�้า
ประกันวงเงินกู้ยืมส�าหรับการขอ
เงินกู้จากสถาบันการเงินโดย
นทลิน	เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามสัญญารับประกันเงิน
กูย้มื	(Loan	Guarantee	Agreement)	
ที่อัตราร้อยละ	0.2	ของจ�านวนเงิน
กู้ยืมยอดคงเหลือ	(Oustanding
Balance)	เป็นค่าด�าเนินการเอกสาร

- NTL	จะด�าเนินการขอยกเลิกการ
ค�้าประกันจากนทลินภายหลัง
กลุ่มบริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การค�้าประกันเงินกู้ของ	บริษัทฯ	
ตามความจ�าเป็นของธุรกิจ	โดย
อัตราการค�้าประกันวงเงินกู้ยืม
สมเหตุสมผล

1.6 
NTLจ่ายค่าค่าธรรมเนียม
ตามสัญญา	รับประกันเงิน
กู้ยืม	(Guarantee	Loan)
ให้แก่นทลิน	
- ค่าบริการอื่น
- เจ้าหนี้อื่น

2,869,083.3
3,292,579.3

-
-

- NTL	จ�าเป็นต้องให้นทลินค�า้ประกัน
วงเงินกู้ยืมส�าหรับการขอเงินกู้จาก
สถาบันการเงิน

- นทลินให้การค�้าประกันเงินกู้ยืม
กับสถาบันการเงินให้แก่	NTL

- นทลินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็น
ไปตามสัญญารับประกันเงินกู้ยืม
(Loan	Guarantee	Agreement)	
ที่อัตราร้อยละ	0.2	ของจ�านวน
เงินกู้ยืมยอดคงเหลือ	(outstanding
balance)	เป็นค่าด�าเนินการเอกสาร

- เป็นรายการที่จะไม่เกิดขึ้นในอนาคต
เนื่องจาก	NTL	จะด�าเนินการขอ
ยกเลิกการค�้าประกันจากนทลิน
ภายหลังกลุ่มบริษัทฯ	เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ในป	ี2561	ไม่มีรายการนี้แล้ว

การค�้าประกันเงินกู้ของ	NTL
ตามความจ�าเป็นของธุรกิจ	โดย
อัตราการค�า้ประกันวงเงินกู้ยืม
สมเหตุสมผล
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ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

1.7	NTL	จ่ายค่าบริหาร
จัดการอื่นให้แก่	นทลิน	
-	ค่าบริการอื่น 15,725.0 6,300.0

-	 ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง		
	 เพื่อสนับสนุนงานการบริหารส�าหรับ	
	 ผู้บริหารและพนักงานที่ต้องเดินทาง	
	 โดยรถยนต์	บริษัทนทลินจึงได้ให้	
	 บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ		
	 โดยคิดค่าบริการแบบเหมารายวัน		
	 อัตราวันละ	1,800	บาท	โดยอัตราค่า	
	 บริการเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไข	
	 การค้าทั่วไป
-	 ค่าว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของนทลินซึ่งมี	
	 ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์	
	 นาวีให้บริการด้านเอกสารสัญญา		
	 โดยมีอัตราค่าบริการ	3,500	บาทต่อ	
	 ชั่วโมง	ซึ่งถูกก�าหนดโดยต้นทุนที่เกิด	
	 ขึ้นจริงของนทลิน	บวกส่วนต่างซึ่ง	
	 ครอบคลุมการบริการของนทลิน	โดย	
	 อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบ	
	 เคียงได้กับการใช้บริการส�านักงาน	
	 กฎหมายภายนอก

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยอัตราค่าบริการมีความสมเหตุ
สมผล

1.8	TMT	จ่ายค่าค่า
ธรรมเนียมตามสัญญา
รับประกันเงินกู้ยืม	
(Guarantee	Loan)
ให้แก่นทลิน
-	ค่าบริการอื่น	
(Guarantee	Fee)
-	เจ้าหนี้อื่น

45,000.0

-

-

-

-	 TMT	จ�าเป็นต้องให้นทลินค�้าประกัน	
	 วงเงินกู้ยืมส�าหรับการขอเงินกู้จาก	
	 สถาบันการเงิน
-	 นทลินให้การค�้าประกันเงินกู้ยืมกับ	
	 สถาบันการเงินให้แก่	TMT	
-	 นทลินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไป	
	 ตามสัญญารับประกันเงินกู้ยืม	(Loan		
	 Guarantee	Agreement)	ที่อัตรา	
	 ร้อยละ	0.2	ของจ�านวนเงินกู้ยืมยอด	
	 คงเหลือ	(outstanding	balance)		
	 เป็นค่าด�าเนินการเอกสาร
-	 เป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและจะ	
	 ไม่เกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจาก	TMT		
	 จะด�าเนินการขอยกเลิกการ
	 ค�้าประกันจากนทลินภายหลัง
	 กลุ่มบริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนในตลาด
	 หลักทรัพย์ฯ

การค�้าประกันเงินกู้ของ	TMT	
ตามความจ�าเป็นของธุรกิจ	โดย
อัตราการค�้าประกันวงเงินกู้ยืม
สมเหตุสมผล

1.9	BSC	ใช้บริการสถานที่
ออกก�าลังกายและจ่ายค่า
บริการอาหารกลางวัน
แก่นทลิน	
-	ค่าบริการ 165,091.5 219,151.0

-	 บริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมให้
	 พนักงานออกก�าลังกายเพื่อให้	
	 พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง	บริษัทฯ		
	 จึงได้ท�าสัญญาใช้บริการสถานที่ออก	
	 ก�าลังกาย	ซึ่งถือเป็นสวัสดิการให้แก่	
	 พนักงาน	
-	 บริษัทฯ	จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออก	
	 ก�าลังกายให้แก่นทลิน	ส�าหรับ	
	 พนักงานของบริษัทฯ	ในอัตราค่า	
	 บริการ	1,085	บาทต่อคนต่อเดือน		
	 ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ	
	 สถานออกก�าลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณ	
	 ใกล้เคียง
-	 อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ	
	 สถานออกก�าลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณ	
	 ใกล้เคียง

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริษัทฯ	ได้ประโยชน์และมี
อัตราค่าบริการสมเหตุสมผล
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ  (บาท)
ความจ�าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

- เนื่องจากร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง
กับ	อาคารส�านักงานของบริษัทฯ	มี	
จ�านวนน้อย	บริษัทฯ	จึงจ้างนทลิน
ในการจัดหาอาหารกลางวันส�าหรับ
พนักงานของบริษัทฯ	ในอัตราคนละ
35	บาทต่อคนต่อวัน

- บริษัทฯ	ได้ว่าจ้างบริษัทนทลิน	จัดหา
ผลไม้เพิ่มเติมส�าหรับมื้อกลางวันให้	
พนักงาน	โดยนทลินได้ให้บริการ	3
วันต่อสัปดาห์	และคิดค่าบริการใน
อัตราคนละ	13	บาทต่อคนต่อวัน

- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ
ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

1.10	BSC	จ่ายค่าบริหาร
จัดการแก่นทลิน	
- ค่าบริการอื่นๆ
- เจ้าหนี้อื่น

1,037,595.0
50,180.7

1,078,125.0
109,316.6

BSC	จ่ายค่าบริหารจัดการส�าหรับ	
บริการหลัก	ดังต่อไปนี้

- ค่าบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Management	Information
System)	มีอัตราค่าบริการ	3,566
บาทต่อคนต่อเดือน	ซึ่งถูกก�าหนดโดย
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน	บวก
ส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
นทลิน	โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกับผู้ให้บริการภายนอก

- ค่าบริการระบบโปรแกรมส�าเร็จรูป
ERP	(Microsoft	Dynamic	AX)	โดย
มีอัตราค่าบริการ	4,740	บาทต่อคน
ต่อเดือน	ซึ่งถูกก�าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริงของนทลิน	บวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของนทลิน
โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับผู้ให้
บริการภายนอก

- ค่าบริการระบบสารสนเทศ	ระบบ
E-mail	และ	License	โดยได้	
ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันความ
ปลอดภัยของ	E-mail	โดยมีค่า
บริการ	5,696	บาทต่อเดือน	ซึ่งถูก
ก�าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ
นทลิน	บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการ
บรกิารของนทลนิ	โดยอตัราค่าบรกิาร	
ดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการ
ใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก

- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human	Resource	Manage		ment) 
อัตราค่าบริการ	ละ	3,513	บาท
ต่อคน/เดือน	ซึ่งถูกก�าหนดโดยต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจริงของ	นทลินบวกส่วนต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของนทลิน
โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับ
ผู้ให้บริการภายนอก

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริษัทฯ	ได้ประโยชน์และมี
อัตราค่าบริการสมเหตุสมผล
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ  (บาท)
ความจ�าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

-	 ค่าเช่าห้องเพื่อจัดประชุมอบรม	
	 สัมมนา	นทลินให้เช่าห้องเพื่อจัด	
	 ประชุมอบรมสัมมนา	โดยคิดค่า	
	 บริการแบบเหมารายวัน	อัตราวันละ		
	 2,000	บาท	โดยอัตราค่าบริการดัง	
	 กล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการใช้	
	 บริการกับผู้ให้บริการภายนอก
-	 ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง		
	 เพื่อสนับสนุนงานการบริหารส�าหรับ	
	 ผู้บริหารและพนักงานที่ต้องเดินทาง	
	 โดยรถยนต์	บริษัทนทลินจึงได้ให้	
	 บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ		
	 โดยคิดค่าบริการแบบเหมารายวัน		
	 อัตราวันละ	1,800	บาท	โดยอัตราค่า	
	 บริการเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไข	
	 การค้าทั่วไป
-	 ค่าว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของนทลินซึ่งมี	
	 ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์	
	 นาวีให้บริการด้านเอกสารสัญญา
	 โดยมีอัตราค่าบริการ	3,500	บาทต่อ	
	 ชั่วโมง	ซึ่งถูกก�าหนดโดยต้นทุนที่เกิด	
	 ขึ้นจริงของนทลิน	บวกส่วนต่างซึ่ง	
	 ครอบคลุมการบริการของนทลิน	โดย	
	 อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบ	
	 เคียงได้กับการใช้บริการส�านักงาน	
	 กฎหมายภายนอก
-	 ค่าว่าจ้างบริการจัดกิจกรรมเพื่อเสริม	
	 สร้างความสัมพันธ์ของพนักงานและ	
	 เป็นสวัสดิการของกลุ่มบริษัทนทลิน		
	 เช่น	กิจกรรม	Sportday,	กิจกรรม
	 ปีใหม่	เป็นต้น	ซึ่งถูกก�าหนดโดย	
	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน	บวก	
	 ส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ			
	 นทลิน	โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว	
	 สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้	
	 บริการกับผู้ให้บริการภายนอก

1.11	BSCจ่ายค่า
ธรรมเนียมการรับประกัน
เงินกู้ยืมให้แก่นทลิน
-	ค่าบริการอื่น
-	เจ้าหนี้อื่น

7,500.0
-

-
-

-	 BSC	จ�าเป็นต้องให้นทลินค�้าประกัน	
	 วงเงินกู้ยืมส�าหรับการขอเงินกู้จาก	
	 สถาบันการเงินโดยนทลินเรียกเก็บค่า	
	 ธรรมเนียมเป็นไปตามสัญญา
	 รบัประกนัเงนิกูย้มื	(Loan	Guarantee		
	 Agreement)	ที่อัตราร้อยละ	0.2		
	 ของจ�านวนเงินกู้ยืมยอดคงเหลือ		
	 (Oustanding	Balance)	เป็น
	 ค่าด�าเนินการเอกสาร
-	 BSC	จะด�าเนินการขอยกเลิกการ
	 ค�้าประกันจากนทลิน	ภายหลัง
	 กลุ่มบริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนใน
	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การค�้าประกันเงินกู้ของ	บริษัทฯ	
ตามความจ�าเป็นของธุรกิจ	โดย
อัตราการค�้าประกันวงเงินกู้ยืม
สมเหตุสมผล
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ  (บาท)
ความจ�าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

1.12	BSC	จ่ายค่าเช่าและ
บริการส�านักงาน	
- ค่าเช่าและบริการอาคาร

ส�านักงาน
- เจ้าหนี้อื่น

37,800.0

-

-

-

-	 BSC	เช่าพื้นที่ของอาคารวารินชั้น	1		
เนื้อที่รวม	105	ตารางเมตร	เพื่อใช้	
เป็นส�านักงานของบริษัท	อายุสัญญา	
เช่า	3	ปี	เริ่มตั้งแต่วันที่	1	มกราคม		
2559	ถึง	31	ธันวาคม	2562	โดย	
จ่ายค่าเช่าเดือนละ	200	บาทต่อ		
ตร.ม.และค่าบริการ	200	บาทต่อ		
ตร.ม.	ตามล�าดับ	หรือคิดเป็น		
42,000	บาท	บาทต่อเดือน	โดยอัตรา	
ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงานเป็นราคาตลาด	
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าส�านักงาน	
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

- บริษัทฯ	ได้ซื้อตึกวารินจากนทลินเมื่อ
วันที	่10	สิงหาคม	2559		ท�าให้ไม่มี	
รายการดังกล่าวอีกต่อไปในอนาคต

- อย่างไรก็ดี	ในป	ี2560	BSC	มีค่าใช้
จ่ายภาษีโรงเรือนส�าหรับการเช่า
อาคารวารินในป	ี2558	และ	2559
จ�านวน	37,800.0	บาท	ซึ่งนทลินได้
ถูกเรียกเก็บจากส�านักงานเขตใน
จ�านวนเดียวกัน

เป็นรายการเช่าสินทรัพย์ที่
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ	โดย
อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการค้า
มีความสมเหตุสมผล

1.13	NSSG	รับบริการจาก
นทลิน
- ค่าบริการอื่น
- เจ้าหนี้อื่น

1,753,941.7
155,587.5

2,473,706.5
96,779.3

- NSSG	จ่ายค่าบรกิารระบบสารสนเทศ	
(Management	Information
System)	และค่าบริการระบบฐาน
ข้อมูล	(VRM	Management)
เดือนละ	2,670	เหรียญสหรัฐฯ	ซึ่งถูก
ก�าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ
นทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการ
บริการของนทลิน	โดยอัตราค่า
บริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้
กับการใช้บริการกับผู้ให้บริการ
ภายนอก

-	ในปี	2561	มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าบริการระบบสารสนเทศ
(Management	Information
System)	และค่าบริการระบบฐาน
ข้อมูล	(VRM	Management)		พร้อม
ทั้งมีการเรียกเก็บค่าบริการระบบ
โปรแกรมส�าเร็จรูป	ERP
(Miccrosoft	Dynamic	AX)เพิ่มเติม
โดยมีอัตราค่าบริการ	2,966	เหรียญ
สหรัฐฯต่อเดือน	และ	3,386	เหรียญ
สหรัฐฯต่อเดือน	ตามล�าดับ	ซึ่งถูก
ก�าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ
นทลิน	บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการ
บรกิารของนทลนิ	โดยอตัราค่าบรกิาร	
ดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการ
ใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก

เป็นรายการที่สนับสนุนธุรกิจ
ของบริษัทฯ	โดยมีอัตราค่าบริการ
ที่สมเหตุสมผล
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ  (บาท)
ความจ�าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

1.14	NMC	ให้เช่าโกดัง
และให้บริการงานเอกสาร	
- รายได้อื่น
- ลูกหนี้อื่น

37,000.0
-

3,000
-

-	 NMC	ให้บริการเช่าอาคารโกดังเพื่อ	
ใช้เป็นสถานที่เก็บเอกสารและ	
สินทรัพย์ของบริษัทฯ	โดยอาคาร	
โกดังตั้งอยู่ที่	641	ต.บางโฉลง		
อ.บางพลี	จ.สมุทรปรการ	มี	
พื้นที่	199.00	ตารางเมตร	คิดอัตรา	
ค่าเช่าเดือนละ	200	บาทต่อ
ตารางเมตร	รวมเป็นเงิน	39,800	บาท	
ต่อเดือน	สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่วัน	
ที	่1	ธ.ค.	58	ถึงวันที่	30	พ.ย.	59	

- อัตราค่าเช่าเป็นอัตราตลาดของการ
เช่าโกดังในพื้นที่ใกล้เคียง

- NMC	ไม่มีการต่อสัญญาเช่า	ดังนั้น
รายการนี้จึงไม่มีในปีปัจจุบัน

- นอกจากนั้น	NMC	ให้บริการการ
รับจ้างติดต่อด้านเอกสารกับหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การจด
ทะเบียนจ�านองเรือ	หรือจดทะเบียน
เรือใหม่	(Agent	Service)	โดย
ก�าหนดอัตราค่าบริการ	1,000	-
3,000	บาท	ต่อประเภทงาน	ซึ่ง
เป็นการก�าหนดราคาโดยใช้วิธีต้นทุน
บวกส่วนต่าง	(Cost	plus)

- ในปี	2561	นทลินว่าจ้าง	NMC	เพื่อ
ด�าเนินการด้านเอกสารบริการ
ตัวแทนเอเย่นต์กับกรมเจ้าท่า
ให้กับเรือ	Tsuruzaki	โดยคิดค่า
บริการระหว่าง	1,000	–	3,000	บาท
ต่อรายการซึ่งเป็นการก�าหนดราคา
โดยใช้วธิต้ีนทนุบวกส่วนต่าง	(Cost	plus)

เป็นรายการเช่าสินทรัพย์ที่
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ	โดย
อัตราค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล
และกลุ่มบริษัทฯ	ได้ประโยชน์

1.15	NMC	เช่าอาคาร
ส�านักงาน	บริการ
ส่วนกลางจากนทลิน	
- ค่าเช่าอาคารส�านักงาน

และค่าบริการอื่น	ๆ
- เจ้าหนี้อื่น

101,100.0

-

-

-

-	 นทลินเป็นเจ้าของตึกวารินซึ่งเป็น	
อาคารส�านักงาน	7	ชั้น	

- NMC	เช่าพื้นที่ของอาคารวารินชั้น	4
เนื้อที่รวม	280.8	ตารางเมตร	เพื่อใช้
เป็นส�านักงานของบริษัทฯ	อายุ	
สัญญาเช่า	3	ปี	เริ่มตั้งแต่วันที่	1
มกราคม	2559	ถึง	31	ธันวาคม
2561	โดยจ่ายค่าเช่า	200	บาทต่อ
ตร.ม.	และค่าบริการ	200	บาทต่อ
ตร.ม.	ตามล�าดบั	หรือคดิเป็นเดอืนละ	
112,320	บาท	บาทต่อเดือน	โดย
อัตราค่าเช่าพื้นที่ส�านักงานเป็นราคา
ตลาดซึ่งใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่า
ส�านักงานในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

