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คาํนิยาม 

 

นอกจากจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบบัน้ี ใหค้าํดงัต่อไปน้ีมคีวามหมายดงัน้ี 

กลุ่มบรษิทัฯ หมายถงึ บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และ

กจิการร่วมคา้ 

กสทช. หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

การขนสง่แบบ Bareboat หมายถงึ สญัญาเช่าเรอืเปล่า (Bareboat) 

การขนสง่แบบ COA หมายถงึ การขนสง่สนิคา้แบบทาํสญัญาตามระยะเวลาทีก่าํหนดเพื่อใหบ้รกิาร

ขนสง่ต่อเน่ือง (Contract of Affreightment) 

การขนสง่แบบ SPOT หมายถงึ การขนสง่สนิคา้แบบรายเทีย่ว (Spot Charter) 

การขนสง่แบบ TC หมายถงึ การขนสง่สนิคา้แบบกาํหนดระยะเวลาหน่ึง (Time Charter) 

การขนสง่แบบ VOYAGE หมายถงึ การขนสง่สนิคา้เฉพาะเทีย่ว (Voyage Charter) 

คนประจาํเรอื หมายถงึ พนกังานทุกคนทีป่ฏบิตักิารบนเรอื 

ธุรกจิเรอื FSO หมายถงึ ธุรกจิเรอืขนสง่และจดัเกบ็น้ํามนัดบิสาํหรบัแท่นขดุเจาะน้ํามนั 

(Floating Storage and Offloading Unit, FSO) 

ธุรกจิเรอื Offshore หมายถงึ ธุรกจิเรอืขนสง่ทีใ่หก้ารสนบัสนุนงานสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมกลาง

ทะเล (Offshore Vessel Support) 

ธุรกจิเรอืขนสง่และจดัเกบ็ FSU หมายถงึ ธุรกจิเรอืขนสง่และจดัเกบ็น้ํามนัดบิ และผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู 

(Floating Storage Unit) 

ธุรกจิเรอืขนสง่ฯ หมายถงึ ธุรกจิเรอืขนสง่น้ํามนัดบิ ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู ผลติภณัฑน้ํ์ามนักึง่

สาํเรจ็รปู และปิโตรเคมเีหลว 

ธุรกจิบรหิารเรอื หมายถงึ ธุรกจิบรหิารจดัการเรอื (Ship Management Services) 

นทลนิ หมายถงึ บรษิทั นทลนิ จาํกดั 

บรษิทัฯ หมายถงึ บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

ปตท. หมายถงึ บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

เรอืขนสง่ หมายถงึ เรอืขนสง่น้ํามนัดบิ ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู ผลติภณัฑน้ํ์ามนักึง่

สาํเรจ็รปู และปิโตรเคมเีหลว 

เรอื AHTs  หมายถงึ เรอืสนบัสนุนลาก-จงู การจดัการสมอ (Anchor Handling Tugs) 

เรอื AWB  หมายถงึ เรอืขนสง่และทีพ่กัอาศยัสาํหรบัพนกังานประจาํแท่นขดุเจาะน้ํามนั

ปิโตรเลยีม (Accommodation Work Barge) 

เรอื Double Hull หมายถงึ เรอืทีม่เีปลอืกเรอืสองชัน้ 
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เรอื FSO หมายถงึ เรอืขนสง่และจดัเกบ็น้ํามนัดบิสาํหรบัแท่นขดุเจาะน้ํามนั (Floating 

Storage and Offloading Unit) 

เรอื FSU หมายถงึ เรอืขนสง่และจดัเกบ็น้ํามนัดบิ และผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู (Floating 

Storage Unit) 

เรอื Offshore หมายถงึ เรอืขนสง่ทีใ่หก้ารสนบัสนุนงานสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล 

(Offshore Support Vessel) 

เรอื Single Hull หมายถงึ เรอืทีม่เีปลอืกเรอืชัน้เดยีว 

สญัญาจดัเกบ็แบบ SPOT หมายถงึ สญัญาการจดัเกบ็สนิคา้ระยะสัน้ (Spot Charter) 

สญัญาจดัเกบ็แบบ TC หมายถงึ การจดัเกบ็สนิคา้แบบกาํหนดระยะเวลาหน่ึง (Time Chater) 

สนิคา้ หมายถงึ น้ํามนัดบิ ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู ผลติภณัฑน้ํ์ามนักึง่สาํเรจ็รปู 

และปิโตรเคมเีหลว 

ABS หมายถงึ American Bureau of Shipping 

Aframax หมายถงึ เรอืทีม่ขีนาดบรรทุกระหว่าง 80,000 - 120,000 เดทเวทตนั 

BL หมายถงึ Bill of Lading 

BONGKOT หมายถงึ บรษิทั บงกช มารนี จาํกดั 

Broker หมายถงึ ผูท้าํหน้าทีจ่ดัหาเรอืหรอืสนิคา้ 

BSC หมายถงึ บรษิทั จดัหางานบเีอสซ ีแมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

BV หมายถงึ Bureau Veritas 

CAGR หมายถงึ อตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปี (Compound Annual Growth Rate) 

CEC หมายถงึ บรษิทั ซอีซี ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล ลมิเิตด็ 

DNV GL หมายถงึ Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd 

DWT/ เดตเวทตนั หมายถงึ เป็นหน่วยทีใ่ชก้าํหนดน้ําหนกับรรทุกของเรอื ประกอบดว้ย น้ําหนกั

สนิคา้ น้ํามนัเชือ้เพลงิ น้ําจดื คนโดยสาร และเสบยีงอาหาร 

(Deadweight Tonnage) 

GDP หมายถงึ ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

EMA หมายถงึ Energy Market Authority 

EPA หมายถงึ พระราชบญัญตัพิทิกัษ์สิง่แวดลอ้มของสหรฐัอเมรกิา 

(US Environment Protection Act) 

IACS หมายถงึ องคก์รสถาบนัจดัชัน้เรอืระหว่างประเทศ 

(International Associattion of Classisfication Societies) 

ILO หมายถงึ องคก์รแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) 
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IMDG หมายถงึ อนุสญัญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าดว้ยการขนสง่สนิคา้อนัตราย 

(International Maritime Dangerous Goods Code) 

IMF หมายถงึ กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) 

IMO หมายถงึ องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 

Organization) 

ISM Code หมายถงึ ประมวลขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารความปลอดภยัระหว่างประเทศ 

(International Safety Management Code) 

LR  หมายถงึ Lloyd’s Register 

MARPOL หมายถงึ อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพษิจากเรอื (The 

International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships, MARPOL) 

MLC หมายถงึ อนุสญัญาแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention) 

NGLs หมายถงึ ก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ(Natural Gas Liquids) 

NK หมายถงึ Nippon Kaiji Kyokai  

NMC หมายถงึ บรษิทั นทลนิ แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

NSSG หมายถงึ Nathalin Shipping Pte Ltd.  

NTL หมายถงึ บรษิทั เอน็.ท.ีแอล. มารนี จาํกดั 

OCIMF หมายถงึ Oil Companies International Marine Forum 

OCN หมายถงึ บรษิทั ออรช์ารด์ นาว ีจาํกดั 

STS Transfer หมายถงึ การรบั-สง่สนิคา้กลางทะเล (Ship-to-Ship Transfer) 

SHT หมายถงึ บรษิทั สงิหา แทง็เกอร ์จาํกดั 

SIRE หมายถงึ Ship Inspection Report Program 

SOLAS หมายถงึ อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชวีติในทะเล 

(International Convention for Safety of Life at Sea) 

STC หมายถงึ บรษิทั ศรไีทย แคปปิตอล จาํกดั 

STCW หมายถงึ อนุสญัญาว่าดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและ

การเขา้ยามสาํหรบัคนประจาํเรอื (Standard of Training, Certification 

and Watchkeeping for Seafarers, STCW) 

TIM หมายถงึ บรษิทั ท.ีไอ.เอม็. ชพิ แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

TMT หมายถงึ บรษิทั ไทยมารนี แทงเกอร ์จาํกดั 

TNS หมายถงึ บรษิทั ทอ็ป นอตคิอล สตาร ์จาํกดั 
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TNTL หมายถงึ Top-NTL Pte. Ltd. 