- นทลิน	คิดค่าไฟฟ้าจาก	NMC	จ�านวน
78,912.00	บาท	โดยคิดจากหน่วย
ไฟฟ้าทีบ่รษิทัฯ	ใช้จริงคณูกบัอัตราค่า	
ไฟฟ้าทีเ่ทยีบเคยีงได้กบัอตัราค่าไฟฟ้าที่
อาคารในเพื้นที่ใกล้เคียงคิดกับลูกค้า

- บริษัทฯ	ได้ซื้อตึกวารินจากนทลินเมื่อ
วันที่	10	สิงหาคม	2559	ท�าให้ไม่มี	
รายการดังกล่าวอีกต่อไปในอนาคต

- อย่างไรก็ดี	ในป	ี2560	NMC	มีค่าใช้
จ่ายภาษีโรงเรอืนส�าหรับการเช่าอาคาร	
วารนิในปี	2558	และ	2559	จ�านวน	
101,100	บาทซึ่งนทลินได้ถูกเรียก
เกบ็จากส�านักงานเขตในจ�านวนเดียวกนั

เป็นรายการเช่าสินทรัพย์ที่
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ	โดย
อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการค้ามี
ความสมเหตุสมผล
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1.16	NMC	จ่ายค่าบริการ
อื่น	ๆ	จากนทลิน	
-	ค่าบริการอื่น	
-	เจ้าหนี้อื่น

3,167,436.0
330,389.2

3,495,363.0
433,289.0

	 NMC	จ่ายค่าบริหารจัดการส�าหรับ	
	 บริการหลัก	ดังต่อไปนี้
-	ค่าบริการระบบสารสนเทศ		
	 (Management	Information		
	 System)	เดือนละ	170,880	บาท	ซึ่ง	
	 ถูกก�าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ	
	 นทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการ	
	 บริการของนทลิน	โดยอัตราค่าบริการ	
	 ดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการ	
	 ใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก	
-	ส่วนในปี	2561	มีการเปลี่ยนแปลง	
	 อัตราค่าบริการใหม่	เป็น	3,566	บาท	
	 ต่อคนต่อเดือน	ซึ่งถูกก�าหนดโดย	
	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน	บวก	
	 ส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ	
	 นทลิน	โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว	
	 สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการ	
	 กับผู้ให้บริการภายนอก
-		ค่าบริการระบบฐานข้อมูล	(VRM		
 Management)	เดือนละ	46,500	บาท	ซึ่ง	
	 ถูกก�าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ	
	 นทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการ	
	 บริการของนทลิน	โดยอัตราค่าบริการ	
	 ดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการ	
	 ใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก	
-	ในปี	2561	มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา	
	 ค่าบริการและเรียกเก็บค่าบริการ	
	 ระบบโปรแกรมส�าเร็จรูป	ERP		
	 (Miccrosoft	Dynamic	AX)	โดยมี	
	 อัตราค่าบริการ	4,740	บาทต่อคนต่อ	
	 เดือน	ซึ่งถูกก�าหนดโดยต้นทุนที่เกิด	
	 ขึ้นจริงของนทลิน	บวกส่วนต่างซึ่ง	
	 ครอบคลุมการบริการของนทลิน	โดย	
	 อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบ	
	 เคียงได้กับการใช้บริการกับผู้ให้	
	 บริการภายนอก	
-	ค่าบริการระบบสารสนเทศ	ระบบ		
	 E-mail	และ	License	โดยได้	ครอบคลมุ	
	 ถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัย	
 ของ	E-mail	โดยมค่ีาบริการ	5,696	บาท  
	 ต่อเดือน	ซึ่งถูกก�าหนดโดยต้นทุนที่	
	 เกิดขึ้นจริงของนทลิน	บวกส่วนต่างซึ่ง	
	 ครอบคลุมการบริการของนทลิน	โดย	
	 อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบ	
	 เคียงได้กับการใช้บริการกับผู้ให้	
	 บริการภายนอก
-	ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล		
	 (Human	Resource	Management)	
	 ก�าหนดที่ราคาเดือนละ	79,728	บาท	
	 ซึ่งถูกก�าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง	
	 ของนทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุม	
	 การบริการของนทลิน	โดยอัตราค่า	
	 บริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้	
	 กบัการใช้บรกิารกบัผูใ้ห้บรกิารภายนอก

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยอัตราค่าบริการมีความ
สมเหตุสมผล
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- ในป	ี2561	มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าบรกิาร	มอัีตราค่าบรกิาร	3,513	บาท 
ต่อคนต่อเดือน

- บริษัทฯ	ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของ
นทลินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายพาณิชย์นาวีให้บริการด้าน
เอกสารสัญญา	โดยมีอัตราค่าบริการ
3,500	บาทต่อชั่วโมง	ซึ่งถูกก�าหนด
โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการ
ของนทลิน	โดยอัตราค่าบริการ
ดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการ
ใช้บริการส�านักงานกฎหมายภายนอก

1.17	NMC	ใช้บริการ
สถานที่ออกก�าลังกายและ
จ่ายค่าบริการอาหาร
กลางวัน
แก่นทลิน
- ค่าบริการอื่น
- เจ้าหนี้อื่น

424,037.0
-

531,054.0
-

-	NMC	มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน	
ออกก�าลังกายเพื่อให้พนักงานมี	
สุขภาพแข็งแรง	บริษัทฯ	จึงได้ท�า	
สัญญาใช้บริการสถานที่ออกก�าลังกาย		
ซึ่งถือเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน	

- NMC	จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออก
ก�าลังกายให้แก่นทลิน	ส�าหรับ
พนักงานจ�านวน	22	คน	ในอัตราค่า
บริการ	1,085	บาทต่อคนต่อเดือน

- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ
สถานออกก�าลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง

- NMC	จ้างนทลิน	ในการจัดหาอาหาร
กลางวันส�าหรับพนักงานจ�านวน	22
คน	ในอัตราคนละ	35	บาทต่อคนต่อ
วันอัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ
ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

- ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ว่าจ้างบริษัท	นทลิน
จัดหาผลไม้เพิ่มเติมในมื้อกลางวัน
ส�าหรับพนักงาน	โดยให้บริการ	3	วัน
ต่อสัปดาห์	และคิดค่าบริการในอัตรา
คนละ	13	บาทต่อคนต่อวัน	ซึ่งอัตรา
ค่าบริการเป็นอัตราตลาดของร้าน
อาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

รายการดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท	
โดยมีราคาค่าบริการสมเหตุสมผล

1.18	NMCจ่ายค่า
ธรรมเนียมการรับประกัน
เงินกู้ยืมให้แก่นทลิน
- ค่าบริการอื่น
- เจ้าหนี้อื่น

15,000.0
-

-
-

- NMC	จ�าเป็นต้องให้นทลิน
ค�้าประกันวงเงินกู้ยืมส�าหรับการ
ขอเงินกู้จากสถาบันการเงินโดย
นทลินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไป
ตามสัญญารับประกันเงินกู้ยืม	(Loan
Guarantee	Agreement)	ที่อัตรา
ร้อยละ	0.2	ของจ�านวนเงินกู้ยืมยอด
คงเหลือ	(Oustanding	Balance)
เป็นค่าด�าเนินการเอกสาร

- NMC	จะด�าเนินการขอยกเลิกการ
ค�้าประกันจากนทลิน	ภายหลัง
กลุ่มบริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การค�้าประกันเงินกู้ของ	NMC	
ตามความจ�าเป็นของธุรกิจ	โดย
อัตราการค�้าประกันวงเงินกู้ยืม
สมเหตุสมผล
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2.	บริษัท	ซีออยล์	
จ�ากัด	(มหาชน)	
(“ซีออยล์”)

2.1	BSC	ให้บริการบริหาร
จัดการคนประจ�าเรือให้กับ	
“ซีออยล์”
-	รายได้ค่าบริการ - 341,000.0

-	“ซีออยล์”	เป็นผู้ให้บริการในการ	
	 จัดหาอาหาร	ท�าความสะอาดและ	
	 ซักรีด	(Catering	service)	ส�าหรับ	
	 เรือ	Navathanee	ที่มีบริษัท	“PRM”		
	 เป็นเจ้าของเรือ	
-	“ซีออยล์”	ได้ว่าจ้าง	BSC	บริหาร	
	 จัดการคนประจ�าเรือให้กับเรือล�าดัง	
	 กล่าว	โดยคิดราคาค่าบริการเป็นราคา	
	 ต้นทุนบวกส่วนต่าง	(cost	plus)

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯซึ่งมีราคาและเงื่อนไข
การค้าที่สมเหตุสมผล

2.2	บริษัทฯ	“PRM”
ว่าจ้าง	“ซีออยล์”
ให้บริการ	Caterting	
-	 ต้นทุนค่าบริการ		
	 Catering

24,617,048.5 36,284,081.8

-	บริษัทฯ	ว่าจ้างซีออยล์	ในการจัดหา	
	 อาหาร	ท�าความสะอาด	และซักรีด		
	 ให้แก่พนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะ	
	 น�้ามันบนเรือพักอาศัย	(Cartering		
	 and	Service)	ซึ่งอัตราค่าบริการคิด	
	 เป็นต่อคนต่อวัน	ตามอัตราที่ตกลงกัน	
	 และสามารถเทียบเคียงได้กับราคา
	 ที่บริษัทฯ	สามารถว่าจ้างจากผู้ให้	
	 บริการรายอื่น

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ	
โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้าที่สมเหตุสมผล

3.	บริษัท	เอ็น.เอ.ที.	
มาร์ท	จ�ากัด	(“เอ็น.
เอ.ที.	มาร์ท”)

3.1	บริษัทฯ	ใช้บริการ
ฟิตเนสของ	เอน็.เอ.ท.ี	มาร์ท
-	ค่าบริการอื่น 235,987.5 -

-	บรษิทัฯ	มนีโยบายส่งเสรมิให้พนกังาน	
	 ออกก�าลังกายเพื่อให้พนักงานมี	
	 สุขภาพแข็งแรง	บริษัทฯ	จึงได้ท�า	
	 สัญญาใช้บริการสถานที่ออกก�าลังกาย		
	 ซึ่งถือเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน	
-	บริษัทฯ	จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออก	
	 ก�าลังกายให้แก่	เอ็น.เอ.ที.มาร์ท		
	 ส�าหรับพนักงานจ�านวน	77	คน	ใน	
	 อัตราค่าบริการ	1,085	บาทต่อคน
	 ต่อเดือน	โดยสัญญาการใช้บริการเริ่ม	
	 ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2559	ถึง	31		
	 ธันวาคม	2559	และมีการต่อสัญญา	
	 ใหม่ในปี	2560
-	อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ	
	 สถานออกก�าลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณ	
	 ใกล้เคียง

เป็นรายการดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท	
โดยมีราคาค่าบริการสมเหตุสมผล

3.2	บริษัทฯ	จ่ายค่าบริการ
อาหารกลางวันให้แก่	เอ็น.
เอ.ที.	มาร์ท	
-	ค่าบริการอื่น 152,250.0 -

-	 เนื่องจากร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง	
	 กับ	อาคารส�านักงานของบริษัทฯ	มี	
	 จ�านวนน้อย	บริษัทฯ	จึงจ้าง	เอ็น.	
	 เอ.ที.	มาร์ท	ในการจัดหาอาหารกลาง	
	 วันส�าหรับพนักงานจ�านวน	68	คน	ใน	
	 อัตราคนละ	35	บาทต่อคนต่อวัน
-	อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ	
	 ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อ
พนักงานของบริษัทฯ	และมีราคา
ที่สมเหตุสมผล

3.3	BSC	ใช้บริการสถานที่
ออกก�าลังกายและจ่ายค่า
บริการอาหารกลางวันแก่	
เอ็น.เอ.ที.	มาร์ท	
-	ค่าบริการอื่น 49,087.5 -

-	BSC	มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน	
	 ออกก�าลังกายเพื่อให้พนักงานมี	
	 สุขภาพแข็งแรง	บริษัทฯ	จึงได้ท�า	
	 สัญญาใช้บริการสถานที่ออกก�าลังกาย		
	 ซึ่งถือเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน
-	BSC	จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออก	
	 ก�าลังกายให้แก่	เอ็น.เอ.ที.	มาร์ท		
	 ส�าหรบัพนักงานจ�านวน	9	คน	ในอตัรา	
	 ค่าบริการ	1,085	บาทต่อคนต่อเดือน	
-	อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ	
	 สถานออกก�าลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณ	
	 ใกล้เคียง
-	BSC	จ้าง	เอ็น	เอ	ที	มาร์ท	ในการ	
	 จัดหาอาหารกลางวันส�าหรับพนักงาน	
	 จ�านวน	11	คน	ในอัตราคนละ	35		
	 บาทต่อคนต่อวัน
-	อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ	
	 ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

เป็นรายการดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท	
โดยมีราคาค่าบริการสมเหตุสมผล
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31 ธ.ค. 2561

3.4	NMC	ใช้บริการสถาน
ที่ออกก�าลังกายและจ่ายค่า
บริการอาหารกลางวันแก	่
เอ็น.เอ.ที.	มาร์ท	
- ค่าบริการอื่น 98,175.0 -

- NMC	มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน 
ออกก�าลังกายเพื่อให้พนักงานมี 
สุขภาพแข็งแรง	
บริษัทฯ	จึงได้ท�าสัญญาใช้บริการ 
สถานที่ออกก�าลังกาย	ซึ่งถือเป็น 
สวัสดิการให้แก่พนักงาน	

- NMC	จ่ายค่าใช้บริการสถานที่
ออกก�าลังกายให้แก่	เอ็น.เอ.ที.	มาร์ท
ส�าหรับพนักงานจ�านวน	22	คน	ใน
อัตราค่าบริการ	1,085	บาทต่อคน
ต่อเดือน

- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ
สถานออกก�าลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง

- 	NMC	จ้าง	เอ็น	เอ	ที	มาร์ท	ในการ
จัดหาอาหารกลางวันส�าหรับพนักงาน
จ�านวน	22	คน	ในอัตราคนละ	35
บาทต่อคนต่อวัน
อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ
ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

เป็นรายการดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท	
โดยมีราคาค่าบริการสมเหตุสมผล

4. นายทินกร
เทิดวิกรานต์

4.1	BIG	SEA	จ่ายค่าเช่า
อาคารส�านักงาน	
- ค่าเช่าอาคารส�านักงาน - 600,000.0

นายทินกร	เทิดวิกรานต์	เป็นกรรมการ
บริหารของ	BIG	SEA	ให้เช่าอาคาร
ส�านักงาน	ส�าหรับบริษัท	BIG	SEA	โดย
สัญญามีระยะเวลา	3	ปี	สิ้นสุดวันที	่	1	
กรกฎาคม	2564	อัตราค่าบริการต่อ
เดือน	100,000	บาท	ซึ่งถูกก�าหนดโดย
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ	กรรมการฯบวก
ส่วนต่าง	ซึ่งครอบคลุมการบริการของ
กรรมการฯ		ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการ
จากบุคคลภายนอก

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริษัทฯได้ประโยชน์และมี
อัตราค่าบริการสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ  (บาท)
ความจ�าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

1. บริษัท	นทลิน	จ�ากัด
(“นทลิน”)

1.1	บริษัทฯ	“PRM”	เป็น
ผู้ให้เช่าพื้นที่บริเวณหลังคา
อาคารซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน
ของผู้ให้เช่าแก่นทลิน
- รายได้ค่าเช่าหลัง
คาอาคาร

- 36,000.0

-	PRM	ให้เช่าพ้ืนทีบ่รเิวณหลงัคาอาคาร	
ส�านกังานส�าหรบับรษิทันทลนิ	ซึง่พ้ืนที	่
ดงักล่าวตัง้อยูบ่นทีด่นิของ	”PRM”	
และนทลินน�าไปใช้ในการต้ังโครงการ	
เพือ่ใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	พฒันา	
และด�าเนนิโครงการผลติไฟฟ้าพลงังาน	
แสงอาทติย์ทีต่ดิต้ังบนหลงัคา	ตัง้แต่	1	
มกราคม	2561	โดยสญัญามรีะยะเวลา	
3	ปี	อตัราค่าเช่าต่อเดือน	3,000	บาท	
ซึง่ถูกก�าหนดโดยต้นทนุค่าบ�ารงุรักษา	
บวกส่วนต่างซึง่ครอบคลุมการบรกิาร	
ของ	“PRM”	ซ่ึงอตัราค่าบรกิารดัง	
กล่าวสามารถเทียบเคยีงได้กบัการใช้	
บรกิารจากบคุคลภายนอก

เป็นรายการให้เช่าพื้นที่ตั้ง
โครงการของนทลินที่สนับสนุน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	โดยอัตรา
ค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้ามี
ความสมเหตุสมผล

รายการอื่นๆ
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1.2	BSC	ให้บริการจองตั๋ว
เครื่องบินให้กับผู้บริหาร	
ของนทลิน	
- รายได้ค่าบริการ
- ลูกหนี้อื่น

594,903.0
-

82,771.1
80,105.6

BSC	ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินให้กับ
ผู้บริหารของ	นทลิน	เพื่อไปดูงานที่ใน
ประเทศและต่างประเทศ	โดยราคาค่า
บริการเป็นราคาต้นทุนบวกส่วนต่าง	
(cost	plus)

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริษัทฯได้ประโยชน์และมี
อัตราค่าบริการสมเหตุสมผล

1.3	NMC	ขายสมุดบันทึก
ข้อมูลเรือให้กับนทลิน
- รายได้อื่น 1,600.0 -

NMC	ขายสมุดบันทึกข้อมูลเรือส�าหรับ
ให้พนักงานประจ�าเรือใช้ปฏิบัติงานโดย
ราคาค่าบริการเป็นราคาต้นทุนบวก
ส่วนต่าง	(cost	plus)

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่
เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