TST หมายถงึ Top-NTL Shipping Trust 

VLCC หมายถงึ เรอืทีม่ขีนาดบรรทุกระหว่าง 160,000 - 320,000 เดตเวทตนั 
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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจ  
บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ (“กลุ่มบรษิทัฯ”) ประกอบ

ธุรกจิให้บรกิารขนส่งและสนับสนุนกจิกรรมเชงิพาณิชยท์างทะเลอย่างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย โดยประกอบ

ธุรกจิการใหบ้รกิารขนส่งและจดัเกบ็น้ํามนัดบิ ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รูป ผลติภณัฑน้ํ์ามนักึง่สาํเรจ็รูป และปิโตรเคมเีหลว 

(“สนิค้า”) ทางเรอื ทัง้ยงัประกอบธุรกจิการสนับสนุนงานสํารวจและผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล และการบรหิารจดัการเรอื

ดว้ย  

กลุ่มบรษิัทฯ มุ่งมัน่ในการขยายธุรกจิให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองและมัน่คง โดยคํานึงถึงการสร้างผลตอบแทนอย่าง

ยัง่ยนืแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกราย รวมถงึการคาํนึงถงึดุลยภาพทางดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมอยู่เสมอ ดว้ยเหตุน้ี กลุ่มบรษิทัฯ 

จงึไดก้าํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ดงัน้ี 

1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย และกลยุทธใ์นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

1.1.1 วิสยัทศัน์ 

กลุ่มบรษิัทฯ มวีสิยัทศัน์ในการดําเนินธุรกจิ คอื “กลุ่มบริษทัฯ จะเป็นองคก์รชัน้นํา ด้านธุรกิจการขนส่งทาง

ทะเลและสนับสนุนกิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอย่างครบวงจรในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิค มีความเป็น

เลิศด้านการปฏิบติังานและให้บริการขนส่งและจดัเกบ็สินค้ากลางทะเล อย่างเป็นท่ีไว้วางใจ เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วน

ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า” 

1.1.2 พนัธกิจ  

• กลุ่มบรษิทัฯ จะเป็นองคก์รชัน้นําในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดา้นพาณิชยน์าวแีละโลจสิตกิส ์ตลอดจนสนับสนุนงาน

กจิการสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมในทะเล 

• กลุ่มบริษัทฯ จะขยายตลาดใหค้รอบคลุมภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิคในการขนส่งผลิตภณัฑ์เคมี ปิโตรเลียม ก๊าซ

ปิโตรเลยีมเหลว และโลจสิตกิส ์ตลอดจนสนบัสนุนงานกจิการสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมในทะเลใหค้รบวงจร  

• กลุ่มบรษิทัฯ จะขยายการลงทุนในรปูแบบการร่วมทุนกบักลุ่มธรุกจิผูม้คีวามชาํนาญในแต่ละสาขา เพื่อการเตบิโต

แบบยัง่ยนื 

• กลุ่มบรษิทัฯ จะมุ่งเน้นการพฒันาความสามารถของพนักงาน ส่งเสรมิการทํางานเป็นทมี ด้วยบรรยากาศการ

ทาํงานทีเ่ป็นสขุ บนพืน้ฐานแห่งความเชื่อมัน่ระหว่างกนั 

• กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองค์กรที่สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรม ตอบสนองกับแผนการลงทุนที่วางไว้อย่างมี

ประสทิธภิาพ โดยมรีะบบบรหิารจดัการทีม่มีาตรฐาน และดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั 

• กลุ่มบรษิทัฯ จะมุ่งเน้นหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

1.1.3 วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

ดว้ยความมุ่งมัน่ในการประกอบธุรกจิใหบ้รกิารและขนส่งโดยเรอือย่างครบวงจรของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อสรา้งผลกําไร

อย่างยัง่ยืนทัง้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย กลุ่มบริษัทฯ จึงตัง้มัน่และทุ่มเทใจด้วยมี

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการดําเนินงานของกลุ่มเพยีงหน่ึงเดยีว นัน่คอื “การดแูลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายเพื่อ

สร้างความยัง่ยืนอย่างแท้จริง” โดยถอืหลกัคตพิจน์ “ดาํเนินงานโดยเหน็แก่ส่วนรวมเป็นสาํคญั” ดว้ยเหตุน้ี เมื่อส่วนรวม 

ชุมชน สงัคมเจรญิก้าวไกล กลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหน่ึงของสงัคมย่อมเติบโตอย่างมคุีณค่าและดําเนินธุรกจิมัน่คง

เช่นกนั 
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ทัง้ น้ี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย (Stakeholder 

Management) ขึน้ในปี 2560 โดยไดว้เิคราะหบ์ทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกรายเพื่อจดัทาํแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให้

สอดรบักบัความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตักิารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่สรุปประเดน็สาํคญัโดยสงัเขปได ้ดงัน้ี 

• ผูถื้อหุ้น 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม อาท ิใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายรบัรูข้า่วสารก่อนการ

ประชุมผูถ้ือหุ้นประกอบการตดัสนิใจลงคะแนนเสยีง คุ้มครองสทิธขิองผูถ้ือหุน้ส่วนน้อยโดยการใหส้ทิธใินการ

นําเสนอระเบยีบวาระและนําเสนอรายชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัทาํช่องทาง

ในการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูถ้อืหุน้และกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อถาม-ตอบขอ้ซกัถามและความคบืหน้าการดําเนินงาน 

อาท ิเบอรโ์ทรศพัท ์ทีอ่ยู่ในการจดัสง่เอกสาร เวบ็ไซตบ์รษิทัฯ และอเีมลฝ่์ายงานต่างๆ ในองคก์ร เป็นตน้ เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นเลอืกช่องทางการติดต่อที่เหมาะสม เพื่อเป็นส่วนนึงในการมสี่วนร่วมนําเสนอแนวความคดิให้แก่กลุ่ม

บรษิทัฯ  

• นักลงทุนและนักวิเคราะห ์

กลุ่มบรษิทัฯ จะนําเสนอขอ้มลูทีถู่กตอ้งอย่างเท่าเทยีมและมคีวามน่าเชื่ออย่างทนักาล และจะใหค้วามร่วมมอืใน

การตอบขอ้ซกัถามในทุกกรณีเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางประกอบการตดัสนิใจในการลงทุนแก่นกัลงทุน

และนกัวเิคราะหโ์ดยทัว่กนั 

• ส่ือมวลชน 

กลุ่มบรษิทัฯ จะนําเสนอขอ้มลูทีถู่กตอ้งอย่างเท่าเทยีมและมคีวามน่าเชือ่อย่างทนักาล และจะใหค้วามร่วมมอืใน

การตอบขอ้ซกัถามแก่สือ่มวลชนซึง่เป็นช่องทางในการสื่อความขา่วสารจากองคก์รสู่ประชาชนทัว่ไป นอกจากน้ี 

จะใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่มวลชนตามสมควรเพือ่เป็นสรา้งสมัพนัธภาพทีด่อีย่างต่อเน่ือง 

• คู่ค้า 

กลุ่มบรษิทัฯ ยดึแนวทางการปฏบิตัใินการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอพนัธมติร ซึง่สาํคญักว่าการแข่งขนัเชงิธุรกจิ 

ทัง้น้ี เพื่อสนองรบักบักลยุทธ์ด้านการให้บรกิารของกลุ่มบรษิัทฯ ที่มุ่งเน้นการให้บรกิารแบบครบวงจร (One-

Stop Service) นัน่คอื หากคู่คา้ไม่มงีานหรอืเรอืขนส่งเพื่อใหบ้รกิาร กลุ่มบรษิทัฯ ยนิดใีหค้วามช่วยเหลอืในการ

จดัหาบรกิารทีคู่่คา้ตอ้งการให ้

• ลูกค้า 

กลุ่มบรษิัทฯ จะร่วมทํางานกบัลูกคา้อย่างใกล้ชดิ โดยการรบัฟังความต้องการและปัญหาจากลูกค้าเพื่อใหก้าร

ดาํเนินงานเกดิประสทิธภิาพสงูสุด นอกจากน้ี ยงัเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัปัญหาและการแกไ้ขปัญหา

ล่วงหน้าเพื่อสรา้งความไวว้างใจและความพงึพอใจจากลกูคา้  

• พนักงาน 

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตังิานอย่างมคุีณภาพและไดม้าตรฐาน โดยหวัใจสาํคญัในการปฏบิตังิานและ

ขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเรจ็ นัน่คอื ทรพัยากรบุคคล ด้วยเหตุน้ี จงึได้ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรโดยให้

ความรูแ้ละฝึกฝนทกัษะเพื่อยกระดบัความสามารถอย่างต่อเน่ืองและเป็นลําดบัขัน้ตอนตามความถนดัและความ

เชีย่วชาญของพนกังานแต่ละฝ่าย นอกจากน้ี ยงัใหค้วามสาํคญัเรื่อง สวสัดกิารต่างๆ ทีพ่นกังานพงึไดร้บั เพื่อให้

พนกังานมสีขุภาพพลานามยัทีส่มบรูณ์แขง็แรงการใชช้วีติอกีดว้ย 

• สงัคมและส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบรษิัทฯ จะสร้างสรรค์กจิกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกนัระหว่างกลุ่มบรษิทัฯ สงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม อาท ิกจิกรรมปลูกฝังจติสาํนึกทีด่ใีนการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มใหส้บืไป การสนับสนุนการสรา้งงานใน

ชุมชนเพื่อสรา้งความพอเพยีงและความสขุอย่างยัง่ยนื การสนบัสนุนทุนการศกึษาใหแ้ก่นักเรยีนเรยีนดใีนชุมชน

ยากไร ้และการสนับสนุนการสรา้งอาคารหรอืทีพ่กัอาศยัใหแ้ก่ผูพ้กิารและดอ้ยโอกาส เป็นต้น โดยกลุ่มบรษิทัฯ 
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ได้จดัตัง้คณะทํางานฝ่ายความรบัผดิชอบต่อสงัตม (CSR) เพื่อจดัทําแผนพฒันาโครงการและริเริ่มกิจกรรม

สาธารณประโยชน์เหล่าน้ีในทุกปี โดยคาดหวงัใหทุ้กกจิกรรมทีจ่ดัทาํขึน้มาเป็นกจิกรรมทีส่ามารถดาํเนินไดอ้ย่าง

ต่อเน่ืองและเหน็การพฒันาของสงัคมและชุมชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

 

1.1.4 กลยุทธใ์นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

เพื่อการดําเนินงานใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสุดอนัจะสรา้งผลสมัฤทธิท์ีคุ่ม้ค่าและก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี

ทุกราย กลุ่มบรษิทัฯ ไดก้าํหนดทศิทางและนโยบายการดําเนินงานเชงิกลยุทธ ์โดยแบ่งเป็น 2 ประเดน็สาํคญั อนัไดแ้ก่ กล

ยุทธด์า้นการใหบ้รกิาร และกลยุทธท์างการตลาด โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

• กลยุทธด้์านการให้บริการ 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีารวางแผนการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ในแต่ละประเภทธุรกจิ เพื่อครอบคลุมความตอ้งการและความพงึ

พอใจของลกูคา้ ทัง้ทางดา้นคุณภาพดา้นการปฏบิตังิานและดา้นการใหบ้รกิาร โดยมอีงคป์ระกอบของกลยุทธด์งักล่าวดงัน้ี 

(1) กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร (One-stop Service)  

เน่ืองจากธุรกจิเรอืขนส่งฯ ธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU ธุรกจิเรอื Offshore และธุรกจิบรหิารเรอื เป็น

ธุรกจิที่ต้องอาศยัความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะมคีวามซบัซ้อนในการดําเนินงานและมกีฎระเบยีบทีต่้องปฏบิตัติาม

อย่างเคร่งครดั กลุ่มบรษิทัฯ จงึมุ่งเน้นเป็นศูนยก์ลางการใหบ้รกิารแบบครบวงจร โดยมอีงคป์ระกอบการใหบ้รกิาร คอื ให้

คาํแนะนําในการจดัหาเรอืที่เหมาะสมกบัประเภทสนิคา้ที่ลูกคา้มคีวามต้องการจะทําการขนส่ง ตลอดจนเอือ้อํานวยความ

สะดวกในดา้นขอ้มลูของเมอืงท่าต่าง ๆ พรอ้มทัง้คดัสรรคนประจาํเรอืใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้ช่าและลกูคา้ ใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานและมปีระสทิธภิาพตามขอ้กําหนดสากล รวมถงึการใหค้ําแนะนําในเรื่องกลยุทธก์ารบรหิารค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ของลูกคา้ในการขนส่งทีท่าํใหลู้กคา้เกดิประสทิธภิาพทางดา้นตน้ทุนการขนส่งสนิคา้และควบคุมคุณภาพการบรกิารเพื่อให้

เกดิความปลอดภยัทัง้แก่ชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม  

- มุ่งเน้นการให้บริการด้วยกองเรอืซ่ึงมีคณุภาพ  

กลุ่มบรษิัทฯ มกีองเรอืซึ่งประกอบด้วยเรอืขนส่ง เรอื FSU และเรอื Offshore โดยมเีรอืตัง้แต่ขนาด

ประมาณ 1,000 ถงึ 300,000 DWT ซึง่แสดงถงึความสามารถในการจดัหาประเภทและขนาดของเรอืเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกคา้ที่แตกต่างกนัไป ให้เหมาะสมตามประเภทของสนิคา้ทีจ่ะขนส่ง ตลอดจนเสน้ทางการขนส่งและร่องน้ํา 

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามพรอ้มและความเชีย่วชาญในการปรบัเปลีย่นระบบและอุปกรณ์บนเรอืใหเ้หมาะสมต่อการใช้

งานตามความตอ้งการของลกูคา้อกีดว้ย  

- มุ่งเน้นการบริหารเรอืด้วยความเช่ียวชาญ    

จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการใหบ้รกิารขนสง่น้ํามนัหลากหลายประเภท ตลอดจนสนิคา้ปิโตรเคมี

เหลวและก๊าซปิโตรเลยีม สิง่เหล่าน้ีไดส้รา้งประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย จนกลุ่มบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ากลุ่มบรษิทัฯ มบีุคลากร

ทีม่ปีระสบการณ์และความสามารถเพยีงพอทีจ่ะใหบ้รกิารขนส่งและจดัเกบ็สนิค้ากลางทะเลแก่ลูกค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ

และปลอดภยั บนพืน้ฐานของกฎหมาย ขอ้กาํหนด และกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ เช่น (1) กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของ

องคก์รในประเทศ เช่น กรมเจา้ท่าภายใต้กระทรวงคมนาคม (อาท ิพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2456 