1.4	NSSG	ให้บริการเป็นที่
ปรึกษาเรื่องเรือแก่นทลิน	
และนทลินรับบริการอื่น	ๆ	
จาก	NSSG	
- รายได้อื่น - 1,163,174.4

- NSSG	ให้บริการบริหารจัดการเรือ
(Ship	Management	Service)
แก่บริษัทฯ

- NSSG	ให้ท�าหน้าที่ที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
Technical	consultancy	services
ส�าหรับเรือของบริษัท	นทลิน	ซึ่งอัตรา
ค่าบริการตามที่ตกลงกันเป็นอัตราที่	
ซึ่งเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการที่
ก�าหนดทั่วไปในอุตสาหกรรม

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ	
ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้า
ที่สมเหตุสมผล

1.5	NSSG	จ่ายค่าปรึกษา
เรื่องเรือเกี่ยวกับ	
Technical	consultancy	
services

- 89,755.1

NSSG	ท�าหน้าที่ที่ปรึกษาเกี่ยวกับ	
Technical	consultancy	services	
ส�าหรับเรือของบริษัท	นทลิน	ซึ่งอัตรา
ค่าบริการตามที่ตกลงกันเป็นอัตราที่ซึ่ง
เทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการที่
ก�าหนดทั่วไปในอุตสาหกรรม

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข
การค้าที่สมเหตุสมผล

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

2.1	BSC	ให้บริการจองตั๋ว
เครื่องบินกับผู้บริหารของ
ซีออยล์	และให้บริการ
จัดการอื่น	ๆ
- รายได้ค่าบริการ
- ลูกหนี้อื่น

47,650.0
32,100.0

-
-

- BSC	ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินให้กับ
ผู้บริหารของซีออยล์	เพื่อไปดูงานที่	
ต่างจังหวัด

- ราคาค่าบริการเป็นราคาต้นทุนบวก
ส่วนต่าง	(cost	plus)

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข
การค้าที่สมเหตุสมผล

3. บริษัท	ซีออยล์
ปิโตรเลียม	จ�ากัด
(Sea	Oil	Petroleum
Pte	Ltd.)
(“ซีออยล์	ปิโตรเลียม”

3.1	BSC	ให้บริการจองตั๋ว
เครื่องบินกับผู้บริหารของ	
“ซีออยล์	ปิโตรเลียม”	
- รายได้ค่าบริการ
- ลูกหนี้อื่น

-
-

24,336.27
141,626.72

- BSC	ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินให้กับ
ผู้บริหารของ	“ซีออยล์	ปิโตรเลียม”
เพื่อไปดูงานที่ต่างประเทศและใน
ประเทศ

- ราคาค่าบริการเป็นราคาต้นทุนบวก
ส่วนต่าง	(cost	plus)

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข
การค้าที่สมเหตุสมผล

4. บริษัท	สปีด
โปรดักชั่น	จ�ากัด

4.1	บริษัทฯ	“PRM”	จ่าย
ค่าจ้างจัดท�าวิดีทัศน์ใช้ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯให้แก่สปีด
โปรดักชั่น
- ค่าใช้จ่ายอื่น 415,000.0 203,037.4

- ราคาค่าบริการจัดท�าวิดีทัศน์ในการ
จัดท�าวีดีทัศน์แนะน�าบริษัทฯ	และใช้	
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์	
บริษัทฯ

- ราคาค่าบริการจัดท�าวิดีทัศน์เทียบ
เคียงได้กับราคาที่บริษัทฯ	จะสามารถ
จัดหาได้จากผู้ให้บริการรายอื่น

เป็นรายการที่เป็นประโยชน์แก่
บริษัทฯ	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข
การค้าที่สมเหตุสมผล
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5. สมาคมเจ้าของ
เรือไทย

5.1	บริษัทฯ	“PRM”	จ่าย
ค่าสมาชิกให้กับสมาคม
เจ้าของเรือไทย	
- ค่าใช้จ่ายอื่น 80,000.0 80,000.0

บริษัทฯ	”PRM”	ช�าระค่าธรรมเนียม
สมาชิกสมาคมเจ้าของเรือซึ่งมีอัตรา
ปกติทั่วไปส�าหรับสมาชิก

เป็นรายการที่มีอัตราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่เรียกเก็บสมาชิกทั่วไป

5.2	NTL	จ่ายค่าสมาชิกให้
กับสมาคมเจ้าของเรือไทย	
- ค่าใช้จ่ายอื่น 45,000.0 45,000.0

NTL	ช�าระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม
เจ้าของเรือซึ่งมีอัตราปกติทั่วไปส�าหรับ
สมาชิก

เป็นรายการที่มีอัตราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่เรียกเก็บสมาชิกทั่วไป

5.3	TMT	จ่ายค่าสมาชิกให้
กับสมาคมเจ้าของเรือไทย	
- ค่าใช้จ่ายอื่น 25,000.0 25,000.0

TMT	ช�าระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม
เจ้าของเรือซึ่งมีอัตราปกติทั่วไปส�าหรับ
สมาชิก

เป็นรายการที่มีอัตราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่เรียกเก็บสมาชิกทั่วไป

5.4	BSC	จ่ายค่าสมาชิกให้
กับสมาคมเจ้าของเรือไทย	
- ค่าใช้จ่ายอื่น - 5,000.0

BSC	ช�าระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม
เจ้าของเรือซึ่งมีอัตราปกติทั่วไปส�าหรับ
สมาชิก

เป็นรายการที่มีอัตราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่เรียกเก็บสมาชิกทั่วไป

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ	์2562	ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่าง	ๆ	จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รวมทั้ง
สอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับจากการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 แล้วเห็นว่ารายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ	 ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที	่ 31	 ธันวาคม	 2561	 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ	
และเป็นไปตามเงื่อนไขค้าทั่วไป	 ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	 ด้วยอ�านาจการต่อ
รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(Arm’s	length	Basis)	และไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	 ครัง้ที	่ 1/2560	 เม่ือวันที	่ 30	 มนีาคม	 2560	 ได้มีมตกิ�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกนัของ		
บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส	และเพื่อเป็นการรักษา				
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ	โดยสามารถสรุปนโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้ดังนี้

	 ในการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทฯ	อาทิ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันนั้น	 บริษัทฯ	 จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และค�าสั่งของคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ทั้งนี้	 ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
รายการดังกล่าวได้	
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	 ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	บริษัทฯ	จะจัดให้ม	ี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นในการท�ารายการและความสมเหตุสมผล
ของรายการนั้น	 ๆ	ทั้งนี้	 ในการเข้าท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	 และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการ
ค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

(ก)		การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	
	 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 กับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้	 หากรายการดังกล่าว
นัน้มข้ีอตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั	ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า		
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	(แล้วแต่กรณี)	
 
	 ทั้งนี้	บริษัทจะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการประชุมคณะ
กรรมการบริษัททุกไตรมาส	

	 (ข)		 การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	
	 การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดย																	
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	ท้ังนี้						
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมทั้งข้อบังคับ	ประกาศ	และค�าส่ังของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน					
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	

	 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น	 บริษัทฯ	 จะแต่งตั้ง				
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการบริษัท	หรือผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)	 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ	 เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวมีความ
จ�าเป็นและมีความสมเหตุสมผล	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต 

	 รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ันคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	รวมทั้งข้อบังคับ	ประกาศ	และค�าสั่งของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมถึง
การปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกับการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทั	 หรอืบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชีทีก่�าหนด	
โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

	 การวิเคราะห์และค�าอธิบายที่จะกล่าวต่อไปนี้	จัดท�าส�าหรับงบการเงินรวมส�าหรับปี	2559	2560	และ	2561	และควรอ่านประกอบ
กับหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมดังกล่าว	 โดยงบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	 ได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย	
(TFRS)	และงบการเงินส�าหรับรอบปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	ที่ระบุในส่วนน้ีเป็นข้อมูลที่ได้จัดท�าขึ้นในรูปของงบการเงินรวม	
(Consolidated	basis)
 
	 เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และเพื่อให้การถือหุ้นและการด�าเนินงานมีความโปร่งใสและ
ลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 บริษัทฯ	 ด�าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยบริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการ	 1)	 ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	และกิจการร่วมค้า	จากบริษัท	นทลิน	จ�ากัด	(“นทลิน”)	โดยบริษัทย่อย	บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	ได้แก่	NTL	NMC	TMT	
BSC	TIM	TNS	TNTL	และ	TST	และ	2)	ซื้อสินทรัพย์จากนทลินและบริษัท	คุณนที	จ�ากัด	(“คุณนที”)	ได้แก่	เรือศรีกระบี่	เรือ	Energy	
Star	เรือ	Sriracha	Eagle	และตึกส�านักงาน	
 
	 นอกจากนั้น	ในระหว่างปี	2559	กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากบุคคลอื่น	รวมถึงการลงทุนในบริษัทย่อย	และกิจการร่วม
ค้าเพิ่มเติม	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 บริษัทย่อย
 
 1. NSSG 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	ถือหุ้นใน	NSSG	ร้อยละ	50.0	และเมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2559	บริษัทฯ	ลงทุนในหุ้นสามัญ
ของ	NSSG	เพิ่มเติม	ในสัดส่วนร้อยละ	37.5	ส่งผลให้บริษัทฯ	ถือหุ้นใน	NSSG	ร้อยละ	87.5	ของจ�านวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด	
 2. BSC
เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2559	บริษัทฯ	ลงทุนในหุ้นสามัญของ	BSC	เพิ่มเติม	ในสัดส่วนร้อยละ	25.0	ส่งผลให้บริษัทฯ	
ถือหุ้นใน	BSC	ร้อยละ	99.9	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด
 3. OCN
เมื่อวันที่	16	กันยายน	2559	บริษัทฯ	ลงทุนในหุ้นสามัญของ	OCN	ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่	โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	51.0	
ของจ�านวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด	และ	NSSG	ถือหุ้นใน	OCN	ในสัดส่วนร้อยละ	49.0	ของจ�านวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด
 
 กิจการร่วมค้า
 
 1. STC
เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	ลงทุนในหุ้นสามัญของ	STC	ในสัดส่วนร้อยละ	51.0	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด
  2. BONGKOT
เมื่อวันที่	20	เมษายน	2559	บริษัทฯ	ลงทุนในหุ้นสามัญของ	BONGKOT	ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่	 โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	
70.0	ของจ�านวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด	
 
	 ทั้งนี้	 ในระหว่างปี	 2559	 บริษัทฯ	 ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 และกิจการร่วมค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันจากนทลิน	 ดังนั้น	
บริษัทฯ	จึงจัดท�างบการเงินรวมส�าหรับปี	 2558	ขึ้นใหม่	 โดยถือเสมือนว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และกิจการร่วมค้า
ของบริษัทตั้งแต่ก่อนวันที่	1	มกราคม	2558	ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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รายได้รวมปีบัญชี 2559
4,296.5 ล้านบาท

รายได้รวมปีบัญชี 2560
4,501.0 ล้านบาท

รายได้รวมปีบัญชี 2561
4,479.7 ล้านบาท

ร�ยได้จ�กธุรกิจบริห�รเรือร�ยได้จ�กธุรกิจเรือ Offshoreธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSUธุรกิจเรือขนส่งฯ

47%
43%

31%

12%

11% 11%34%

38%

50%

7% 8% 8%

	 การอภิปรายในส่วน	“ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินการ”	นี้จะอ้างอิง	ดังนี้
ส�าหรับการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน	และตัวเลขที่เกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน
	 ปีบัญชี	2559	หมายถึง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559
	 ปีบัญชี	2560	หมายถึง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560
	 ปีบัญชี	2561	หมายถึง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561
ส�าหรับการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและตัวเลขที่เกี่ยวกับงบก�าไรขาดทุน
	 ปีบัญชี	2559	หมายถึง	ส�าหรับรอบระยะเวลา	1	ปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559
	 ปีบัญชี	2560	หมายถึง	ส�าหรับรอบระยะเวลา	1	ปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560
	 ปีบัญชี	2561	หมายถึง	ส�าหรับรอบระยะเวลา	1	ปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561
ส�าหรับการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับกระแสเงินสด	และตัวเลขที่เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
	 ปีบัญชี	2559	หมายถึง	ส�าหรับรอบระยะเวลา	1	ปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559
	 ปีบัญชี	2560	หมายถึง	ส�าหรับรอบระยะเวลา	1	ปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560
	 ปีบัญชี	2561	หมายถึง	ส�าหรับรอบระยะเวลา	1	ปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

1. ภาพรวมผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาและฐานะทางการเงิน
 
 ภาพรวมผลการด�าเนินงานในปีบัญชี 2559 - 2561
	 กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นผู้ให้บริการทางด้านการขนส่งและจัดเก็บน�้ามันดิบ	 ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป	 ผลิตภัณฑ์น�้ามันกึ่งส�าเร็จรูป	
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเหลวอย่างครบวงจร	โดยครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจหลัก	4	ประเภท	ได้แก่	1)	ธุรกิจเรือขนส่งฯ	2)	ธุรกิจ
เรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	3)	ธุรกิจเรือ	Offshore	และ	4)	ธุรกิจบริหารเรือ	โดยมีส่วนแบ่งรายได้ของแต่ละธุรกิจในปี	2559	–	2561	
ดังนี้

	 ตั้งแต่กลางปี	 2560	 เป็นต้นมา	 ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	 FSU	 อยู่ในภาวะชะลอตัว	 เนื่องจากเนื่องจากรัฐบาลจีนได้ปรับเปลี่ยน
นโยบายการควบคุมการน�าเข้าน�้ามันดิบ	 และอนุญาตให้โรงกล่ันน�้ามันในประเทศจีนตอนเหนือ	 (Teapot	 Refinery)	 น�าเข้าน�้ามันดิบ	
เพื่อกลั่นน�้ามันแทนการน�าน�้ามันเตาไปกลั่นน�้ามันได้	จากเหตุการณ์ดังกล่าว	จึงท�าให้ความต้องการในการในการใช้เรือขนส่งและจัดเก็บ	
FSU	 ลดลง	 นอกจากนี้	 ความผันผวนของสถานการณ์ราคาน�้ามันในตลาดโลกที่ยังไม่เอื้ออ�านวยให้ผู้ค้าน�้ามันเก็บน�้ามันเพื่อเก็งก�าไร
ในอนาคตตลอดทั้งปี	2561	ส่งผลให้ความต้องการใช้และอัตราค่าเช่าเรือ	FSU	ของบริษัทฯ	ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ
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	 รายได้จากการให้บริการส�าหรับปี	2559	2560	และ	2561	เท่ากับ	4,296.5	ล้านบาท	4,501.0	ล้านบาท	และ	4,479.7	ล้านบาท			
ตามล�าดับ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.76	และลดลงร้อยละ	(0.48)	ในปี	2560	และ	2561	ซึ่งในปี	2560	รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ	
เพิ่มขึ้นจากปี	2559	เนื่องจากรายได้ในธุรกิจเรือขนส่งฯ	เป็นหลัก	

	 อย่างไรก็ตาม	ในปี	2560	ก�าไรขั้นต้นลดลงเนื่องจาก	(1)	ค่าบริการเฉลี่ยรายวันของเรือ	Northern	Pearl	และเรือ	Radiant	Star	ซึ่ง
เป็นเรือในธุรกิจเรือขนส่งฯ	ระหว่างประเทศ	ลดลงตามอัตราค่าบริการในตลาดเรือขนาด	Aframax	ซึ่งลดลงมากกว่าก�าไรขั้นต้นของเรือ
ขนส่งฯ	ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น	และ	(2)	ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	ลดลง	จากการที่ความต้องการในการในการใช้
เรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	ลดลงตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี	2560		ส่งผลให้ความต้องการใช้และอัตราค่าเช่าเรือ	FSU	ของบริษัทฯ	ลดลง

	 ขณะที่ในปี	 2561	 รายได้และก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	 FSU	 ยังอยู่ในภาวะชะลอตัวตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี	 2560	
จากการที่ความต้องการในการในการใช้เรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	ลดลงดังที่กล่าวข้างต้น	กลุ่มบริษัทฯ	ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว	และ
ได้ด�าเนินการแก้ไขโดยการปรับแผนธุรกิจมามุ่งเน้นยังธุรกิจกิจเรือขนส่งฯ	 ภายในประเทศ	 ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ตามการบริโภค
น�้ามันส�าเร็จรูปในภาคใต้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี	 ประกอบการการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท	 บิ๊กซี	 จ�ากัด	 เพื่อขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ	 ภายใน
ประเทศ	ดังนั้นรายได้และก�าไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ	จึง	ใกล้เคียงกับปี	2560	
 
	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทส�าหรับปี	 2559	 2560	 และ	 2561	 เท่ากับ	 397.8	 ล้านบาท	 345.1	 ล้านบาท	และ	
389.7	 ล้านบาท	ตามล�าดับ	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงในปี	 2559	มีสาเหตุหลักจากการบันทึกผลขาดทุนของเงินลงทุนทั่วไป
จ�านวน	44.9	ล้านบาท	ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว	ในขณะที่ปี	2560	ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

	 อย่างไรก็ตาม	ในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	เพื่อลดผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอกที่มีต่อธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	โดยการปรับลดจ�านวนเรือ	FSU	ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ที่ลดลงและหันมาเร่งขยายธุรกิจเรือขนส่งน�้ามันส�าเร็จรูปในประเทศอย่างก้าวกระโดด	 เพื่อชดเชยรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	
FSU	ที่ลดลง	ดังนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	จึงได้ขยายธุรกิจโดยการเข้าซ้ือกิจการของบริษัท	บ๊ิกซี	จ�ากัด	ซ่ึงเป็นบริษัทที่ท�าธุรกิจขนส่งน�้ามัน
ส�าเร็จรูปในประเทศ	ใหญ่เป็นล�าดับสองรองจากบริษัทฯ	จนประสบความส�าเร็จ	โดยสามารถซื้อหุ้นร้อยละ	70	ของบริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด			
ได้เสร็จเรียบร้อยในราคา	 1,540	 ล้านบาท	 (โดยแบ่งออกเป็นการช�าระเงินสด	 1,400	 ล้านบาท	 และภาระผูกพันที่ต้องช�าระอีกจ�านวน	
140	 ล้านบาท	 )	 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 2561	 ซึ่งการเข้าซื้อกิจการบริษัท	 บิ๊กซี	 จ�ากัด	 ดังกล่าว	 ท�าให้กองเรือขนส่งน�้ามันส�าเร็จรูปใน
ประเทศของบริษัทฯ	เพิ่มข้ึนอีก	13	ล�าทันที	และส่งผลให้บริษัทฯ	และสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นต้ังแต่ไตรมาส		ที	่3	ของปี	2561
 