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการส่งเสริมพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 และ 

พระราชบญัญตัิเรอืไทย พ.ศ. 2481 เป็นต้น) สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) กรมศุลกากร และสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง เป็นต้น  (2) กฎหมายและ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศทีเ่รอืของกลุ่มบรษิทัฯ ดําเนินธุรกจิ (3) อนุสญัญาหลกัต่างๆ ซึง่กําหนดโดยองคก์รทาง

ทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization (IMO): “IMO”) เช่น อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความ

ปลอดภยัแห่งชวีติในทะเล (The International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS): “อนุสญัญา SOLAS”) 
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อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (The International Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships (MARPOL): “อนุสัญญา MARPOL”) และอนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออก

ประกาศนียบัตรและการเข้ายามสําหรับคนประจําเรือ (Standard of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers (STCW): “อนุสญัญา STCW”) เป็นต้น และ (4) แนวทางและขอ้กําหนดใน Ship Inspection Report Program 

(SIRE) ของ Oil Companies International Marine Forum (“OCIMF”) เป็นตน้ 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ กองเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองจากกรมเจา้ท่าในเรื่องการไดม้าตรฐาน

ตามอนุสญัญาระหว่างประเทศในดา้นความปลอดภยั ดา้นการป้องกนัมลภาวะจากเรอื และดา้นคนประจําเรอื ส่วนในดา้น

การควบคุมคุณภาพและความพร้อมในการปฏบิตักิารเดนิเรอือย่างมปีระสทิธภิาพ และกองเรอืของกลุ่มบรษิัทฯ ยงัไดร้บั

การรบัรองจากสมาคมจดัชัน้เรอื (Classification Societies) เช่น หนังสอืรบัรองจาก Lloyd’s Register (“LR”) American 

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

Germanischer Lloyd (“DNV GL”) เป็นตน้ 

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของบุคลากรเพื่อนําไปสู่การบรหิารเรอืดว้ยความ

เชี่ยวชาญ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดให้คนประจําเรือได้รับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ และเพิ่ม

คุณสมบตัขิองคนประจําเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ อย่างสมํ่าเสมอ อาท ิการฝึกอบรมและเปลีย่นประกาศนียบตัรของคนประจํา

เรอืของกลุ่มบรษิทัฯ จาก SCTW 1995 เป็น SCTW 2010 ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

- มุ่งเน้นการควบคมุคณุภาพของการให้บริการอย่างเครง่ครดั 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพของบริการอย่างสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อความ

ปลอดภยัของการปฏบิตังิานเรอืและสนิคา้ รวมทัง้ใหเ้ป็นไปตามกําหนดเวลาทีลู่กคา้ต้องการ โดยบรษิทัฯ มคีวามเขม้งวด

ต่อพนักงานประจําเรือให้ปฏิบัติตามขัน้ตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และดําเนินการตรวจสอบ

ประสทิธภิาพและสภาพเรอืใหอ้ยู่ในสภาพทีด่อีย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการใหค้าํปรกึษาที่

เกีย่วขอ้งกบัการขนสง่ทางเรอื ไดแ้ก่ การใหค้าํปรกึษาดา้นการปฏบิตังิานสนิคา้และงานเทคนิคของเรอื และการดาํเนินการ

ดา้นเอกสารกบัองคก์รควบคุมของรฐัและเอกชน เพื่อสามารถใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ไดอ้ย่างปลอดภยั ตรงต่อเวลา และไม่มี

ความผดิพลาดในการขนสง่  

(2) กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเน้นสรา้งคณะบุคลากรท่ีมากด้วยประสบการณ์  

- คณะผูบ้ริหาร 

คณะผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลายาวนาน ซึง่เป็นผูม้คีวามรู้

และความเขา้ใจในธุรกจิเป็นอย่างดี ประกอบกบัการติดตามพฒันาการและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของอุตสาหกรรม 

รวมถงึการสาํรวจความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer’s feedback) ในการใหบ้รกิาร ทาํใหค้ณะผูบ้รหิารสามารถนําความรู้

ด้านอุตสาหกรรมและความคดิเหน็จากลูกค้ามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาการให้บรกิารของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อเพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม 

- คณะบคุลากรสนับสนุนการดาํเนินงาน 

กลุ่มบรษิทัฯ มคีณะบุคลากรสนับสนุนการดําเนินงานทีม่ปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลา

ยาวนาน ทําใหม้คีวามเขา้ใจในธุรกจิเรอืขนส่งฯ ธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU ธุรกจิเรอื Offshore และ ธุรกจิบรหิารเรอื  

ในดา้นการปฏบิตังิาน และการดําเนินงานใหถู้กตอ้งตามกฏหมาย กฎระเบยีบ และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นทีย่อมรบั

และไว้วางใจของลูกค้า ทําให้สามารถให้คําแนะนําทางด้านการปฏบิตังิานและการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และ

มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ลกูคา้ซึง่มสีนิคา้และเสน้ทางการขนสง่ทีแ่ตกต่างกนัไป  
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- คนประจาํเรอื 

กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการสรรหาคนประจําเรือ อาทิ กัปตัน ต้นเรือ ต้นกล เป็นต้น ที่มี

คุณสมบตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนด และเหมาะสมต่อประเภทและขนาดของเรอื รวมถงึ

เสน้ทางขนสง่ เช่น คุณสมบตัดิา้นวุฒกิารศกึษา ดา้นประสบการณ์ทาํงาน ดา้นใบประกอบวชิาชพีเฉพาะในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 

เป็นต้น ความสามารถในการสรรหาคนประจาํเรอื ทําใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารลูกคา้ในการขนส่งและจดัเกบ็สนิคา้

อย่างมปีระสทิธภิาพ ตรงต่อเวลาในการขนส่ง รวมถงึความปลอดภยัในสนิคา้และตวัเรอื ซึง่จะทําใหลู้กคา้ มคีวามมัน่ใจใน

การใชบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ มากขึน้ 

(3) กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเน้นการรกัษาความเป็นผูนํ้าทางด้านการขนส่งในประเทศ 

ปัจจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ เป็นผู้นําในการขนส่งน้ํามนั ผลติภณัฑ์น้ํามนัสําเรจ็รูป ผลติภณัฑ์น้ํามนักึง่สําเรจ็รูป

และปิโตรเคมเีหลว โดยกลุ่มบรษิทัฯ มกีารเตบิโตของรายไดแ้ละปรมิาณการขนส่งอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากลูกคา้ใหค้วาม

เชื่อมัน่ในคุณภาพและบรกิารของกลุ่มบรษิทัฯ  

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงมุ่งพฒันาการใหบ้รกิารและธุรกจิต่อไปเพื่อรกัษาความเป็นผูนํ้าในระยะยาว 

ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ มแีผนการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร โดยการสัง่ซือ้เรอืใหม่ซึง่รวมถงึการปรบัปรุงเรอืใหส้ามารถขนสง่ใน

ปรมิาณมากขึน้ หรอืสัง่ซือ้เรอืทีม่อีายุน้อยเพื่อทดแทนเรอืลําเก่าทีจ่ะปลดระวาง ทําใหส้ามารถลดอายุเฉลีย่ของกองเรอืซึง่

จะเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิารแก่ลูกค้าในการขนส่งและจดัเกบ็สนิค้าทางเรอืในเชงิปรมิาณและคุณภาพทีม่ากขึน้ 

ส่งผลให้สามารถเพิ่มรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าได้ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายการดูแลรกัษาเรือ ตลอดจนการคดัสรร

พนักงานทีม่ศีกัยภาพและประสบการณ์เพื่อรองรบัการเตบิโต รวมถงึรกัษาพนักงานทีม่ผีลงานการทํางานทีด่ ีและการหา