	 รายการที่ส�าคัญที่สะท้อนภาพผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	ใน	3	ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

*หมายเหตุ:	 ก�าไรดังกล่าวค�านวณจากก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	 รวมกับก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน	

ร�ยก�ร (ล้�นบ�ท) ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

รายได้จากการให้บริการ 4,296.5 4,501.0 4,479.7

ก�าไรขั้นต้น 1,643.7 1,131.2 1,111.2

อัตราก�าไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	 38.3 25.1 24.8

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 397.8 345.1 389.7

ก�าไรสุทธิ 1,202.2 759.1 746.4

อัตราก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ) 28.0 16.9 16.7

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ	ของบริษัทใหญ่* 963.0 717.9 711.8
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ในปี	2560	จึงลดลงจากปี	2559	อย่างมีนัยส�าคัญ	ในขณะที่	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี	2561	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	รวมถึงค่าเช่าและค่าบริหารที่เพิ่มขึ้น	ตามขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น	นอกจากนี้จากการเข้าซื้อหุ้น
ของบริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ	ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายจากธุรกรรมดังกล่าว	จึงท�าให้ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า

	 ในปี	2559	กลุม่บรษิทัฯ	ได้รบัรูก้�าไรทีเ่กดิจากการซ้ือหุน้สามญัของ	STC	ได้ต�า่กว่ามลูค่ายตุธิรรมจ�านวน	114.4	ล้านบาท	ซึง่รายการนี้
เป็นรายการที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว	(One-time	gain)

	 ในปี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับรู้ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน	97.7	ล้าน	ในขณะที่ปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับรู้ก�าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจ�านวน	8.2	ล้านบาท	โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน	Mark-to	market	ที่เกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะยาวใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

	 ในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับรู้ก�าไรจากการขายเรือเดินทะเลจ�านวน	44.4	ล้านบาท	และ	(กลับรายการ)	ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน
ลงทุนทั่วไปจ�านวน	24.1	ล้านบาท
 
	 ก�าไรสุทธิส�าหรับปี	2559	2560	และ	2561	เท่ากับ	1,202.2		ล้านบาท	759.1	ล้านบาท	และ	746.4	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็น
อัตราก�าไรสุทธิร้อยละ	28.0	ร้อยละ	16.9	และร้อยละ	16.7	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	อัตราก�าไรสุทธิลดลงในปี	2560	เนื่องจากผลขาดทุนของเรือ	
Northern	Pearl	และเรือ	Radiant	Star	และก�าไรขั้นต้นที่ลดลงของเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	ในขณะที่อัตราก�าไรสุทธิในปี	2561					
ลดลงเล็กน้อยจากปี	2560	จากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น	ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

2. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
 
 2.1 การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีบัญชี 2559 2560 และ 2561 
 2.1.1 รายได้จากการให้บริการ
	 รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ	มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	โดยส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	
รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	4,296.5	ล้านบาท	4,501.0	ล้านบาท	และ	4,479.7	ล้านบาท	ตามล�าดับ	เพิ่มขึ้น	
204.5	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.8	ในปี	2560	และลดลงเล็กน้อย	21.3	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.5	ในปี	2561	ทั้งนี้	รายได้จากการ											
ให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ	ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ	และรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	เป็นหลัก
 
	 รายได้จากการให้บริการสามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ	4	ประเภท	ประกอบด้วย	1)	รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ	2)	รายได้จากธุรกิจเรือ
ขนส่งและจัดเก็บ	 FSU	 3)	 รายได้จากธุรกิจเรือ	 Offshore	 และ	 4)	 รายได้จากธุรกิจบริหารเรือ	 โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ตาม
ตารางดังต่อไปนี้

ร�ยก�ร (ล้�นบ�ท)
ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

มูลค่� ร้อยละ มูลค่� ร้อยละ มูลค่� ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ 1,466.8 34.2 1,705.8 37.9 2,254.0 50.3

รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU 2,023.8 47.1 1,960.1 43.5 1,395.7 31.2

รายได้จากธุรกิจเรือ	Offshore 525.3 12.2 480.1 10.7 471.8 10.5

รายได้จากธุรกิจบริหารเรือ 280.5 6.5 355.0 7.9 358.2 8.0

รายได้จากการให้บริการรวม 4,296.5 100.0 4,501.0 100.0 4,479.7 100.0
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1) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ
รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ	มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	โดยส�าหรับปีบัญช	ี2559	2560	และ	2561	รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ	เท่ากับ

1,466.8	ล้านบาท	1,705.8	ล้านบาท	และ	2,254.0	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	34.2	ร้อยละ	37.9	และร้อยละ	50.3	
ของรายได้จากการให้บริการรวม	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ	มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง	ดังนี้

- ส�าหรับปีบัญชี	2560	 เทียบกับปีบัญช	ี2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ	 เพิ่มขึ้น	239.0	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	16.3	เนื่องจากปริมาณการขนส่งเพิ่มมากขึ้น	และมีเรือเพิ่มขึ้น	จ�านวน	2	ล�า	คือ	เรือศรีคีรีชาด	ซึ่งมีขนาด	4,988	DWT
และ	เรือศรีดอนสัก	ซึ่งมีขนาด	3,020	DWT	ซึ่งเริ่มให้บริการในเดือนมิถุนายน	และเดือนกันยายน	ปี	2560	ตามล�าดับ

- ส�าหรับปีบัญชี	2561	เทียบกับปีบัญช	ี2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ	เพิ่มขึ้น	548.20	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	32.1	 เนื่องจาก	 (1)	ปริมาณการขนส่งเพิ่มมากขึ้น	 (2)	 มีเรือเพิ่มขึ้น	 จ�านวน	1	ล�า	 คือ	 เรือศรีกาญจนดิษฐ์	 ซึ่งมีขนาด
3,000	DWT	ในเดือน	มีนาคม	2561	(3)	เรือที่เพิ่มขึ้นในป	ี2560	ได้มีการให้บริการเต็มปีในปี	2561	(4)	การให้บริการการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูปในเที่ยวกลับ	(Back	Haul)	มากขึ้น	และ	(5)	การเข้าซื้อกิจการ	บริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด	ในเดือนกรกฏาคม
2561	ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	จ�านวน	328.1	ล้านบาท

2) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	เท่ากับ	2,023.8		ล้านบาท	1,960.1	ล้านบาท

และ1,395.7	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	47.1	ร้อยละ	43.5	และร้อยละ	31.2	ของรายได้จากการให้บริการรวม											
ตามล�าดับ	ทั้งนี้	รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	มีการเปลี่ยนแปลงตามจ�านวนวันที่เรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	ให้บริการ	ดังนี้

ธุรกิจเรือขนส่งฯ ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

ปริมาณสินค้าที่เรือขนส่งให้บริการ	(ล้านลิตร) 4,056.9 4,257.7 6,523.6

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

อัตราการให้บริการเฉลี่ย	(Utilization	Rate)	(ร้อยละ)    100.00    88.25 86.25

- ส�าหรับปีบัญชี	2560	 เทียบกับปีบัญช	ี2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	ลดลง	63.7	ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ	3.1	เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการใช้บริการเรือไม่เต็มล�าของเรือ	Energy	Star	และเรือ	Grace	Star
โดยมีอัตราการใช้บริการเฉลี่ยร้อยละ	 50	 และ	 ร้อยละ	 75	 ตามล�าดับ	 ตัว	 โดยมีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลจีนได้ปรับเปลี่ยน
นโยบายการควบคุมการน�าเข้าน�้ามันดิบ	และอนุญาตให้โรงกล่ันน�้ามันในประเทศจีนตอนเหนือ	(Teapot	Refinery)	น�าเข้า
น�้ามันดิบ	เพื่อกลั่นน�้ามันแทนการน�าน�้ามันเตาต้ังแต่ช่วงคร่ึงหลังของปี	2560	จึงท�าให้ความต้องการในการในการใช้เรือขนส่ง
และจัดเก็บ	FSU	ลดลง

- ส�าหรับปีบัญชี	2561	เทียบกับปีบัญช	ี2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	ลดลง	564.4	ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ	 28.8	 เนือ่งอตัราการใช้บรกิารยงัคงไม่เตม็ล�าเรอื	 และจากการท่ีมีอปุทานของเรอื	 มากกว่าอปุสงค์ในการใช้งาน
จึงท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องปรับลดอัตราค่าบริการให้กับลูกค้า	เพื่อรักษาระดับอัตราการใช้บริการ	แต่ใน
ช่วงปลายปี	 2561	ความต้องการกักเก็บน�า้มันเตาเพื่อรองรับมาตรการ	 IMO2020	ที่จะลดเพดานสัดส่วนก�ามะถันในน�้ามันเตา
ลงเหลือ	0.5%	จากเดิม	3.5%	 โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	มกราคม	2563	 เป็นต้นไปมีมากขึ้น	ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ
สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่	ที่มีวัตถุประสงค์ในการผสมน�ามันเตาท่ีมีก�ามะถันต�่ามาก	 (ULSFO)	กับน�้ามันเตาที่มีก�ามะถันสูง
(HSFO)	เพื่อให้ได้น�า้มันเตาที่มีก�ามะถันต�า่	(LSFO)	ตามเกณฑ	์IMO2020	ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส	4/2561	ซึ่งจากอุปสงค์ที่เพิ่ม
สูงขึ้นดังกล่าว	กลุ่มบริษัทฯ	คาดว่า	รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU	จะปรับตัวดีขึ้นตามล�าดับในปี	2562
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ต้นทุนก�รให้บริก�ร
(ล้�นบ�ท)

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

มูลค่� ร้อยละ มูลค่� ร้อยละ มูลค่� ร้อยละ

ต้นทุนจากธุรกิจเรือขนส่งฯ 1,189.9 44.9 1,620.0 48.1 1,847.8 54.9

ต้นทนุจากธุรกจิเรือขนส่งและจัดเกบ็	FSU 809.4 30.5 1,099.4 32.6 925.8 27.5

ต้นทุนจากธุรกิจเรือ	Offshore 439.1 16.5 398.3 11.8 360.8 10.7

ต้นทุนจากธุรกิจบริหารเรือ 214.3 8.1 252.1 7.5 234.2 6.9

ต้นทุนจากการให้บริการรวม 2,652.7 100.0 3,369.8 100.0 3,368.6 100.0

 

 3) รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore
	 รายได้จากธุรกิจเรือ	 Offshore	 ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	 FSO	 และรายได้จากการให้บริการเรือที่พัก				
(Accomodation	Work	Barge:	AWB)	ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	รายได้จากธุรกิจการให้บริการเรือ	Offshore	 เท่ากับ	
525.3	ล้านบาท	480.1	ล้านบาท	และ	471.8	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	12.2		ร้อยละ	10.7	และ	ร้อยละ10.5	ของ				
รายได้จากการให้บริการรวม	 ตามล�าดับ	 ทั้งนี้	 รายได้จากธุรกิจเรือ	 Offshore	 มีการเปลี่ยนแปลงตามจ�านวนวันให้บริการ	 โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

ธุรกิจเรือ Offshore ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

จ�านวนวันที่เรือ	Offshore	ให้บริการ	(วัน) 963.6 889.3 936.1

 
	 -	 ส�าหรับปีบัญชี	 2560	 เทียบกับปีบัญชี	 2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้จากธุรกิจเรือ	Offshore	ลดลง	45.3	ล้านบาท	หรือลดลง 
	 	 ร้อยละ	8.6	เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปริมาณงานในช่วงมรสุม	ประกอบกับสภาวการณ์ของธุรกิจ	Offshore	ในประเทศไทย 
	 	 ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง	จึงท�าให้ปริมาณการใช้เรือ	AWB	ลดลง	

	 -	 ส�าหรับปีบัญชี	 2561	 เทียบกับปีบัญชี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้จากธุรกิจเรือ	Offshore	ลดลง	8.3	ล้านบาท	หรือลดลง 
	 	 ร้อยละ	1.7	เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปริมาณงานในช่วงมรสุม	ประกอบกับสภาวการณ์ของธุรกิจ	Offshore	ในประเทศไทย 
	 	 ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับปี	2560	อย่างไรก็ตาม	ในช่วงปลายไตรมาส	4/2561	ความต้องการใช้เรือ	AWB	มีเพิ่ม 
	 	 มากขึ้น	 ตามสถานการณ์ของตลาดและทิศทางการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยที่มีความชัดเจนมากข้ึน	 ท�าให้ 
	 	 เรือ	AWB	ได้กลับเข้าไปให้บริการแก่	บริษัท	ปตท.	สผ.	จ�ากัด	(มหาชน)	ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม	2561

 4) รายได้จากธุรกิจการบริหารเรือ
	 ส�าหรับปีบญัช	ี2559	2560	และ	2561	รายได้จากธรุกิจการบริหารเรอืเท่ากบั	280.5	ล้านบาท	355.0	ล้านบาท	และ	358.2	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	6.5	ร้อยละ	7.9	และร้อยละ	8.0	ของรายได้จากการให้บริการรวม	ตามล�าดับ	
	 -	 ส�าหรับปีบัญชี	 2560	 เทียบกับปีบัญชี	 2559	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีรายได้จากธุรกิจบริหารเรือเพิ่มขึ้น	 74.5	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้น 
	 	 ร้อยละ	26.6	โดยสาเหตุมาจาก	NSSG	รับบริหารเรือเพิ่มขึ้นจ�านวน	2	ล�า	คือเรือ	Bongkot	Star	และเรือ	Phoenix	M		
	 -	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	เทียบกับปีบัญชี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้จากธุรกิจบริหารเรือไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
 
 2.1.2 ต้นทุนการให้บริการ 
	 ส�าหรับปีบัญชี	 2559	 2560	 และ	 2561	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ	 2,652.7	 ล้านบาท	 3,369.8	 ล้านบาท	 และ	
3,368.6	ล้านบาท	ตามล�าดับ	เพิ่มขึ้น	717.1	ล้านบาท	หรือร้อยละ	27	ในปี	2560	และลดลง	1.2	ล้านบาท	ในปี	2561	โดยมีต้นทุนการ
ให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ	แยกตามประเภทธุรกิจ	เป็นดังนี้
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ต้นทุนก�รให้บริก�ร
(ล้�นบ�ท)

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

น�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเดินเรือ 14.6 18.7 22.2

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 17.1 19.0 14.0

ค่าจ้างเรือขนส่งแบบระยะเวลา 18.1 14.4 8.1

ค่าบริหารจัดการเรือ1 9.9 12.9 12.1

ต้นทุนธุรกิจขนส่ง2 40.2 34.8 43.4

ค่าใช้จ่ายอื่น 0.0 0.2 0.2

ต้นทุนการให้บริการรวม 100.0 100.0 100.0

หมายเหตุ:	 1ค่าบริหารจัดการเรือ	เช่น	ค่าใช้จ่ายคนประจ�าเรือ	และค่าซ่อมบ�ารุง	เป็นต้น
  2ต้นทุนธุรกิจขนส่ง	เช่น	ค่าภาระการใช้ท่าเรือ	(Port	Due	and	Port	Charge)	ค่าใช้จ่ายตัวแทนด�าเนินการ	(Agent)	ค่าประกันภัย	และค่าจ้างเรืออื่น	
	 	 รายเท่ียว

 1) ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง
	 ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งมีประกอบด้วยต้นทุนหลัก	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	ค่าจ้างเรือ
ขนส่งแบบระยะเวลา	และค่าบริหารจัดการเรือ	โดยส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งเท่ากับ	1,189.9	
ล้านบาท	1,620.0	ล้านบาท	และ	1,847.8	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	44.9	ร้อยละ	48.1	และ	ร้อยละ	54.9	ของต้นทุน
การให้บริการรวม	ตามล�าดับ	

	 -	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	เทียบกับปีบัญชี	2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง	เพิ่มขึ้น	430.2	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น 
	 	 ร้อยละ	36.2	 เนื่องจาก	 (1)	ต้นทุนน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเดินเรือขนส่งฯ	ระหว่างประเทศ	ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนประเภท 
	 	 สัญญา	จากสัญญาแบบมีระยะเวลาเป็นสัญญาแบบรายเที่ยว	ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	ต้องรับภาระค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	ประกอบกับ 
	 	 มีจ�านวนเรือท่ีเพิ่มขึ้นจ�านวน	2	ล�า	 (ศรีดอนสัก	และ	ศรีคีรีชาด)	 (2)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายเพ่ิมขึ้น	 โดยเฉพาะ 
	 	 ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นของเรือใหม่	
 
	 -	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	เทียบกับปีบัญชี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง	เพิ่มขึ้น	227.7	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น 
	 	 ร้อยละ	14.1	เนือ่งจาก	(1)	การเข้าซือ้หุ้นของบรษัิท	บิก๊	ซ	ีจ�ากัด	ตัง้แต่วนัที	่1	กรกฏาคม	2561	ท�าให้กลุม่บรษิทัฯ	ต้องรับรูร้ายได้	 
	 	 และต้นทุนของบริษัท	บิ๊ก	ซี	จ�ากัด	ภายใต้หลักการจัดท�างบการเงินรวม	(Consolidated	Basis)	และ	(2)	ต้นทุนธุรกิจขนส่งที่ 
	 	 สูงขึ้นเนื่องจากความต้องการในการขนส่งมีมากขึ้น	ในขณะที่การต่อเรือใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์	จึงท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	จ�าเป็นต้อง 
	 	 มีการว่าจ้างเรืออื่นนอกกลุ่มบริษัทฯ	มาให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงที่เรือของกลุ่มบริษัทฯ	ให้บริการเต็มอัตรา
 
 2) ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
	 ส�าหรับปีบญัช	ี2559	2560	และ	2561	ต้นทนุการให้บรกิารธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็	FSU	เท่ากับ	809.4		ล้านบาท	1,099.4	ล้านบาท	
และ	925.8	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	30.5	ร้อยละ	32.6	และ	27.5	ของต้นทุนการให้บริการรวม	ตามล�าดับ	

	 สัดส่วนของต้นทุนการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ	แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย	ในปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	สรุปได้ดังนี้
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ร�ยก�ร วิธีก�รประม�ณก�รเดิม วิธีก�รประม�ณก�รใหม่

1) การประมาณการ ระยะเวลากิจการคาดการณ์ว่าจะให้บริการกับลูกค้า อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของเรือเดินทะเล	

2) อายุการให้ประโยชน์ 5	-	20	ปี 20	-	27	ปี

3) มูลค่าเหล็ก ราคาเหล็กของปีก่อนหน้า	 ราคาเหล็กเฉลี่ยย้อนหลัง	5	ปี	

4) อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนของปีก่อนหน้า อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลัง	5	ปี	

3) ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore
ส�าหรับปีบัญชี	 2559	 2560	 และ	 2561	 ต้นทุนการให้บริการเรือ	Offshore	 เท่ากับ	 439.1	 ล้านบาท	 398.3	 ล้านบาท	 และ

360.8	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	16.6	ร้อยละ	11.8	และ	ร้อยละ	10.7	ของต้นทุนการให้บริการรวม	ตามล�าดับ	โดย
ในป	ี2560	ต้นทุนการให้บริการเรือ	Offshore	โดยรวมลดลงสอดคล้องกับรายได้จากเรือ	Offshore	ที่ลดลง	ในขณะที่สาเหตุของการที่
ต้นทุนการให้บริการเรือ	Offshore	ในป	ี2561	ลดลงจากปี	2560	เนื่องจากการปรับปรุงนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของเรือเดินทะเล		
เพื่อลดความผันผวนของความเสื่อมราคาในแต่ละรอบปีปัญชี	ตามที่กล่าวข้างต้น

4) ต้นทุนการให้บริการบริหารเรือ
ส�าหรับปีบญัช	ี2559	2560	และ	2561	ต้นทนุการให้บรกิารบรหิารเรอืเท่ากบั	214.2	ล้านบาท	269.4	ล้านบาท	และ	234.2	ล้านบาท

ตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	8.1	ร้อยละ	7.5	และ	ร้อยละ	6.9	ของต้นทุนการให้บริการรวม	ตามล�าดับ	

	 ส�าหรับปีบญัช	ี2560	เทยีบกบัปีบญัชี	2559	กลุ่มบรษิทัฯ	มต้ีนทนุการให้บรกิารบริหารเรอื	เพิม่ข้ึน	37.8	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	
17.6	เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	มีจ�านวนเรือที่ให้บริการเพิ่มขึ้น	2	ล�า	ดังนั้นจึงท�าให้ต้นทุนการให้บริการบริหารเรือเพิ่มขึ้น

	 ส�าหรับปีบญัช	ี2561	เทยีบกบัปีบญัชี	2560	กลุ่มบรษิทัฯ	มต้ีนทนุการให้บรกิารบริหารเรอื	ลดลง	17.9	ล้านบาท	หรอืลดลงร้อยละ	7.1	
เนื่องจากเรือในธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ	FSU	จ�านวน	1	ล�า	ที่กลุ่มบริษัทฯ	บริหารจัดการอยู่	ได้ถูกเจ้าของเรือขายเป็นเศษซาก	(Scrap)				
ในช่วงไตรมาสแรกของป	ี2561	จึงท�าให้ต้นทุนลดลง	

2.1.3 ก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรขั้นต้น
	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	ก�าไรขั้นต้นรวมเท่ากับ	1,643.9	ล้านบาท	1,131.2	ล้านบาท	และ	1,111.2	ล้านบาท									
ตามล�าดับ	คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	38.3	ร้อยละ	25.1	และ	ร้อยละ	24.8	ตามล�าดับ	ทั้งน้ี	ก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไร					
ขั้นต้นแยกตามธุรกิจเป็นดังนี้

- ส�าหรบัปีบญัช	ี2560	เทยีบกบัปีบญัชี	2559	กลุ่มบรษิทัฯ	มีต้นทนุการให้บรกิารเรือขนส่งและจดัเกบ็	FSU	เพิม่ข้ึน	289.9	ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	35.8	โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนในการให้บริการของเรือล�าใหม่	ได้แก่	เรือ	Grace	Star	รวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ	 และให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโดย
ใช้ราคาเหล็ก	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2559	และน�ามาใช้ในการคิดค่าเสื่อมราคาของเรือในป	ี2560	 โดยในปี	2559	ราคาเหล็ก
ปรับลดลงส่งผลให้การค�านวณค่าเสื่อมราคาของเรือในป	ี2560	เพิ่มขึ้น

- ส�าหรับปีบญัช	ี2561	เทยีบกบัปีบญัชี	2560	กลุ่มบรษิทัฯ	มต้ีนทนุการให้บรกิารเรอืขนส่งและจดัเกบ็	FSU	ลดลง	173.5	ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ	15.8	โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับปรุงนโยบายการตัดค่าเส่ือมราคาของเรือเดินทะเล		โดยการปรับวิธีการ
ค�านวณค่าเสื่อมราคาดังกล่าว	 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผันผวนของความเสื่อมราคาในแต่ละรอบปีบัญช	ี โดยวิธีการค�านวณ
ค่าเสื่อมราคาใหม	่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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กำ�ไรขั้นต้น
(ล้�นบ�ท)

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

มูลค�่ อัตร�กำ�ไร
ขั้นต้น มูลค่� อัตร�กำ�ไร

ขั้นต้น มูลค่� อัตร�กำ�ไร
ขั้นต้น

ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือขนส่งฯ 276.9 18.9 85.8 5.0 406.2 18.2

ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	
FSU	

1,214.4 60.0 860.8 43.9 469.9 33.7

ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือ	Offshore 86.2 16.4 81.7 17.0 111.0 23.5

ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจบริหารเรือ 66.3 23.6 102.9 29.0 124.1 34.6

ก�าไรขั้นต้นรวม 1,643.8 38.3 1,131.2 25.1 1,111.2 24.8

      สําหรับปบัญชี 2559 2560 และ 2561 กําไรขั้นตนจากธุรกิจเรือขนสงฯ รวมเทากบั 276.9 ลานบาท 85.8 ลานบาท และ 406.2 

ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 18.9 รอยละ 5.0 และ รอยละ 18.2  ตามลําดับ โดยในป 2560 กลุมบริษัทฯ 

มีอัตรากําไรขั้นตนลดลงเมื่อเทียบกบัป 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) อัตราคาขนสงของเรือขนาด Aframax ในตลาดโลกลดลงทําให

รายไดของเรือ Northern Pearl และเรือ Radiant Star ซึ่งเปนเรือในธุรกิจฯ ขนสงระหวางประเทศลดลง (2) มีการเพิ่มขึ้นของตนทุน

คานํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเดินเรือ จากการเปลี่ยนสัญญาแบบมรีะยะเวลาเปนสัญญาแบบรายเที่ยว ทําใหกลุมบริษัทฯ ตองรับภาระคา

นํ้ามันเชื้อเพลิง ประกอบกับมีจํานวนเรือท่ีเพิ่มข้ึนจํานวน 2 ลํา (ศรีดอนสัก และ ศรีคีรีชาด) และ (3) มีการวาจางเรือขางนอกเขามาเพ่ือ

รองรับความตองการของลูกคา ซ่ึงมีตนทุนที่สูงกวาการใหบริการดวยเรือของบริษัทฯ เอง  ในขณะที่อัตรากําไรข้ันตนของป 2561 ปรับตัว

สูงขึ้นจากป 2560 เน่ืองจาก (1) การที่กลุมบริษัทฯ ดําเนินการปรับรูปแบบสัญญาของเรือในธุรกิจฯ..ขนสงระหวางประเทศ..อีกครั้ง จาก

เดิมที่เปนรูปแบบรายเที่ยวเปนสัญญาแบบมรีะยะเวลา จึงทําใหกลุมบรษิัทฯ สามารถโอนภาระตนทุนคานํ้ามันเชื้อเพลิงไปยังผูรับบริการ

ได (2) กลุมบริษัทฯ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของเรือขนสงฯ ภายในประเทศ โดยการจัดหาและใหบริการการขนสงผลิตภัณฑนํ้ามัน

สําเร็จรปูในเที่ยวกลบั (Back Haul) มากขึ้น เม่ือเทียบกับป 2560 ซึ่งทําใหกลุมบริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตนทุนในการใหบรกิาร

เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับการเดินเรือเปลาในเที่ยวขากลับ และ (3) การเขาซื้อกิจการบรษิัท บิ๊กซี จํากดั ในเดือนกรกฎาคม 2561 

ทําใหมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจํานวน 98.5 ลานบาท

    สําหรับปบัญชี 2559 2560 และ 2561 กําไรข้ันตนจากธุรกิจเรือขนสงและจัดเก็บ FSU รวมเทากับ 1,214.4 ลานบาท 860.8 

ลานบาท และ 469.9 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 60.0 รอยละ 43.9 และ รอยละ 33.7 ตามลําดับ โดย

ในป 2560 กลุมบริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจากธุรกจิขนสงและจัดเก็บ FSU ลดลงจากป 2559 เนื่องจากอัตราการใหบริการลดลงจากสภาวะ

ตลาดของธุรกิจขนสงและจัดเก็บ FSU ที่ชะลอตัวจากการที่รัฐบาลจีนไดปรับเปล่ียนนโยบายการควบคุมการนําเขานํ้ามันดิบ และอนุญาต

ใหโรงกลั่นนํ้ามันในประเทศจีนตอนเหนือ (Teapot Refinery) นําเขานํ้ามันดิบ เพื่อกลั่นนํ้ามันแทนการนํานํ้ามันเตาไปกลั่นนํ้ามันได 

จึงทําใหความตองการในการในการใชเรอืขนสงและจัดเก็บ FSU ลดลง  ในขณะที่ป 2561 กลุมบริษัทฯ ยังคงมีกําไรขั้นตนจากธุรกิจขนสง

และจัดเก็บ FSU ลดลงจากป 2560 เนื่องอัตราการใชบริการยังคงไมเต็มลําเรือ และจากการท่ีมีอุปทานของเรือ มากกวาอุปสงคในการ

ใชงาน จึงทําใหกลุมบริษัทฯ มีความจําเปนที่จะตองปรับลดอัตราคาบริการใหกับลูกคา เพื่อรักษาระดับอัตราการใชบริการ แตในชวง

ปลายป 2561 ความตองการกักเก็บนํ้ามนัเตาเพื่อรองรับมาตรการ IMO2020 ที่จะลดเพดานสัดสวนกํามะถันในนํ้ามันเตาลงเหลือ 0.5% 

จากเดิม 3.5% โดยจะเริ่มบังคับใชตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไปมีมากขึ้น สงผลใหกลุมบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกคาใหมท่ีมี

วัตถุประสงคในการผสมนํามันเตาที่มีกํามะถันตํ่ามาก(ULSFO) กับนํ้ามันเตาที่มีกํามะถันสูง (HSFO) เพื่อใหไดนํ้ามันเตาที่มีกํามะถันตํ่า 

(LSFO) ตามเกณฑ IMO2020 ตั้งแตชวงปลายไตรมาส 4/2561 ซึ่งจากอุปสงคที่เพิ่มสูงขึ้นดังกลาว กลุมบริษัทฯ คาดวา รายไดจากธุรกิจ

เรือขนสงและจัดเก็บ FSU จะปรับตัวดีขึ้นตามลําดับในป 2562
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	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	เทียบกับปีบัญชี	2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้อ่ืนลดลง	34.2	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	46.3	เน่ืองจากดอกเบ้ียรับ	
รายได้อื่นเงินชดเชยประกันภัย	และค่าชดเชยความล่าช้าของเรือลดลง	

	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	เทียบกับปีบัญช	ี2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น	52.8	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	133.0	เนื่องจาก
ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร	ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มมากขึ้น	และเงินชดเชยประกันภัย	

2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ	ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเดือนและผลตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน	ค่ารับรอง							
ค่าเดินทาง	และค่าที่ปรึกษาและค่าบริหารจัดการ	ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง	และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	โดยส�าหรับ
ปีบัญช	ี2559	2560	และ	2561	ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	397.8	ล้านบาท	345.0	ล้านบาท	และ	389.7	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	ทั้งนี้	ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ	จ�าแนกตามประเภทของรายการเป็นดังนี้

หมายเหตุ	:	1รายได้อ่ืนๆ	ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	เงินชดเชยประกันภัย	บริการอ่ืน	ๆ	และรายได้ให้เช่าอุปกรณ์เรือ

ร�ยได้อื่น (ล้�นบ�ท) ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

ดอกเบี้ยรับ 33.6 12.9 20.5

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล - - 44.4

ค่าชดเชยความล่าช้าของเรือ	(Demurrage) 16.4 14.8 5.5

อื่น	ๆ1 23.9 12.0 22.4

รายได้อื่นรวม 73.9 39.7 92.5

	 ส�าหรับปีบัญชี	 2559	 2560	 และ	 2561	 ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือ	 Offshore	 รวมเท่ากับ	 86.2	 ล้านบาท	 81.7	 ล้านบาท													
และ	111.0	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	16.4	ร้อยละ	17.0	และ	ร้อยละ	23.5	ตามล�าดับ	โดยใน										
ปี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีอัตราก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น	เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	มีการปรับแผนการบริหารจัดการเรือ	ลดต้นทุนการบริหารเรือ
ลงตลอดจนหยุดให้บริการในบางประเภทท่ีมี	Utilization	ต�่า	ในขณะท่ีปี	2561	อัตราก�าไรขั้นต้นของการให้บริการเรือ	Offshore					
ปรับตัวดีขึ้นจากปี	2560	เนื่องจากการปรับปรุงนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของเรือเดินทะเล	เพื่อลดความผันผวนของความเสื่อมราคา				
ในแต่ละรอบปีปัญชี	จึงท�าให้ค่าเสื่อมราคาของปี	2561	ลดลงจากป	ีตามที่กล่าวข้างต้น

	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจบริหารจัดการเรือรวมเท่ากับ	66.3	ล้านบาท	102.9	ล้านบาท	และ																																									
124.1	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	23.6	ร้อยละ	29.0	และร้อยละ	34.6	ตามล�าดับ	โดยในปี	2560							
กลุ่มบริษัทฯ	 มีก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจบริหารจัดการเรือเพ่ิมขึ้นจากปี	 2559	 เนื่องกลุ่มบริษัทฯ	 ให้บริการบริหารจัดการเรือเพิ่มขึ้นจาก	
จ�านวน	2	ล�าในปี	2559	เป็นจ�านวน	6	ล�า	ณ	สิ้นป	ี2560	ในขณะที่ปี	2561	ก�าไรขั้นต้นของธุรกิจบริหารจัการเรือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	มีความสามารถในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านพนักงานดีขึ้น	จึงท�าให้ต้นทุนการด�าเนินงานลดลง	และมีก�าไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

2.1.4 รายได้อื่น
	 รายได้อื่นประกอบด้วย	เงินปันผลรับ	ดอกเบี้ยรับ	และรายได้อ่ืนๆ	โดยส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	รายได้อ่ืนของ									
กลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	73.9	ล้านบาท	39.7	ล้านบาท	และ	92.5	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	รายละเอียดของรายได้อื่น	เป็นดังนี้
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*ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ

	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	เทียบกับปีบัญชี	2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นร้อยละ	7.7	และร้อยละ	9.3	ของรายได้
จากการให้บริการ	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง	มีสาเหตุหลักจากการบันทึกผลขาดทุนของเงินลงทุนทั่วไปจ�านวน	
44.9	ล้านบาท	ในปี	2559	ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว	ในขณะที่ปี	2560	ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว	ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารในปี	2560	จึงลดลงจากปี	2559	อย่างมีนัยส�าคัญ	
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	เทียบกับปีบัญชี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นร้อยละ	8.8		และร้อยละ	7.7	ของรายได้
จากการให้บริการ	ตามล�าดับ	 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี	2561	 เพิ่มขึ้นจากปี	2560	 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงาน	รวมถึงค่าเช่าและค่าบริหารที่เพิ่มขึ้น	ตามขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น	นอกจากนี้จากการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด	
กลุ่มบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายจากธุรกรรมดังกล่าว	จึงท�าให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า

 2.1.6 ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้ส่วนหนึ่งซึ่งได้รับเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ	โดยเฉพาะในธุรกิจเรือขนส่งฯ	และจัดเก็บ	FSU	และธุรกิจเรือ	
Offshore	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด	 (Cashflow	hedge)	บริษัทฯ	จึงเลือกที่จะจัดหาเงินทุนด้วยการกู้ยืมเงินระยะยาว
จากสถาบันการเงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน	อย่างไรก็ดี	มาตรฐานการบัญชีก�าหนดให้บริษัทฯ	ต้องบันทึกรับรู้	1)	ก�าไรขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ท�ารายการและวันที่ช�าระเงิน	และ	2)	ก�าไรขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ท�ารายการกับ	ณ	วันสิ้นงวดของงบการเงิน	ก�าไรขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีความผันผวนส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกบัญชีดังกล่าวในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเงินกู้ระยะยาวในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ				
รายละเอียดก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี	2559	2560	และ	2561	มีดังนี้
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน	35.2	ล้านบาท	เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า	เมื่อเทียบกับ
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ	
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	 2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน	97.7	ล้านบาท	 เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า	 เมื่อเทียบกับ
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน	8.2	ล้านบาท	เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า	เมื่อเทียบกับเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐ

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร (ล้�นบ�ท)
ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

มูลค่� ร้อยละ* มูลค่� ร้อยละ* มูลค่� ร้อยละ*

เงินเดือนและผลตอบแทนของผู้บริหาร
และพนักงาน

231.1 5.4 225.6 5.0 216.4 4.8

ค่ารับรอง	ค่าเดินทาง	และค่าที่ปรึกษาและ
ค่าบริหารจัดการ

42.6 1.0 26.6 0.6 64.0 2.3

ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง 30.4 0.7 38.3 0.9 39.2 0.9

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 15.9 0.4 17.4 0.4 27.6 0.6

การด้อยค่าจากเงินลงทุน 44.9 1.0 - (24.1) (0.5)

อื่นๆ 32.8 0.8 37.1 0.8 66.6 0.7

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 397.8 9.3 345.0 7.7 389.7 8.8
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 2.1.7 ต้นทุนทางการเงิน
	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	185.4	ล้านบาท	217.4	ล้านบาท	และ	167.8	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	เทียบกับปีบัญชี	2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น	32.0	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	17.3	
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	มีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น	ส�าหรับการขยายกองเรือเป็นหลัก