โอกาสในการเพิม่สดัสว่นการขนสง่ในบรษิทัผูค้า้น้ํามนัในประเทศ เป็นตน้ 

(4) กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเน้นการเพ่ิมศกัยภาพในธรุกิจตลาดต่างประเทศ 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองในธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU จงึไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศ

สิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าน้ํามันของภูมิภาคเอเชีย ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็น

มาตรฐานสากลและเป็นทีย่อมรบัจากลูกคา้ต่างประเทศ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมแีผนการขยายธุรกจิและเพิม่ศกัยภาพของกอง

เรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU ในประเทศสงิคโปรแ์ละประเทศมาเลเซยี เพื่อรองรบัความต้องการของลูกคา้ทีม่ต่ีอบรกิารของ

กลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่พิม่ขึน้  

(5) กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเน้นการดแูลลูกค้าในแบบคู่ค้าธรุกิจระยะยาว (Long-Term Partnership) 

กลุ่มบรษิทัฯ มุ่งเน้นการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้แบบระยะยาว (Long-Term Partnership) โดยไดเ้ตรยีม

ความพรอ้มทางดา้นทรพัยากรบุคคลและเงนิทุนทีจ่ะสามารถเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิารและเพิม่เสน้ทางการเดนิเรอื

ในภูมภิาคต่างๆ ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ มบีุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละมปีระสบการณ์ทัง้ในด้าน

การเดนิเรอื ภูมศิาสตร์ และกฎระเบยีบและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถึงมฐีานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งที่จะสามารถเพิม่

ศกัยภาพกองเรอืเพื่อรองรบัการเตบิโตทางธุรกจิของลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ยงัดูแลและใส่ใจลูกค้าตลอดระยะเวลาการให้บริการ  โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการ

ประสานงานและทาํงานร่วมกบัลูกคา้อย่างใกลช้ดิ ทําใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถรบัรูปั้ญหาของลูกคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีส่งผล

ให้กลุ่มบรษิัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเรว็ โดยลูกค้าสามารถติดต่อกลุ่มบรษิทัฯ ได้

ตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อพรอ้มรบัมอืกบัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้พรอ้มใหค้าํปรกึษาและแกไ้ขปัญหาตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 

(6) กลุ่มบริษทัฯ มีกลยุทธใ์นการบริหารต้นทุนในการดาํเนินงาน 

กลุ่มบรษิัทฯ มุ่งเน้นการบรหิารต้นทุนในการดําเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยกลุ่มบรษิัทฯ มกีารวาง

แผนการจดัซื้อวสัดุและอุปกรณ์ และการซ่อมบํารุง โดย (1) จดัซื้อวสัดุ อะไหล่ และอุปกรณ์บนเรอืในครัง้ละปรมิาณมาก 

และ (2) วางแผนการซ่อมบํารุง (Planned maintenance service) และการปฏบิตัติามแผนการซ่อมบํารุงของเรอืขนส่ง แต่



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ละลาํอย่างเคร่งครดั ซึง่ช่วยลดค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัวสัดุ และอะไหล่ของเรอื รวมทัง้ช่วยยดือายุการใชง้านของเรอืขนสง่ 

นอกจากน้ี ในการจดัซื้อวสัดุ อะไหล่ และอุปกรณ์ กลุ่มบริษัทฯ จะจดัให้คู่ค้านําเสนอวสัดุ อะไหล่ และ

อุปกรณ์ โดยทางกลุ่มบรษิทัฯ จะประเมนิราคาและคุณภาพในการตดัสนิใจเลอืกคู่คา้โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบคู่คา้มากกว่า 

2 รายขึน้ไป เพื่อเพิม่ความสามารถในการต่อรองราคาอกีทางหน่ึง 

• กลยุทธด้์านการตลาด 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีลยุทธท์างการตลาดในการรกัษาและขยายฐานลกูคา้ เพื่อสรา้งคู่คา้ทีเ่ป็นพนัธมติรทางธุรกจิในระยะ

ยาว และลดความเสีย่งจากการแขง่ขนัตดัราคา ดงัน้ี 

(1) กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเน้นรกัษาเครอืข่ายนายหน้า (Broker) ท่ีมีศกัยภาพ  

กลุ่มบริษัทฯ มีเครือข่ายนายหน้า (Broker) ผู้ทําหน้าที่จ ัดหาเรือหรือสินค้า ที่มีศักยภาพทัง้ในและ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสงิคโปร ์ซึง่เป็นศนูยก์ลางการเดนิเรอืและมที่าเรอืขนาดใหญ่ (Major Maritime Hub) โดย

นายหน้า (Broker) และกลุ่มบรษิทัฯ จะมกีารตดิต่อประสานงานกนัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มูลสถานการณ์ตลาด

ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อจดัหาเรอืและจดัหางานสาํหรบัใหบ้รกิารในกลุ่มลกูคา้เดมิและลกูคา้ใหม่  

ทัง้น้ี เครือข่ายนายหน้า (Broker) ที่มีศกัยภาพของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเพิ่มขดีความสามารถด้านการ

แข่งขนัให้แก่กลุ่มบรษิทัฯ และเพิม่ประสทิธภิาพในการหาเรอื และหางานใหม่ในตลาดจดัหาเรอืขนส่ง เรอื FSU และเรอื 

Offshore 

(2) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจดัการในด้านการตลาดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เรือและ

ศกัยภาพในการแข่งขนั 

ทางกลุ่มบรษิทัฯ มุ่งเน้นการบรหิารจดัการเรอืขนส่งสนิคา้ในกลุ่มบรษิทัฯ ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้

เรอืใหส้งูทีสุ่ด (Ship Utilization) โดยเมื่อฝ่ายการตลาด (Commercial) ของกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัทราบถงึตารางการขนสง่ขา

ไปของลูกคา้ ทางกลุ่มบรษิทัฯ จะดําเนินการหาลูกคา้ทีต่้องการขนส่งสนิคา้ในเทีย่วขากลบั (Backhaul) เพื่อเป็นการเพิม่

มูลค่ารายไดแ้ละประสทิธภิาพการใชเ้รอืขนส่งใหส้งูมากทีสุ่ด ซึง่จะทําใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถเสนอราคาค่าขนส่งทัง้ขาไป

และขากลบั ทีส่ามารถแขง่ขนัไดก้บับรษิทัขนสง่สนิคา้ทางเรอือื่นและเป็นประโยชน์ต่อทัง้ลูกคา้และการดําเนินงานของกลุ่ม

บรษิทัฯ  

(3) กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเน้นการสาํรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อปรบัปรงุการบริการทัง้

ก่อน ระหว่างและหลงัการขนส่งสินค้า 

คณะผู้บรหิารของกลุ่มบรษิทัฯ ให้ความสําคญัต่อการปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารแก่ลูกค้าเป็นอย่าง

มาก กลุ่มบรษิัทฯ จงึจดัทําการสํารวจความพงึพอใจของลูกค้าในการให้บรกิาร การขนส่งสนิค้า การวางแผนการขนส่ง

สนิคา้ การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ดา้นการดําเนินงานบนเรอืและการอํานวยความ

สะดวกในการใหค้าํปรกึษาตลอดการขนสง่ทางเรอื  

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ  

ปี เหตกุารณ์ 

2530 

 

• นทลินก่อตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 

บาท โดยเริ่มธุรกิจด้วยเรือ 2 ลํา ขนาดประมาณ 1,000 DWT เพื่อให้บริการ

ขนส่งสินค้าประเภทน้ํามันสําเร็จรูปให้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

(ปัจจุบนั คอื บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“ปตท.”)) และบรษิทั สยามสหบรกิาร 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ปี เหตกุารณ์ 