	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	เทียบกับปีบัญชี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนทางการเงินลดลง	49.6	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	22.8	เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทฯ	มีการปิดวงเงินกู้ยืมของเรือจ�านวน	1	ล�าในธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ	FSU	ก่อนก�าหนดและน�าเรือล�าดังกล่าวขายเป็นเศษซาก	
(Scrap)	เพื่อลดจ�านวนเรือที่มีการใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพลง	และลดต้นทุนค่า	Drydocking	และจากภาระเงินต้นที่ลดลงตามงวดการ
ช�าระเงินกู้
 
 2.1.8 ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
	 บริษัทฯ	ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม	ได้แก่	TIM	และลงทุนในหุ้นสามัญของกิจการร่วมค้า	ได้แก่		TNTL	TST	TNS	STC	และ	
BONGKOT	โดยส�าหรับบัญชี	2559	2560	และ	2561	ส่วนแบ่งก�าไร	 (ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าของ																
กลุ่มบริษัทฯ	จ�านวน	152.8	ล้านบาท	55.0	ล้านบาท		และ	150.4	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	ในปี	2559	บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งก�าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น	โดยส่วนใหญ่	 (1)	เป็นก�าไรที่เกิดจากการซื้อหุ้นสามัญของ	STC	ได้ต่�ากว่ามูลค่ายุติธรรม
จ�านวน	114.4	ล้านบาท	ซึ่งเป็นรายการที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว	(One-time	gain)	(2)	บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้าจาก	TNS	และ	TST	จ�านวน	21.8	ล้านบาท	และ	14.9	ล้านบาท	ตามล�าดับ	
	 ในปี	 2560	 บริษัทฯ	 มีส่วนแบ่งก�าไร	 (ขาดทุน)	 จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	 โดยส่วนใหญ่มีรายละเอียดดังนี้	 TNS	
TST	BMS	และ	STC	จ�านวน	43.2	ล้านบาท	16.7		ล้านบาท	9.3	ล้านบาท	และ	(16.6)	ล้านบาท	ตามล�าดับ
	 ในปี	 2561	 บริษัทฯ	 มีส่วนแบ่งก�าไร	 (ขาดทุน)	 จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	 โดยส่วนใหญ่มีรายละเอียดดังนี้	 TNS	
TST	BMS	และ	STC	จ�านวน	64.5	ล้านบาท	4.5		ล้านบาท	95.0	ล้านบาท	และ	(17.2)	ล้านบาท	ตามล�าดับ
 
 2.1.9 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	120.4	ล้านบาท	2.0	ล้านบาท	และ	58.3	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	ทั้งนี้ในปี	2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก	มีก�าไรก่อนภาษีเงินได้ส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
เพ่ิมข้ึน	 ในปี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	 มีก�าไรก่อนภาษีเงินได้ส่วนท่ีไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ท่ีลดลง	 จึงท�าให้มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีลดลงเช่นกัน		
ในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีก�าไรก่อนภาษีเงินได้ส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น	จึงท�าให้มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
 
 2.1.10 ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ
	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิเท่ากับ	1,202.2	ล้านบาท	759.1	ล้านบาท	และ	746.4	ตามล�าดับ	
ลดลง	443.1	ล้านบาท	หรือร้อยละ	36.8	ในปี	2560	และลดลง	12.7	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.7	ในปี	2561	ทั้งนี้	คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิ
เท่ากับร้อยละ	28.0	ร้อยละ	16.9	และ	ร้อยละ	16.7	ตามล�าดับ	
 
 2.1.11 การแบ่งปันก�าไรสุทธิ
	 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ	โดยการซื้อหุ้นในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และกิจการร่วมค้า	และสินทรัพย์
หลักในการประกอบกิจการ	รวมถึงเรือ	3	ล�าจาก	นทลิน	และคุณนทีในระหว่างปี	2559	และมีการซื้อหุ้นใน	NSSG	BSC	และ	STC							
เพิ่มเติม	รวมทั้งมีการลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งใหม่	ได้แก่	OCN	และ	BONGKOT	ในระหว่างปี	2559	กลุ่มบริษัทฯ	จึงได้น�าเสนองบการเงิน
รวมส�าหรับปีบัญชี	2559	เพื่อสะท้อนภาพตามโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ	ใหม่ภายใต้การควบคุมเดียวกันนั้น	ทั้งนี้	ก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ	
แบ่งปันเป็น	3	ส่วน	ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน		ดังนี้	
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	 1)	 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	ซึ่งแสดงถึงก�าไรส่วนของบริษัทฯ	รวมถึงก�าไร	(ขาดทุน)	ในส่วน 
	 	 ของบริษัทย่อย	บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	โดยมีรายละเอียดดังนี้
  
	 	 -	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	แสดงถึงก�าไรส่วนของบริษัทฯ	รวมถึงก�าไร 
	 	 	 ในส่วนของบริษัทย่อย	ได้แก่	SHT	NSSG	NTL	TMT	NMC	BSC	และ	OCN	ตามสัดส่วนการถือหุ้นในขณะนั้น	และก�าไร 
	 	 	 (ขาดทุน)	ในส่วนของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	ได้แก่	TIM	TNS	TNTL	TST	STC	และ	BONGKOT	ตามสัดส่วนการ 
	 	 	 ถือหุ้นในขณะนั้น	รวมถึงก�าไรในส่วนของเรือ	3	ล�า	ที่กลุ่มบริษัทฯ	ซื้อจากนทลินและคุณนที	เฉพาะก�าไรตั้งแต่วันที่ซื้อเรือ 
	 	 	 จนถึงสิ้นงวด	โดยกลุ่มบริษัทฯ	ซื้อเรือศรีกระบี่	และเรือ	Energy	Star	จากนทลินในวันที่	8	มิถุนายน	2559	และวันที่	9 
	 	 	 สิงหาคม	2559	ตามล�าดับ	และซื้อเรือ	Sriracha	Eagle	จากคุณนทีในวันที่	26	กันยายน	2559	

	 2)		 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	ซึ่งแสดงถึง	ก�าไรของเรือ	Energy	Star	และ 
	 	 เรือ	Sriracha	Eagle	เสมือนว่ากลุ่มบริษัทฯ	เป็นเจ้าของตั้งแต่	1	มกราคม	2559	เฉพาะส่วนก�าไรตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559 
	 	 ถึง	1	วันก่อนวันที่	บริษัทฯ	ซื้อเรือ	(วันที่	8	สิงหาคม	2559	ส�าหรับเรือ	Energy	Star	และวันที่	25	กันยายน	2559	ส�าหรับเรือ 
	 	 Sriracha	Eagle)	ส�าหรับก�าไรของเรือศรีกระบี่	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559	ถึงวันที่	7	มิถุนายน	2559	มิได้น�ามารวม	เนื่องจาก 
	 	 กลุ่มบริษัทฯ	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ	อย่างไรก็ตามก�าไรดังกล่าวมีจ�านวนเงินที่ไม่มีสาระส�าคัญจากการประมาณของผู้บริหาร		

	 3)		 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 ซึ่งแสดงถึงก�าไรที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วน	 น้อยในบริษัทย่อย 
	 	 โดยมีรายละเอียดดังนี้	
  
	 	 -	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	ซึ่งแสดงถึงก�าไรที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
	 	 	 ส่วนน้อยใน	SHT	NSSG	NTL	TMT	NMC	BSC	และ	OCN	ตามสัดส่วนการถือหุ้นในขณะนั้น
  
	 	 -		 ส�าหรับปีบัญชี	2560	ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	ซึ่งแสดงถึงก�าไรที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
	 	 	 ส่วนน้อยใน	SHT	NSSG	และ	OCN	ตามสัดส่วนการถือหุ้นในขณะนั้น
  
	 	 -		 ส�าหรับปีบัญชี	2561	ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	ซึ่งแสดงถึงก�าไรที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
	 	 	 ส่วนน้อยใน	SHT	NSSG	และ	OCN	ตามสัดส่วนการถือหุ้นในขณะนั้น
   
การแบ่งปันก�าไรสุทธิ	ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	มีรายละเอียดดังนี้

ก�รแบ่งปันกำ�ไรสุทธิ  (ล้�นบ�ท)
ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

มูลค่� ร้อยละ มูลค่� ร้อยละ มูลค่� ร้อยละ

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่

787.6 65.5 717.9 94.6 711.8 95.4

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอื่นจากการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

175.4 14.6 - - - -

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุม

239.1 19.9 41.2 5.4 34.6 4.6

ก�าไรสุทธิ 1,202.2 100.0 759.1 100.0 746.4 100.0
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 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
	 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	ส�าหรับปีบัญชี	2560	เท่ากับ	717.9	ล้านบาท	ลดลงจากปีบัญชี	2559	จ�านวน	
69.7	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	8.9	 เนื่องจากผลประกอบการของธุรกิจที่ลดลงทั้งธุรกิจเรือขนส่งฯ	และธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU		
ส�าหรับปีบัญชี	2561	เท่ากับ	711.8	ล้านบาท	ลดลงจากปีบัญชี	2560	จ�านวน	6.1	ล้านบาท	คิดเป็น	ร้อยละ	0.9	เนื่องจากผลประกอบ
การของธุรกิจที่ลดลงของธุรกิจเรือจัดเก็บ	FSU
 
 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
	 ก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	ซึ่งเป็นการสะท้อนก�าไรส�าหรับเรือ	Energy	Star	
และ	เรือ	Sriracha	และตั้งแต่วันที่บริษัทฯ	ซื้อเรือเข้ามาเป็นของบริษัทฯ	ในไตรมาสที่	3	ปี	2559	ถูกแสดงรวมเป็น	ส่วนของ	“ก�าไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่”
 
 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
	 ก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม	ซึ่งเป็นก�าไรท่ีเป็นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน	SHT	NSSG	NTL	TMT	
NMC	BSC	Big	Sea	และ	OCN	ตามสัดส่วนการถือหุ้นในขณะน้ัน	รวมถึงก�าไร	(ขาดทุน)	จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	ได้แก่	TIM	
TNS	TNTL	และ	TST	ตามสัดส่วนการถือหุ้นในขณะนั้น	โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

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

NSSG -1	มกราคม	–	18	พฤษภาคม	:	ร้อยละ	50.0
19	พฤษภาคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	12.5

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

NTL -1	มกราคม	–	19	กรกฎาคม	:	ร้อยละ	100.0
-20	กรกฎาคม	-	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

-1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0 -1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

TMT -1	มกราคม	–	19	กรกฎาคม	:	ร้อยละ	100.0
20	กรกฎาคม	-	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

-1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0 -1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

NMC -1	มกราคม	–	19	กรกฎาคม	:	ร้อยละ	100.0
20	กรกฎาคม	-	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

-1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0 -1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

BSC -1	มกราคม	–	19	กรกฎาคม	:	ร้อยละ	100.0
20	กรกฎาคม	-	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

-1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0 -1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

Big	Sea - - -2	กรกฎาคม	-	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	30.0

OCN -16	กันยายน	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	6.1 -1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	6.1 -1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	6.1

TIM -1	มกราคม	–	19	กรกฎาคม	:	ร้อยละ	33.3
20	กรกฎาคม	-	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

-1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0 -1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

TNTL -1	มกราคม	–	19	กรกฎาคม	:	ร้อยละ	50.0
20	กรกฎาคม	-	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

-1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0 -1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

TST -1	มกราคม	–	19	กรกฎาคม	:	ร้อยละ	50.0
20	กรกฎาคม	-	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

-1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0 -1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

TNS -1	มกราคม	–	19	กรกฎาคม	:	ร้อยละ	50.0
20	กรกฎาคม	-	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

-1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0 -1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	:	ร้อยละ	0.0

 
	 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 ในปีบัญชี	 2559	 คือ	 (1)	 การ
เปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 และ	 (2)	 ก�าไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ซื้อมาในปี	 2559	 โดยเฉพาะก�าไรสุทธิใน	
NSSG	ซึ่งประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	 FSU	 ซ่ึงมีผลประกอบการที่ดีขึ้น	 ในปีบัญชี	 2560	 และ	 2561	ปัจจัยที่มีผลต่อ														
การเปลี่ยนแปลง	คือ	ก�าไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ลดลง
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ลูกหนี้ก�รค้� (ล้�นบ�ท) ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า	–	กิจการอื่น 162.7 171.3 251.1

ลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8.3 48.6 46.1

รวมลูกหนี้การค้า 171.0 219.9 297.2

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 17.1 17.5 0.4

ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ 26.4 82.7 82.6

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 76.5 41.3 27.0

รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ 13.0 - -

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน - - 10.2

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน - - 8.0

เงินทดรองจ่าย 31.2 5.9 0.9

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 335.2 367.3 426.4

 

3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
 
 ภาพรวมของสินทรัพย์
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	2560	และ	2561	สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	8,382.7	ล้านบาท		10,678.7	ล้านบาท	และ	
10,814.8	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยมีสินทรัพย์หลัก	ได้แก่	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ที่ดิน	อาคาร	
และเรือเดินทะเล	ค่าความนิยม	และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	เป็นต้น
 
	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2560	 เทียบกับปีบัญชี	2559	สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น	2,296.0	ล้านบาท	หรือร้อยละ	27.4	 เนื่องจากรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นหลัก
 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	เทียบกับปีบัญชี	2560	สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น	136.1	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.3	เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ค่าความนิยมจ�านวน	1,022.2	ล้านบาท	และทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นจ�านวน	113.2	ล้านบาท	จากการเข้าซื้อกิจการขิงบริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด	
ในสัดส่วนร้อยละ	70	ในขณะเดียวกันเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ	ลดลงจากการเข้าซื้อดังกล่าว	และจากการช�าระเงินกู้	ดังนั้นสินทรัพย์รวม
สุทธิจึงเพิ่มขึ้นจ�านวน	136.1	ล้านบาท
 
 สินทรัพย์หมุนเวียน
 
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ	ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ	เรือขนส่งฯ	และเรือ
ขนส่งและจัดเก็บ	FSU	ของกลุ่มบริษัทฯ	และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	โดยส�าหรับปีบัญชี	2559	
และ	2560	และ	2561	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	335.2	ล้านบาท		367.3		ล้านบาท	และ	426.4	ล้านบาท		
ตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560		ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อ่ืนของกลุ่มบริษัทฯ	เพิ่มข้ึนจากปีบัญชี	2559	ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากรายได้			
ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจเรือขนส่งฯ	และธุรกิจบริหารเรือ	ท่ีเริ่มให้บริการตามสัญญาใหม่ตั้งแต่ไตรมาสท่ี	4	ปี	2560	ทั้งนี้	ระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ยส�าหรับ	ปี	2560	เท่ากับ	15.8	วัน
 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ	เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี	2560	ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากรายได้			
ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจเรือขนส่งฯ	และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่รับโอนจากการเข้าซื้อธุรกิจ	บริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด	ทั้งนี้	ระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ยส�าหรับ	ปี	2561	เท่ากับ	24.3	วัน	
 
	 ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทฯ	สามารถจ�าแนกตามระยะเวลาอายุหนี้ค้างช�าระได้ดังนี้

	 ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ�านวน	ในกรณีที่ลูกหนี้การค้า
ค้างช�าระเกินกว่า	180	วันนับจาก	ณ	วันสิ้นงวด	ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	จะพิจารณาประวัติการช�าระเงินของลูกค้าเพิ่มเติมด้วย	
 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 ส�าหรับงวดปีบัญชี	2559	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	374.4	ล้านบาท	เน่ืองจากบริษัท	นทลิน	จ�ากัด	และ				
Taizan	Offshore	Co.,	Ltd	จ่ายช�าระเงินกู้ยืมทั้งจ�านวน
 
	 ส�าหรับงวดปีบัญชี	2560	กลุ่มบริษัท	ฯ	ให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	นทลิน	จ�ากัด	และ	บริษัท	ศรีไทย	แคปปิตอล	
จ�ากัด	จ�านวน		79.0	และ	9.0	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยได้มีการช�าระเงินกู้ยืมทั้งจ�านวนในระหว่างปี
 
	 ส�าหรับงวดปีบัญชี	2561	กลุม่บรษิทั	ฯ	ให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกบั	บรษัิท	ศรไีทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	จ�านวน	35.0	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	โดยได้มีการช�าระเงินกู้ยืมทั้งจ�านวนในระหว่างปี
 
 สินค้าคงเหลือ
	 สินค้าคงเหลือประกอบด้วย	 (1)	 น�้ามันคงเรือ	 ซึ่งหมายถึงน�้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือในเรือที่กลุ่มบริษัทฯ	 ใช้ส�าหรับให้บริการแก่ลูกค้า
และ	(2)	วสัดใุช้สิน้เปลอืง	โดยส�าหรบัปีบญัชี	2559	2560	และ	2561	สินค้าคงเหลือของกลุ่มบรษิทัฯ	เท่ากบั	116.9	ล้านบาท	121.0	ล้านบาท					
และ	120.5	ล้านบาท	ตามล�าดับ	มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้ก�รค้� (ล้�นบ�ท) ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

ที่ยังไม่ครบก�าหนดช�าระหรือค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน 171.0 219.8 297.2

ค้างช�าระระหว่าง	3	ถึง	6	เดือน - 0.1 -

ค้างช�าระระหว่าง	6	ถึง	12	เดือน - - -

ลูกหนี้การค้ารวม 171.0 219.9 297.2

 

สินค้�คงเหลือ (ล้�นบ�ท) ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

น�้ามันคงเรือ 116.5 120.3 119.3

วัสดุใช้สิ้นเปลือง 0.4 0.7 1.2

สินค้าคงเหลือ 116.9 121.0 120.5
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	 สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ		ส�าหรับปี	2559	และ	2560	สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น	3.7	ล้านบาท	หรือร้อยละ	3.2	และ	4.1	ล้านบาท	
หรือร้อยละ	3.5	ตามล�าดับ	แม้ว่าระดับราคาน�้ามันดิบจะลดลงอย่างต่อเนื่องในปี	2559	แต่กลุ่มบริษัทฯ	มีการขยายธุรกิจเพิ่มเติม	รวม
ถึงมีจ�านวนเรือเพิ่มขึ้นจึงท�าให้ต้องมีการจัดเก็บน�้ามันคงเรือในปริมาณที่มากขึ้น	 ส�าหรับปี	 2560	 และ	 2561	 สินค้าคงเหลือของกลุ่ม
บริษัท	ฯ	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
	 ส�าหรับปีบญัช	ี	2559	2560	และ	2561	กลุม่บรษิทัฯ	มเีงนิลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมค้าของกลุม่บรษิทัฯ	เท่ากับ	403.6		ล้านบาท	
503.7		ล้านบาท	และ	487.7	ล้านบาท	การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นดังนี้	

	 ในปี	2559	กลุ่มบริษัทฯ	ลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้าเพิ่มเติมอีก	2	บริษัท	จ�านวนเงินรวม	322.0	ล้านบาท	ได้แก่	1)	ลงทุนใน	STC	ใน
สัดส่วนร้อยละ	51.0	เป็นจ�านวนเงิน	221.8	ล้านบาท	(ทั้งนี้	บริษัทฯ	ลงทุนเป็นเงินสด	107.4	ล้านบาท	และรับรู้ก�าไรจากการจ่ายซื้อ
กจิการในราคาต�า่กว่ามูลค่ายตุธิรรมจ�านวน	114.4	ล้านบาท)	และ	2)	ลงทนุใน	BONGKOT	ในร้อยละ	70.0	เป็นจ�านวนเงนิ	101.0	ล้านบาท	
นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ยังรับรู้ผลก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจ�านวน	38.4	ล้านบาท
 
	 ในปี	2560		กลุ่มบริษัทฯ	ช�าระเงินค่าหุ้นเพิ่มเติมใน	BONGKOT	เป็นจ�านวนเงิน	66.9	ล้านบาท	และรับรู้ผลก�าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจ�านวน	33.2	ล้านบาท

	 ในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	รับรู้ผลก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจ�านวน	150.3	ล้านบาท	และลดยอดเงินลงทุน	ฯ	
ด้วยเงินปันผลรับจ�านวน	166.3	ล้านบาท

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	104.6	ล้านบาท				
95.4	ล้านบาท	และ	94.7	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมที่	NSSG	ให้	TNS	กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวร	โดยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงเน่ืองจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน	ณ	วันส้ินงวด	ซึ่งยัง
ไม่ได้มีการรับช�าระเงินกู้ยืมดังกล่าว

 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเล
	 ที่ดิน	 อาคาร	 และเรือเดินทะเลของกลุ่มบริษัทฯ	 ส่วนใหญ่คือเรือเดินทะเล	 และเรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ	 ส�าหรับปีบัญชี	 2559	
2560	และ	2561	ที่ดิน	อาคาร	และเรือเดินทะเลของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	6,858.2	ล้านบาท	6,333.5	ล้านบาท	และ	6,943.4	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ดิน อ�ค�ร และเรือเดินทะเล
(ล้�นบ�ท)

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

มูลค่� ร้อยละ มูลค่� ร้อยละ มูลค่� ร้อยละ

เรือเดินทะเล 6,126.8 89.3 5,855.7 92.5 6,394.7 92.1

เรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ 562.9 8.2 263.8 4.2 319.0 4.6

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 83.8 1.4 72.2 1.1 61.9 0.9

ค่าซ่อมเรือครั้งใหญ่ 30.6 0.4 94.2 1.5 128.1 1.8

อุปกรณ์ใช้ในเรือ 18.1 0.3 17.2 0.2 14.8 0.2

อื่นๆ 26.0 0.4 30.4 0.5 24.9 0.4

ที่ดิน	อาคาร	และเรือเดินทะเลรวม 6,858.2 100.0 6,333.5 100.0 6,943.4 100.0
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	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	ท่ีดิน	อาคาร	และเรือเดินทะเลเพิ่มขึ้น	1,982.5	ล้านบาท	หรือร้อยละ	40.7	โดยในปี	2559	กลุ่มบริษัทฯ						
ตัดค่าเสื่อมราคาจ�านวน	468.5	ล้านบาท	และมีการซื้อที่ดิน	อาคาร	และเรือเดินทะเลเพิ่มเติมจ�านวน	2,468.9	ล้านบาท
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	ที่ดิน	อาคาร	และเรือเดินทะเลลดลง	524.7	ล้านบาท	หรือร้อยละ	7.7	โดยในปี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	ตัดค่าเสื่อม
ราคาจ�านวน	657.7	ล้านบาท	มีการซ้ือท่ีดิน	อาคาร	และเรือเดินทะเลเพิ่มเติมจ�านวน	371.2	ล้านบาท	และมีผลต่างของอัตรา														
แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัท	SHT	จ�านวน	236.7	ล้านบาท

	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	ที่ดิน	อาคาร	และเรือเดินทะเลเพิ่มขึ้น	609.9	ล้านบาท	หรือร้อยละ	9.6	โดยในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีการ
เพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเลเพิ่มเติมจ�านวน	 453.5	 ล้านบาท	 รับโอนจากการซ้ือธุรกิจบริษัท	 บ๊ิกซี	 จ�ากัด	 จ�านวน	
1,174.2	ล้านบาท	และมีการลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคาจ�านวน	499.1	ล้านบาท		จ�าหน่ายเรือเดินทะเล	501.3	ล้านบาท	และมี					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัท	SHT	จ�านวน	17.4	ล้านบาท	
 
 การวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุน

 หนี้สิน
	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	5,723.1	ล้านบาท	4,431.9		ล้านบาท	และ																
3,844.3	ล้านบาท	ลดลง	1,291.2	ล้านบาท	หรือร้อยละ	22.6		ในปี	2560	และลดลง	587.6	ล้านบาท	หรือร้อยละ	12.3		ในปี	2561	
การเปลีย่นแปลงของหนีส้นิรวมส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก	เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้	และ	เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	เทียบกับปีบัญชี	2559	หนี้สินรวมลดลง	1,291.2	ล้านบาท	หรือร้อยละ	22.6	ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายช�าระ	
(1)	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(2)	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(3)	หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน	(4)	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นส�าคัญ

	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	เทียบกับปีบัญชี	2560	หนี้สินรวมลดลง	587.6	ล้านบาท	หรือร้อยละ	12.3	ซึ่งเป็นผลมาจากการปัจจัยหลัก	
ดังนี้	(1)	ลดลงจากการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน	(3)	ลดลงจากการจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(3)	เพิ่มขึ้นจาก
การซื้อธุรกิจ	บริษัท	บิ๊ก	ซี	จ�ากัด	รับโอนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นส�าคัญ
 
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี	และตั๋วสัญญาใช้เงิน	ส�าหรับปีบัญชี	2559	และ	2560	และ	
2561	เงนิเบกิเกนิบัญชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ	เท่ากบั	389.9	ล้านบาท	0.0	ล้านบาท	และ	25.0	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	

	 ส�าหรับปีบัญชี	 2560	 เทียบกับปีบัญชี	 2559	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง	 389.9	 ล้านบาท	
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินระหว่างปี
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	 2561	 เทียบกับปีบัญชี	 2560	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	 25.0	 ล้านบาท	
เนื่องจากการรับโอนจากการซื้อธุรกิจ	บริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด
 
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอื่นส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเดินเรือ	ค่าจ้างเรือขนส่งแบบระยะเวลา	วัสดุและ
อุปกรณ์บนเรือ	 ค่าบริการซ่อมบ�ารุงและตรวจสอบเรือค้างจ่าย	ค่าใช้จ่ายตัวแทนด�าเนินการ	 (Agent)	 ค่าประกันภัย	 และค่าต่อเรือใหม่	
รวมถงึค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอืน่ๆ	ส�าหรับปีบญัชี		2559	2560	และ	2561	เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ของกลุม่บรษัิทฯ	เท่ากบั	275.1	ล้านบาท	
361.8	ล้านบาท	และ	447.6	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	เทียบกับปีบัญชี	2559	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอื่นของกลุ่มบริษัทฯ		มีจ�านวนที่เพิ่มขึ้น	86.7	ล้านบาท	
หรือร้อยละ	31.5	โดยมีสาเหตุหลักการซ้ือน�้ามันคงเรือในช่วงปลายปี	2560	และรายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการบริหารเรือใหม่ใน
ช่วงปลายปีเช่นกัน

	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	เทียบกับปีบัญชี	2560	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอื่นของกลุ่มบริษัทฯ		มีจ�านวน	ที่เพิ่มขึ้น	85.8	ล้านบาท	
หรือร้อยละ	23.7	โดยมีปัจจัยหลัก	ๆ	ดังนี้	(1)	เจ้าหนี้การค้าอื่นลดลงจากความต้องการใช้น�้ามันคงเรือ	ส�าหรับเรือ	FSU	เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทฯ	มีการขายเรือเดินทะเลออกไป	และ	(2)	เพิ่มขึ้นจาก	ประมาณการสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการซื้อธุรกิจ	บริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด	รวม
ทั้งการรับโอนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด	ภายใต้การจัดท�างบการเงินรวมด้วย
 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน
 
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	 ส�าหรับปีบญัช	ี2559	2560	และ	2561	กลุม่บรษิทัฯ	มเีงนิกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบรษิทัฯ	เท่ากับ	4,303.8	ล้านบาท		3,569.6	ล้านบาท	
และ	2,929.2	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียดยอดเงินกู้คงเหลือ	และเงื่อนไขส�าคัญของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ	ส�าหรับปีบัญชี		
2559		2560	และ	2561	ดังนี้

	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	เทียบกับปีบัญชี	2559	เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง	734.2	ล้านบาท	หรือร้อยละ	17.1	โดยในปี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	
มีการช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	1,236.9	ล้านบาท	มีการเบิกเงินกู้เพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมจ�านวน	775.0	ล้านบาท	และมีผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน	272.3	ล้านบาท
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	เทียบกับปีบัญชี	2560	เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง	640.4	ล้านบาท	หรือร้อยละ	17.9	โดยในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	
มีการช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	1,364.9	ล้านบาท	มีการเบิกเงินกู้เพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมจ�านวน	219.8	ล้านบาท	รับโอนเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากซื้อธุรกิจ	บริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด	จ�านวน	521.1	ล้านบาทและมีผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน	16.4	ล้านบาท

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้ก�รค้�อื่น (ล้�นบ�ท) ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น 149.1 209.6 183.6

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 44.3 59.1 48.4

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 77.5 66.7 66.2

รายได้รับล่วงหน้า 4.2 26.4 9.4

ประมาณการสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการซื้อธุรกิจ - - 140.0

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 275.1 361.8 447.6

เงินกู้ยืมระยะย�ว (ล้�นบ�ท) ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี	(ส่วนที่หมุนเวียน)

1,213.9 1,006.6 968.9

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(ส่วนที่ไม่หมุนเวียน)

3,089.9 2,563.0 1,960.3

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4,303.8 3,569.6 2,929.2
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DSCR (เท่�) D/E Ratio (เท่�)

บริษัท ผู้ให้กู้กำ�หนด1 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 25612 ผู้ให้กู้กำ�หนด1 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัทฯ เกินกว่า	1.0	–	1.2	เท่า 0.65	–	1.42	เท่า ไม่เกิน	3.0	เท่า 0.13

SHT เกินกว่า	1.0	–	1.1	เท่า 0.81	–	0.97	เท่า ไม่เกิน	2.0	–	6.5	เท่า 1.43

NTL เกินกว่า	1.0	–	1.2	เท่า 1.31	–	1.36	เท่า ไม่เกิน	2.1	-	3.5	เท่า 0.89

1บริษัทฯ	SHT	และ	NTL	มีวงเงินกู้ยืมหลายวงเงิน	ซึ่งแต่ละวงเงินมีเง่ือนไขข้อก�าหนดการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินแตกต่างกัน
2อัตราส่วน	DSCR	ของแต่ละธนาคาร	มีวิธีการค�านวณที่แตกต่างกัน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	495.6	ล้านบาท	428.6	ล้านบาท	และ	
356.2	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนใหญ่น�าไปใช้ส�าหรับการซื้อเรือเดินทะเล
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	เทียบกับปีบัญชี	2559	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจ�านวน	66.9	ล้านบาท	เนื่องจากการจ่ายช�าระเงิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน	
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	เทียบกับปีบัญชี	2560	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจ�านวน	72.4	ล้านบาท	เนื่องจากการจ่ายช�าระเงิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน	

 ส่วนของเจ้าของ
	 ส่วนของเจ้าของประกอบด้วย	ทุนท่ีออกและช�าระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ก�าไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	
และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	2560	และ	2561	ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	2,659.6	
ล้านบาท	6,246.7	ล้านบาท	และ	6,970.4	ล้านบาท	ตามล�าดับ	

	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	เทียบกับปีบัญชี	2559	ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น	3,587.1	ล้านบาท	หรือร้อยละ	134.9	เนื่องจาก	(1)	บริษัทฯ	
จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก	2,000.0	ล้านบาท	เป็น	2,500.0	ล้านบาท	โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมจ�านวน	500.0	ล้านบาท	และขายหุ้นเพิ่ม
ทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	จ�านวน	500	ล้านหุ้น	ในมูลค่าหุ้นละ	8.0	บาท	โดยบันทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นหลังหักค่าใช้จ่าย						
ในการออกหุน้จ�านวน	3,407.5	ล้านบาท	(2)	การเพิม่ทนุของบรษิทัย่อยในส่วนของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ	จ�านวน	13.2	ล้านบาท	
(3)	กลุม่บรษัิทฯ	มกีารจ่ายเงนิปันผลรวมท้ังสนิ	981.1	ล้านบาท	และ	(4)	มกี�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบังวดจ�านวน	647.5	ล้านบาท
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	เทียบกับปีบัญชี	2560	ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น	723.7	ล้านบาท	หรือร้อยละ	11.6	เนื่องจาก	(1)	การเพิ่มของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	จ�านวน	221.9	ล้านบาท	จากการเข้าซื้อธุรกิจบริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด	(2)	กลุ่มบริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผล
รวมทั้งสิ้น	250.0	ล้านบาท	และ	(3)	มีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวดจ�านวน	751.8	ล้านบาท

	 โดยในปี	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินเกี่ยวกับการด�ารงอัตราส่วนความสามารถ
ในการช�าระหนี้ที่ก�าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินได้	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยดังกล่าวได้รับหนังสือจากธนาคารในการผ่อนผัน
เงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2561
 
	 รายละเอียดข้อก�าหนดการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญตามสัญญาเงินกู้ยืม	เป็นดังนี้
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4.การวิเคราะห์สภาพคล่อง
 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
	 ส�าหรับปีบัญชี	 2559	 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	 เท่ากับ	 2,225.2	 ล้านบาท	 มีสาเหตุหลักมาจาก
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้จ�านวน	1,322.6	ล้านบาท	และค่าเส่ือมราคาและตัดจ�าหน่ายจ�านวน	468.6	ล้านบาท	อย่างไรก็ดี	กลุ่มบริษัทฯ	
มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานจ�านวน	516.1	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น	จ�านวน	(160.0)	ล้านบาท	และ	619.6	ล้านบาท	ตามล�าดับ	รวมท้ัง
มกีารจ่ายภาษีเงนิได้จ�านวน	125.5	ล้านบาท	ส่งผลให้กลุม่บรษิทัฯ	มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงานเท่ากบั	2,225.2	ล้านบาท
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	1,390.4	ล้านบาท	มีสาเหตุหลักมา
จากก�าไรก่อนภาษีเงินได้จ�านวน	761.1	ล้านบาท	และบวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่ายจ�านวน	657.9	ล้านบาท	อย่างไรก็ดี	
กลุ่มบริษัทฯ	มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานจ�านวน	5.5	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 จ�านวน	 (264.0)	 ล้านบาท	 และ	 311.2	 ล้านบาท	
ตามล�าดับ	รวมทั้งมีการจ่ายภาษีเงินได้จ�านวน	118.4	ล้านบาท	ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน
เท่ากับ	1,390.4	ล้านบาท
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	 2561	 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	 เท่ากับ	 1,107.5	 ล้านบาท	 มีสาเหตุหลักมาจาก
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้จ�านวน	804.7	ล้านบาท	และบวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่ายจ�านวน	501.9	ล้านบาท	อย่างไรก็ดี	กลุ่ม
บริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานจ�านวน	 (73.9)	 ล้านบาท	 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น	และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	จ�านวน	29.1	ล้านบาท	และ	(149.4)	ล้านบาท				
ตามล�าดับ	 รวมทั้งมีการจ่ายภาษีเงินได้จ�านวน	 55.0	 ล้านบาท	 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน
เท่ากับ	1,107.5		ล้านบาท
 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	4,419.0	ล้านบาท	มีสาเหตุหลักมาจาก	(1)	
เงินสดจ่ายเพื่อการเข้าอู่แห้ง	ซื้ออุปกรณ์	และส่วนปรับปรุงอาคาร	จ�านวน	3,688.7	ล้านบาท	(2)	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
และการร่วมค้า	 และเงินลงทุนทั่วไปเพิ่มเติม	 จ�านวน	 1,004.1	 ล้านบาท	 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีเงินสดรับช�าระจากการให้กู้ยืม
ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	จ�านวน	222.5	ล้านบาท

	 ส�าหรับปีบัญชี	 2560	 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ	 เท่ากับ	 490.0	 ล้านบาท	 มีสาเหตุหลักมาจาก	 (1)	
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อเรือเดินทะเล	 อุปกรณ์	 และส่วนปรับปรุงอาคาร	 จ�านวน	 372.4	 ล้านบาท	 (2)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าเพิ่มเติม	
จ�านวน	66.9	ล้านบาท	และกลุ่มบริษัทฯ	มีเงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้จ�านวน	59.7	ล้านบาท	
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	1,128.3	ล้านบาท	มีสาเหตุหลักมาจาก	(1)	
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อเรือเดินทะเล	อุปกรณ์	และส่วนปรับปรุงอาคาร	จ�านวน	450.6	ล้านบาท	(2)	เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ	จ�านวน	
1,392.0	ล้านบาท	(3)	เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล	จ�านวน	584.4	ล้านบาท	(4)	เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า	
จ�านวน	166.3	ล้านบาท	และ	(5)	กลุ่มบริษัทฯ	มีเงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้จ�านวน	56.8	ล้านบาท	
 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	2,274.5	ล้านบาท	มีสาเหตุหลักมาจาก	
(1)	เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญจ�านวน	1,705.9	ล้านบาท	(2)	เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวสถาบันการเงินสุทธิ
จ�านวน	3,122.2	ล้านบาท	เพื่อการลงทุนขยายกองเรือ	(3)	เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่าคืนจ�านวน	514.3	ล้านบาท	ของเรือภูรีมาศ	
และเรือ	Sriracha	Eagle	อย่างไรก็ดี	กลุ่มบริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผลจ่ายจ�านวน	468.4	ล้านบาท	และมีการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะ
ยาวและดอกเบี้ยจ่ายจ�านวน	1,673.0	ล้านบาท	และ	203.2	ล้านบาท	ตามล�าดับ			
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	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	1,738.4	ล้านบาท	มีสาเหตุหลักมาจาก	
(1)	เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินสุทธิจ�านวน	775.0	ล้านบาท	เพื่อการลงทุนขยายกองเรือ	(2)	มีการจ่ายช�าระเงินกู้ยืม
ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน	และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจ�านวน	1,688.6	ล้านบาท	(3)	เงินปันผลจ่ายจ�านวน	981.1	
ล้านบาท	(4)	ดอกเบี้ยจ่ายจ�านวน	217.5	ล้านบาท	(5)	จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	57.0	ล้านบาท	(6)	เงินสดรับ
จากการออกหุ้นเพิ่มทุน	และขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปหลังหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น	จ�านวน	3,907.5	ล้านบาท