จํากดั (ปัจจุบนั คอื บรษิัท ซสัโก้ จํากดั (มหาชน)) ในเสน้ทางระหว่างศรรีาชา

และกรุงเทพฯ เป็นหลกั  

2532 • นทลินได้ขยายการให้บรกิารขนส่งสนิค้าทางเรือ ด้วยเรือสยามนที เพื่อขนส่ง

น้ํามนัเครื่องบิน เจ.พี. 1 ให้แก่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในเส้นทางศรี

ราชา – คลงัปิโตรเลยีม สงขลา แทนการขนสง่ทางรถไฟเป็นครัง้แรก  

2533 • นทลินได้ขยายกําลงัการขนส่งและเส้นทางการขนส่งสนิค้าอย่างต่อเน่ือง เพื่อ

ขนส่งน้ํามนั คอนเดนเสท และน้ํามนัชนิดอื่นๆ ใหแ้ก่การปิโตรเลยีมแห่งประเทศ

ไทย ในเส้นทางระหว่างคลงัปิโตรเลียมส่วนกลาง แท่นผลติก๊าซเอราวณั คลงั

ปิโตรเลยีมสงขลา และคลงัปิโตรเลยีมศรรีาชา  

2535 • นทลนิไดข้ยายธุรกจิเรอืขนส่งฯ ไปยงัเสน้ทางระหว่างประเทศเป็นครัง้แรก จาก

ประเทศไทยไปยงัภูมภิาคใกลเ้คยีง เช่น ประเทศกมัพชูา เป็นตน้   

2539 • เน่ืองดว้ยนทลนิไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ในวงการน้ํามนั ในดา้น

มาตรฐานและคุณภาพของการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ส่งผลให้นทลิน

สามารถขยายธุรกจิเรอืขนส่งฯ อย่างต่อเน่ือง โดย NTL ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ

นทลนิในขณะนัน้ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาขนสง่สนิคา้แก่ ปตท. ฉบบัแรก  

• ต่อมา NTL ได้เริ่มขนส่งสินค้าให้แก่บริษัท น้ํามันคาลเท็กซ์ (ไทย) จํากัด 

(ปัจจุบนั คอื บรษิทั เชฟรอน (ประเทศไทย) จาํกดั) เพื่อใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ ใน

เสน้ทางระหว่างระยองและจุดหมายปลายทางตามทีล่กูคา้กาํหนด 

2544 • ต่อมา นทลนิได้จดัตัง้ NMC เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2544  ด้วยทุนจดทะเบยีน 

5,000,000  บาท เพื่อขยายธุรกจิบรหิารเรอืใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อเพิม่

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารขนสง่ทางเรอืแก่ลกูคา้ 

2546 • บริษัท คุณนที จํากัด /1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของนทลินในขณะนัน้ ได้ซื้อเรือ 

Aframax ลําแรก ชื่อ   Sriracha Energy ขนาดประมาณ 90,000 DWT เพื่อใช้

สาํหรบัการขนส่งน้ํามนัให้แก่ ปตท. และบรษิัท ไทยออยล์ จํากดั (ปัจจุบนั คอื 

บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)) 

2547 • นทลินขยายธุรกจิขนส่งฯ ไปยงัธุรกจิขนส่งสนิค้าประเภทปิโตรเคมเีหลว โดย

บริษัท กาญจนามารีน จํากัด /1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของนทลินในขณะนัน้ ได้

ให้บรกิารขนส่งสนิค้าประเภทปิโตรเคมแีก่บรษิัทค้าน้ํามนัรายใหญ่ ในเสน้ทาง

ระหว่างประเทศไทย และเมอืงท่าต่าง ๆ ของประเทศจนีเป็นหลกั  

2550 • นทลนิไดจ้ดัตัง้บรษิทั นทลนิ ออฟชอร ์จํากดั เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2550 ดว้ย

ทุนจดทะเบยีน 5,000,000 บาท เพื่อเตรียมตวัในการเขา้สู่ธุรกิจเรือขนส่งและ

จดัเกบ็ FSU และธุรกจิเรอื Offshore 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ปี เหตกุารณ์ 

2551 • บรษิทั คุณนท ีจาํกดั/1 ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของนทลนิ ไดซ้ือ้เรอื Sriracha Trader/2 

ขนาดประมาณ 48,000 DWT เขา้มาแทนเรอืเดิมโดยปรบัปรุงคุณภาพเพื่อให้

บรกิารขนสง่สนิคา้แก่ CEC เป็นครัง้แรก   

2553 • นทลินขยายกองเรือขนส่งสนิค้าอย่างต่อเน่ือง โดยบรษิัท คุณนที จํากดั/1 เข้า

ลงทุนในเรอืขนสง่ คอื เรอื Sriracha Master/2 ขนาดประมาณ 90,000 DWT เพื่อ

ใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้แก่ CEC  

• บรษิทัฯ ขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองอื่นในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม

น้ํามนัและปิโตรเคม ีโดยเริม่เขา้ทาํธุรกจิเรอืขนสง่และจดัเกบ็ FSU ดว้ยเรอืขนาด 

Very Large Crude Carrier (“VLCC”) ลําแรก คือ เรือ Titan Gemini (ภายหลงั

ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเรือ One Emerald) เพื่อให้บริการขนส่งและจดัเก็บน้ํามนัดบิ

และผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปูแก่บรษิทัคา้น้ํามนัรายใหญ่ในน่านน้ํามาเลเซยี   

• ต่อมา บรษิัทฯ ได้ขยายกองเรอื FSU โดยได้นําเรอืขนาด VLCC จํานวน 2 ลํา 

เพื่อใหบ้รกิารขนส่งและจดัเกบ็น้ํามนัดบิและผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รูปแก่บรษิัท

คา้น้ํามนัรายใหญ่ในน่านน้ํามาเลเซยี  

2554 • นทลินขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจเรือ Offshore โดยบริษัท คุณนที จํากดั/1 เข้าทํา

ธุรกจิเรอื FSO ดว้ยเรอื FSO ลําแรก คอื เรอื Sriracha Trader/2 ขนาดประมาณ 

48,000 DWT เพื่อใหบ้รกิารขนสง่และจดัเกบ็น้ํามนัดบิสาํหรบัแท่นขุดเจาะน้ํามนั

แก่ CEC ในน่านน้ําอ่าวไทย   

• บรษิทัฯ เขา้ลงทุนและเริม่ดําเนินธุรกจิเรอื AWB ซึง่เป็นธุรกจิหน่ึงของธุรกจิเรอื 

Offshore โดยมขีนาดบรรจุได ้300 คน เพื่อใหบ้รกิารขนสง่และทีพ่กัอาศยัสาํหรบั

พนักงานประจําแท่นขุดเจาะน้ํามนัแก่บรษิัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม 

จํากดั (มหาชน) (“ปตท.สผ.”) ในแหล่งขุดเจาะและสํารวจของ ปตท.สผ. เช่น 

แหล่งบงกช แหล่งอาทติย ์เป็นตน้  

• นทลินได้จัดตัง้ NSSG (เดิมชื่อ Nathalin Offshore Pte. Ltd.) เมื่อวันที่ 16 

กนัยายน 2554 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อขยายธุรกจิไปยงัประเทศสงิคโปรซ์ึ่งเป็น

ศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลขนาดใหญ่ (Major Maritime Hub) ซึ่ง NSSG จด

ทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลทีป่ระเทศสงิคโปร ์ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1,000,000 สงิคโปร์

ดอลลาร ์

2555 • บรษิัทฯ เริม่ดําเนินธุรกจิเรอืสนับสนุนลาก-จูง การจดัการสมอ (เรอื AHTs) ซึ่ง