	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทฯ	เท่ากับ	1,669.9	ล้านบาท	มีสาเหตุหลักมาจาก	
(1)	เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินสุทธิจ�านวน	219.8	ล้านบาท	เพื่อการลงทุนขยายกองเรือ	(2)	มีการจ่ายช�าระเงินกู้ยืม
ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน	และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจ�านวน	1,471.9	ล้านบาท	(3)	เงินปันผลจ่ายจ�านวน					
250.0	ล้านบาท	(4)	ดอกเบี้ยจ่ายจ�านวน	167.8	ล้านบาท	

5. อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ2561	อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ	เท่ากับ	0.38	เท่า	2.36	เท่า	และ	1.19	เท่า	ตามล�าดับ	และ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ	เท่ากับ	0.33		เท่า	2.28	เท่า	และ	1.11	เท่า	ตามล�าดับ	กลุ่มบริษัทฯ	มีอัตราส่วนสภาพคล่อง
และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วและต�่ากว่า	1.0	เนื่องจาก	1)	กลุ่มบริษัทฯ	มีวงจรเงินสด	(Cash	Cycle)	ติดลบ	4.01	–	6.05	วัน	โดย
มรีะยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่	15.83	–	24.29	วนั	มรีะยะเวลาขายเฉลีย่	12.71	–	15.62	วนั	และมรีะยะเวลาช�าระหนีเ้ฉลีย่	34.02	–	43.25	วนั	
และ	2)	กลุ่มบริษัทฯ	ขยายกองเรือเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง	2	ปีที่ผ่านมาโดยใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงินเป็นหลัก	ท�าให้มี
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่หมุนเวียนสูง	 อย่างไรก็ดี	 ในปี	 2560	 ภายหลังจากกลุ่มบริษัทฯ	 เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก	
(IPO)	กลุ่มบริษัทฯ	มีเงินสดเพิ่มขึ้นจึงท�าให้	อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ	และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ	ปรับตัวดี
ขึ้นจากปี	2559		
 
	 ในขณะที่ปี	2561	อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ	และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ	ลดลงจากปีที่ผ่านมา	เนื่องจาก	
บริษัทฯ	ได้น�าเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก	(IPO)	ดังกล่าว	ไปเข้าซ้ือกิจการของบริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด								
ในสัดส่วนร้อยละ	70	ประกอบกับบริษัทฯ	ได้มีการปิดวงเงินสินเชื่อระยะยาว	และช�าระหนี้เงินกู้ตามงวดการช�าระ	จึงท�าให้เงินสดลดลง
จากปี	2560	

 อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร
	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ	เท่ากับร้อยละ	25.13	ลดลงจากอัตราก�าไรขั้นต้นในปี	2559	โดยสาเหตุหลัก						
มาจากอัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจเรือขนส่งฯ	ลดลงเนื่องจากค่าบริการเฉล่ียรายวันของเรือ	Aframax	จ�านวน	2	ล�า	ลดลงตามอัตรา
ค่าบริการตลาดของเรือ	Aframax

	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ	เท่ากับร้อยละ	24.80	ลดลงจากอัตราก�าไรขั้นต้นในปี	2560	โดยสาเหตุหลัก					
มาจากอัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ	FSU	ลดลงเนื่องจากอัตราการให้บริการลดลงจากสภาวะตลาดของธุรกิจขนส่ง
และจัดเก็บ	FSU	ที่ชะลอตัว
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	อัตราก�าไรสุทธิของบริษัทฯ	เท่ากับร้อยละ	16.87	ลดลงจากอัตราก�าไรสุทธิในปี	2559	โดยสาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของก�าไรขั้นต้นตามท่ีกล่าวข้างต้น	และกลุ่มบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจ�านวนบุคลากร	 เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจ	และมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนระหว่างปี
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2561	อัตราก�าไรสุทธิของบริษัทฯ	เท่ากับร้อยละ	16.66	ลดลงจากอัตราก�าไรสุทธิในปี	2560	โดยสาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของก�าไรขั้นต้นตามท่ีกล่าวข้างต้น	และกลุ่มบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าที่ปรึกษาทางการเงินและ
ทางกฎหมายจากการเข้าควบรวมกิจการของบริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด	เป็นหลัก
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	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เท่ากับ	ร้อยละ	54.93		ร้อยละ	16.61	และร้อยละ	
11.20	 ตามล�าดับ	 ในปี	 2560	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ลดลง	 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก	 (1)	 บริษัทฯ	 มีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ	(ช�าระแล้ว)	500.0	ล้านบาท	โดยทีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	3,407.5	ล้านบาท	หลังขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชน
ทั่วไป	 (2)	 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	 จ�านวน	 920.00	 ล้านบาท	 (3)	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีก�าไรสุทธิลดลงตามที่กล่าวข้างต้น	 ส�าหรับ	 ปี	
2561	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ลดลง	 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก	 (1)	การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	จ�านวน	250.00	ล้าน
บาท	(2)	กลุ่มบริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิลดลงตามที่กล่าวข้างต้น

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับ	ร้อยละ	16.08	ร้อยละ	7.96	และร้อยละ	6.95	
ตามล�าดับ	และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	เท่ากับ	ร้อยละ	28.47	ร้อยละ	21.48	และร้อยละ	18.64	ตามล�าดับ	ส�าหรับ										
ปี	2561	และ	2560	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรลดลง	โดยมีสาเหตุหลัก	มาจากอัตราก�าไร
สุทธิลดลงตามที่กล่าวข้างต้น
 
 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	2.15		เท่า	0.71	เท่า	และ	0.55	เท่า	ตามล�าดับ	
และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Interest	Bearing	Debts	to	Equity	Ratio)	เท่ากับ	1.97	เท่า	0.64	เท่า	
และ	0.47	เท่า	ตามล�าดับ
 
	 ส�าหรับปี	 2560	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง	 เป็น	 0.71	 เท่า	 โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินรวมที่ลดลง	 เนื่องจาก				
บรษัิทฯ	 มกีารช�าระเงินเบกิเกินบญัชีและกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน	 จ่ายช�าระเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 จ่ายช�าระหนีส้นิ
ตามสัญญาเช่าการเงิน	ออกหุ้นเพิ่มทุน	และขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	(IPO)	และอัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย					
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง	เป็น	0.64	เท่า	เนื่องจากบริษัทฯ	ท�าการจ่ายช�าระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ	ระหว่างปี	

	 ส�าหรับปี	2561	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง	เป็น	0.55	เท่า	และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	
(Interest	Bearing	Debts	to	Equity	Ratio)	ลดลงเหลือ	0.47	เท่า	โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินรวมที่ลดลง	เนื่องจากบริษัทฯ	ได้มี
การช�าระปิดวงเงินกู้ยืมของเรือจ�านวน	1	ล�าในธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ	FSU	ก่อนก�าหนดตามที่กล่าวข้างต้น	และจากภาระเงินต้นที่ลดลง
ตามงวดการช�าระเงินกู้
 
	 ส�าหรับปีบัญชี	2559	2560	และ	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีอัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพันเท่ากับ	0.31	เท่า	0.47	เท่า		
และ	0.30	เท่า	ตามล�าดบั	ทัง้น้ี	กลุม่บรษิทัฯ	มอีตัราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพนัทีต่�า่กว่า	1.0	เท่า	เนือ่งจาก	กลุม่บรษิทัฯ	อยูใ่นช่วง	
การลงทุนขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์	ซึ่งรวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในกองเรือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการเรือขนส่งและ			
จัดเก็บซึ่งสูงขึ้นมาก	นอกจากน้ัน	กลุ่มบริษัทฯ	ยังลงทุนเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	บริษัทร่วมและการร่วมค้า	และเงินลงทุนทั่วไป
เพิ่มเติม	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ	ในปี	2559	โดย	กลุ่มบริษัทฯ	มีภาระเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวจ�านวน	
4,692.8	ล้านบาท	443.0	ล้านบาท	และ	1,842.6	ล้านบาท	ในปี	2559	2560	และปี	2561	ตามล�าดับ	(หากไม่รวมภาระเก่ียวกับการ
ลงทุนดังกล่าว	อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน	ส�าหรับปี	2559	2560	และปี	2561	จะเท่ากับ	0.92	เท่า	0.55	เท่า	และ	
0.60	เท่า	ตามล�าดับ)	โดยกลุ่มบริษัทฯ	ต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินเป็นหลัก	ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	มีภาระต้อง
ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแก่สถาบันการเงินที่สูงในแต่ละปี	อย่างไรก็ตามในปี	2560	บริษัทฯ	เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
เป็นครั้งแรก	 (IPO)	จึงท�าให้บริษัทฯ	สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นได้เพิ่มเติม	นอกเหนือจากสถาบันการเงิน	ซึ่งจะช่วยให้ภาระในการ
ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละปีของกลุ่มบริษัทฯ	ลดลง		
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ตลอดจนรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งได้จัดท�าขึ้นและมีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย	
โดยได้มีการพิจารณานโยบายทางบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิและได้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตจาก	บรษิทั	เคพเีอม็จ	ีภมูไิชย	สอบบญัช	ีจ�ากดั	และ
แสดงความเหน็ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง	ระบบการควบคุมภายใน	และการก�ากับดูแลที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล	เพื่อให้เชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือของงบการเงิน	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดี
ไม่มีรายการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย	กรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล					
สอบทานความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	 รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน		
ให้มีประสทิธภิาพและประสิทธผิล	 โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้
ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม	สามารถสร้าง				
ความเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวม	และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)	
และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	แสดงฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายบวร	วงศ์สินอุดม)
ประธานกรรมการ

(ว่าที่เรือตรี	ชาญวิทย์	อนัคกุล)
กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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งบการเงินประจำาปี 2561
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กลุ่มบริษัทฯ หมายถึง บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และกิจการร่วมค้า

กสทช. หมายถึง
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

การขนส่งแบบ	COA หมายถึง
การขนส่งสินค้าแบบท�าสัญญาตามระยะเวลาที่ก�าหนดเพื่อให้บริการขนส่งต่อเนื่อง	
(Contract	of	Affreightment)

การขนส่งแบบ	SPOT หมายถึง การขนส่งสินค้าแบบรายเที่ยว	(Spot	Charter)

การขนส่งแบบ	TC หมายถึง การขนส่งสินค้าแบบก�าหนดระยะเวลาหนึ่ง	(Time	Charter)

การขนส่งแบบ	VOYAGE หมายถึง การขนส่งสินค้าเฉพาะเที่ยว	(Voyage	Charter)

คนประจ�าเรือ หมายถึง พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติการบนเรือ

ธุรกิจเรือ	Offshore หมายถึง
ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล	(Offshore	
Vessel	Support)

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ	FSU หมายถึง
ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้�ามันดิบ	และผลิตภัณฑ์น้�ามันส�าเร็จรูป	(Floating	Stor-
age	Unit)

ธุรกิจเรือขนส่งฯ หมายถึง
ธุรกิจเรือขนส่งน้�ามันดิบ	ผลิตภัณฑ์น้�ามันส�าเร็จรูป	ผลิตภัณฑ์น้�ามันกึ่งส�าเร็จรูป	และ
ปิโตรเคมีเหลว

ธุรกิจบริหารเรือ หมายถึง ธุรกิจบริหารจัดการเรือ	(Ship	Management	Services)

นทลิน หมายถึง บริษัท	นทลิน	จ�ากัด

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)

ปตท. หมายถึง บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

เรือขนส่ง หมายถึง
เรือขนส่งน้�ามันดิบ	ผลิตภัณฑ์น้�ามันส�าเร็จรูป	ผลิตภัณฑ์น้�ามันกึ่งส�าเร็จรูป	และ
ปิโตรเคมีเหลว

เรือ	AHTs	 หมายถึง เรือสนับสนุนลาก-จูง	การจัดการสมอ	(Anchor	Handling	Tugs)

เรือ	AWB	 หมายถึง
เรือขนส่งและที่พักอาศัยส�าหรับพนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะน้�ามันปิโตรเลียม	(Ac-
commodation	Work	Barge)

เรือ	Double	Hull หมายถึง เรือที่มีเปลือกเรือสองชั้น

เรือ	FSO หมายถึง
เรือขนส่งและจัดเก็บน้�ามันดิบส�าหรับแท่นขุดเจาะน้�ามัน	(Floating	Storage	and	
Offloading	Unit)

เรือ	FSU หมายถึง
เรือขนส่งและจัดเก็บน้�ามันดิบ	และผลิตภัณฑ์น้�ามันส�าเร็จรูป	(Floating	Storage	
Unit)

เรือ	Single	Hull หมายถึง เรือที่มีเปลือกเรือชั้นเดียว

สัญญาจัดเก็บแบบ	SPOT หมายถึง สัญญาการจัดเก็บสินค้าระยะสั้น	(Spot	Charter)

สัญญาจัดเก็บแบบ	TC หมายถึง การจัดเก็บสินค้าแบบก�าหนดระยะเวลาหนึ่ง	(Time	Chater)
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สินค้า หมายถึง น้�ามันดิบ	ผลิตภัณฑ์น้�ามันส�าเร็จรูป	ผลิตภัณฑ์น้�ามันกึ่งส�าเร็จรูป	และปิโตรเคมีเหลว

ABS หมายถึง American	Bureau	of	Shipping

Aframax หมายถึง เรือที่มีขนาดบรรทุกระหว่าง	80,000	-	120,000	เดทเวทตัน

Big	Sea หมายถึง บริษัท	บิ๊กซี	จ�ากัด

BL หมายถึง Bill	of	Lading

BMS หมายถึง บริษัท	บงกช	มารีน	จ�ากัด

Broker หมายถึง ผู้ท�าหน้าที่จัดหาเรือหรือสินค้า

BSC หมายถึง บริษัท	จัดหางานบีเอสซี	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด

BV หมายถึง Bureau	Veritas

CAGR หมายถึง อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี	(Compound	Annual	Growth	Rate)

CEC หมายถึง บริษัท	ซีอีซี	อินเตอร์เนชั่นแนล	ลิมิเต็ด

DNV	GL หมายถึง Det	Norske	Veritas	and	Germanischer	Lloyd

DWT/	เดตเวทตัน หมายถึง
เป็นหน่วยที่ใช้ก�าหนดน้�าหนักบรรทุกของเรือ	ประกอบด้วย	น้�าหนักสินค้า	น้�ามันเชื้อ
เพลิง	น้�าจืด	คนโดยสาร	และเสบียงอาหาร	(Deadweight	Tonnage)

GDP หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

EMA หมายถึง Energy	Market	Authority

EPA หมายถึง
พระราชบัญญัติพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา
(US	Environment	Protection	Act)

IACS หมายถึง
องค์กรสถาบันจัดชั้นเรือระหว่างประเทศ
(International	Associattion	of	Classisfication	Societies)

ILO หมายถึง องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ	(International	Labour	Organization)

IMDG หมายถึง
อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย	(International	
Maritime	Dangerous	Goods	Code)

IMF หมายถึง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(International	Monetary	Fund)

IMO หมายถึง องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	(International	Maritime	Organization)

ISM	Code หมายถึง
ประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ	(International	
Safety	Management	Code)

LR	 หมายถึง Lloyd’s	Register
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MARPOL หมายถึง
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ	(The	International	
Convention	for	the	Prevention	of	Pollution	from	Ships,	MARPOL)

MLC หมายถึง อนุสัญญาแรงงานทางทะเล	(Maritime	Labour	Convention)

NGLs หมายถึง ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(Natural	Gas	Liquids)

NK หมายถึง Nippon	Kaiji	Kyokai	

NMC หมายถึง บริษัท	นทลิน	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด

NSSG หมายถึง Nathalin	Shipping	Pte	Ltd.	

NTL หมายถึง บริษัท	เอ็น.ที.แอล.	มารีน	จ�ากัด

OCIMF หมายถึง Oil	Companies	International	Marine	Forum

OCN หมายถึง บริษัท	ออร์ชาร์ด	นาวี	จ�ากัด

STS	Transfer หมายถึง การรับ-ส่งสินค้ากลางทะเล	(Ship-to-Ship	Transfer)

SHT หมายถึง บริษัท	สิงหา	แท็งเกอร์	จ�ากัด

SIRE หมายถึง Ship	Inspection	Report	Program

SOLAS หมายถึง
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล	(International	
Convention	for	Safety	of	Life	at	Sea)

STC หมายถึง บริษัท	ศรีไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด

STCW หมายถึง
อนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม	การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายาม
ส�าหรับคนประจ�าเรือ	(Standard	of	Training,	Certification	and	Watchkeeping	
for	Seafarers,	STCW)

TIM หมายถึง บริษัท	ที.ไอ.เอ็ม.	ชิพ	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด

TMT หมายถึง บริษัท	ไทยมารีน	แทงเกอร์	จ�ากัด

TNS หมายถึง บริษัท	ท็อป	นอติคอล	สตาร์	จ�ากัด

TNTL หมายถึง Top-NTL	Pte.	Ltd.

TST หมายถึง Top-NTL	Shipping	Trust

VLCC หมายถึง เรือที่มีขนาดบรรทุกระหว่าง	160,000	-	320,000	เดตเวทตัน

 