เป็นธุรกจิประเภทหน่ึงของธุรกจิเรอื Offshore  

• นทลนิ ขยายกองเรอื FSO อย่างต่อเน่ือง โดยบรษิทั คุณนท ีจาํกดั โดยลงทุนใน

เรือ Sriracha Eagle และเรือ Sriracha Leader ขนาดประมาณ 95,000 และ 

44,000 DWT ตามลําดบั โดยขนส่งและจดัเกบ็สนิค้าใหแ้ก่ CEC ในน่านน้ําอ่าว

ไทย 

• เน่ืองดว้ยอุปสงคท์ีเ่พิม่มากขึน้ในความตอ้งการใชบ้รกิารขนส่งและจดัเกบ็สนิคา้

ทางทะเล บรษิัทฯ ได้ขยายกําลงัการขนส่งและจดัเกบ็สนิค้าด้วยเรอื FSU โดย



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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เรอื Fortune Star และ เรอื Amity Star ขนาด VLCC โดยขนสง่และจดัเกบ็สนิคา้

ใหแ้ก่บรษิทัคา้น้ํามนัรายใหญ่ต่างชาตใินน่านน้ํามาเลเซยี 

2556 • นทลนิ ขยายกองเรอื FSU อย่างต่อเน่ือง โดยลงทุนในเรอื Energy Star ขนาด 

VLCC โดยขนส่งและจัดเก็บสินค้าให้แก่บริษัทค้าน้ํามันรายใหญ่ต่างชาติใน

น่านน้ํามาเลเซยี 

• นทลิน เล็งเห็นถึงความต้องการขนส่งน้ํามนัที่เพิ่มมากขึ้น จึงจดัหาเรือขนส่ง 

ขนาด Aframax โดยเรอื Northern Pearl เพื่อใหบ้รกิารขนสง่ระหว่างประเทศ  

2558 • ต่อมา SHT ไดเ้ขา้ลงทุนในเรอื Jubilee Star ซึง่เป็นเรอื FSU ขนาด VLCC โดย

ขนสง่และจดัเกบ็สนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัคา้น้ํามนัรายใหญ่ต่างชาตใินน่านน้ํามาเลเซยี 

• บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและชําระแลว้เป็น 850,000,000 บาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามญั 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 100 บาท โดยเสนอขายแก่ผูถ้อื

หุน้เดมิ ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของแผนปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ 

• เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2558 บรษิัท นทลิน ออฟชอร์ จํากดั ได้เปลี่ยนชื่อเป็น

บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (“บรษิทัฯ”)  

2559 • SHT ได้เข้าลงทุนในเรือ FSU อย่างต่อเน่ือง โดยเข้าลงทุนในเรือ Grace Star 

ขนาด VLCC โดยขนสง่และจดัเกบ็สนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัคา้น้ํามนัรายใหญ่ในน่านน้ํา

มาเลเซยี  

• กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการขนส่งน้ํามนัที่เพิ่มมากขึ้น จึงจดัหาเรือ

ขนส่ง ขนาด Aframax โดยเรือ Radiant Star เพื่อให้บริการขนส่งระหว่าง

ประเทศ  

• บรษิทัฯ ปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อรวมธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการใหบ้รกิาร

ขนส่งและจดัเกบ็สนิค้าทางเรอื การใหบ้รกิารเรอืขนสง่และสนับสนุนปฏบิตักิาร

ทางทะเล และการบริหารจดัการเรือ (Ship Management) ของนทลิน มาอยู่

ภายใตบ้รษิทัฯ โดยการซือ้หุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจาก นทลนิ และผูถ้อื

หุ้นเดมิ และได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนและชําระแล้วเป็น 2,000,000,000 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญั 20,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยเสนอขาย

แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ  

• บรษิทัฯ ซือ้หุน้ STC รอ้ยละ 51 ของทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ จากผูถ้อืหุน้อื่น โดย 

STC ประกอบธุรกจิเรอืขนสง่และจดัเกบ็ FSU 

2560 • บรษิทัฯ แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน จํากดั และเปลีย่นชื่อบรษิทัฯ เป็น “บรษิทั 

พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน)” และดาํเนินการเปลีย่นมลูค่าทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 

100 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท และออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 500,000,000 หุน้ 

เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ประชาชน เ ป็นผลให้บริษัทฯ  มีทุ นจดทะ เบียน 

2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 2,500,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาท 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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• กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัมอบเรอื “ศรดีอนศกัดิ”์ และ “ศรคีรีชีาด” ซึง่เป็นเรอืขนาดเลก็

ในธุรกจิขนสง่น้ํามนัดบิ ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู และปิโตรเคมเีหลว (“ธุรกจิเรอื

ขนสง่ฯ”) ขนาด 3,000 DWT  

• บรษิัทฯ ร่วมทุนกบับริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) จดัตัง้บริษัท

กจิการร่วมคา้ ชื่อว่า บรษิทั บงกช มารนี เซอรว์สิ จาํกดั จดัหาเรอื “บงกชสตาร”์ 

เขา้มาประกอบธุรกจิเรอืขนสง่และกกัเกบ็ผลติภณัฑฯ์ (FSU) ซึง่เป็นเรอืลาํแรกที่

เขา้มาดาํเนินธุรกจิในประเทศไทย 

• บรษิัทฯ เปิดทําการซื้อขายหลกัทรพัยเ์ป็นวนัแรก (ชื่อย่อหลกัทรพัย ์คอื PRM) ใน

วนัที ่14 กนัยายน 2560  

• NTL เพิ่มทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (จากเดิม 503,000,000 บาทเป็น 

703,000,000 บาท) เพื่อรองรบัการขยายกองเรอืของบรษิทัฯ 

• เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2560 NTL ลงนามในสญัญาจา้งต่อเรอืใหม่ซึ่งเป็นเรอืขนาด

เลก็ในธุรกจิขนสง่น้ํามนัดบิ ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู และปิโตรเคมเีหลว (“ธุรกจิเรอื

ขนสง่ฯ”) ณ ประเทศจนี จากบรษิทัซึง่ไม่ไดเ้ป็นบุคคลเกีย่วโยงกบับรษิทัฯ โดย NTL 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ซึ่งเป็นเรือขนาด 3,000 DWT 

จํานวน 4 ลํา สาํหรบัขนส่งน้ํามนัใส เพื่อขยายกองเรอืและเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั

ทางธุรกจิ 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ  

 

หมายเหตุ: 1) รายละเอยีดการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้อื่นในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ มดีงันี้ 

NSSG 

STC 

TNS 

BONGKOT 

12.5% ถอืโดยผูถ้อืหุน้อื่นๆ 

49.0% ถอืโดย Purple Ocean Holdings Limited 

35.0% ถอืโดย บรษิทั ไทยออยลม์ารนี จาํกดั  

30.0% ถอืโดย บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

TNTL 

TST 

TIM 

50.0% ถอืโดย บรษิทั ไทยออยลม์ารนี จาํกดั 

50.0% ถอืโดย บรษิทั ไทยออยลม์ารนี จาํกดั  

33.3% ถือโดย บริษัท ไทยออยล์มารีน จํากดั และ 33.3% ถือโดย Thome 

Ship Management Pte. Ltd. 

 2) ณ ปัจจุบนั TMN มสีถานะเป็นเงนิลงทุนทัว่ไปของบรษิทัฯ   



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ทัง้น้ี ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งดงักล่าว กลุ่มบรษิทัฯ ประกอบดว้ยบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วม

คา้ 13 บรษิทั ดงัน้ี  

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

สดัส่วนการถือ

หุ้นโดยบริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

บริษทัย่อย    

บริษัท จดัหางานบีเอสซี แมเนจเมน้ท์ 

จาํกดั 

(“BSC”) 

ประกอบธุรกจิจดัหาคนประจาํเรอื 5.5 ลา้นบาท 99.9 

บรษิทั ไทย มารนี แทงเกอร ์จาํกดั 

(“TMT”) 

ประกอบธุรกจิเรอืขนส่งฯ 180.0 ลา้นบาท 99.9 

บรษิทั นทลนิ แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

(“NMC”) 

ประกอบธุรกจิบรหิารเรอื 8.5 ลา้นบาท 99.9 

บรษิทั เอน็.ท.ีแอล. มารนี จาํกดั  

(“NTL”) 

ประกอบธุรกจิเรอืขนส่งฯ 703.0 ลา้นบาท 99.9 

Nathalin Shipping Pte. Ltd. 

(จดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร)์ 

(“NSSG”) 

ประกอบธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

• ธุรกจิเรอืขนส่งฯ  

• ธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU และ 

• ธุรกจิบรหิารเรอื 

16.2 ลา้น

ดอลลารส์งิคโปร ์

87.5 

บรษิทั สงิหา แทง็เกอร ์จาํกดั 

(“SHT”) 

ประกอบธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

• ธุรกจิเรอืขนส่งฯ และ 

• ธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU 

622.0 ลา้นบาท 51.0/1 

บรษิทั ออรช์ารด์ นาว ีจาํกดั 

(“OCN”) 

ธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU 1.0 ลา้นบาท 51.0/2 

บริษทัร่วม    

บรษิัท ท.ี ไอ. เอ็ม. ชพิ แมนเนจเมนท์ 

จาํกดั 

(“TIM”) 

ประกอบธุรกจิบรหิารเรอื 3.0 ลา้นบาท 33.3 

กิจการร่วมค้า    

บรษิทั บงกช มารนี เซอรว์สิ จาํกดั 

(“BONGKOT”) 

ธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU 240.0 ลา้นบาท 70.0 

บรษิทั ศรไีทย แคปปิตอล จาํกดั 

(“STC”) 

ประกอบธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU 100.0 ลา้นบาท 51.0 

TOP-NTL Pte. Ltd. 

(จดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร)์ 

(“TNTL”)  

ตวัแทนจดัการบรหิารเรอื 20,000 ดอลลาร์

สงิคโปร ์

50.0 

TOP-NTL Shipping Trust 

(จดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร)์ 

(“TST”) 

ธุรกิจกองทุนเพื่อการขนส่งในและระหว่าง

ประเทศ 

1.894 ลา้น

ดอลลารส์งิคโปร ์

50.0 

บรษิทั ทอ็ป นอตคิอล สตาร ์จาํกดั 

(“TNS”) 

ประกอบธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

• ธุรกจิเรอืขนส่งฯ และ 

• ธุรกจิเรอื Offshore 

150.0 ลา้นบาท 35.0/3 

หมายเหตุ : /1 NSSG ถือหุ้นใน SHT ร้อยละ 49.0 ทําให้บริษัทฯ มีสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ (Effective shareholding) ใน SHT      

เท่ากบัรอ้ยละ 93.9 
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/2 NSSG ถือหุ้นร้อยละ 49.0 ใน OCN ทําให้บริษัทฯ มสีดัส่วนผลประโยชน์สุทธิ (Effective shareholding) ใน OCN 

เท่ากบัรอ้ยละ 93.9 
/3 TST ถอืหุน้ใน TNS รอ้ยละ 30.0 ทําใหบ้รษิทัฯ มสีดัส่วนผลประโยชน์สุทธ ิ(Effective shareholding) ใน TNS เท่ากบั

รอ้ยละ 50.0  

 

1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่  

ปัจจุบนั นทลนิ และ Austin Asset Limited (“Austin”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ มสีดัส่วนการถอื

หุน้รอ้ยละ 54.20 และ 19.80 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ (ขอ้มลู ณ วนัที ่11 กนัยายน 2560) 

ตามลาํดบั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 การประกอบธุรกจิของนทลนิและบรษิัทในกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกจิหลกั 

ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกจิให้บรกิารขนส่งและจดัเกบ็น้ํามนัดบิ ผลติภณัฑ์น้ํามนัสําเรจ็รูป ผลติภณัฑ์น้ํามนักึ่งสําเรจ็รูป 

และปิโตรเคมเีหลว การสนบัสนุนงานสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล และการบรหิารจดัการเรอื (2) กลุ่มธุรกจิ

ซือ้มาขายไปน้ํามนัเชือ้เพลงิ (3) กลุ่มธุรกจิพลงังานทดแทน และ (4) ธุรกจิอื่น ๆ ทัง้น้ี นทลนิมกีารแบ่งแยกขอบเขต

การดําเนินธุรกจิของบรษิทัในกลุ่มอย่างชดัเจน โดยมบีรษิทัฯ เป็นบรษิทัหลกั (Flagship Company) ของกลุ่มธุรกจิ

ให้บรกิารขนส่งและจดัเกบ็สนิค้าทางเรอื การสนับสนุนงานสํารวจและผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล และการบรหิาร

จดัการเรอื 

เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ นทลินได้มีจดหมายยืนยนัการไม่ประกอบธุรกจิ

แข่งขนั (Non-Competition Letter) ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ถึงบริษัทฯ โดยนทลินตกลงจะไม่เข้าลงทุนใน

สนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิหลกัของธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ หรอื ไม่ถอืหุน้ในจํานวนเกนิกว่าร้อยละ 

10 ในบรษิทัอื่นซึง่ประกอบธุรกจิทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืดาํเนินธรุกจิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึหรอือาจแขง่ขนักบัธุรกจิ

ของกลุ่มบรษิทัฯ เวน้แต่การถอืหุน้ในบรษิทั และ/หรอื การดาํเนินการตามสญัญาทีน่ทลนิ หรอืบรษิทัย่อยของนทลนิ 

มอียู่ในปัจจุบนั  

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

กลุ่มบรษิัทฯ ให้บรกิารขนส่งและจดัเกบ็น้ํามนัดบิ ผลติภณัฑ์น้ํามนัสําเรจ็รูป ผลติภณัฑ์น้ํามนักึง่สําเรจ็รูป 

และปิโตรเคมเีหลว (“ผลติภณัฑ์ฯ”) ทางเรอืให้กบัลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร รวมถึงการ

ให้บรกิารเรอืขนส่งทีใ่หก้ารสนับสนุนงานสํารวจและผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล และการบรหิารจดัการเรอื ซึ่งเป็น

หวัใจสําคญัในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมน้ํามนัและปิโตรเคมี โดยธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 

ประเภทธุรกจิ ไดแ้ก่ 

1) ธุรกิจเรือขนส่งน้ํามนัดิบ ผลิตภณัฑ์น้ํามนัสาํเรจ็รปู ผลิตภณัฑ์น้ํามนัก่ึงสาํเรจ็รปู และ ปิโตรเคมี

เหลว (“ธรุกิจเรอืขนส่งฯ”)  

กลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนสง่ผลติภณัฑฯ์ แก่ลกูคา้ทีท่าํธุรกจิโรงกลัน่น้ํามนั และผูค้า้น้ํามนัรายใหญ่เพื่อขนสง่

สนิคา้ไปสู่จุดหมายปลายทางทีลู่กคา้กําหนด โดยใหค้วามสาํคญัดา้นความ ชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม การควบคุม

คุณภาพผลติภณัฑ์ฯ ตามทีลู่กค้ากําหนดโดยไม่ใหม้กีารปนเป้ือน และไม่ให้คุณสมบตัิทางเคมขีองผลติภณัฑฯ์ ที่

ขนสง่เปลีย่นแปลงไป รวมถงึการขนสง่ทีต่รงต่อเวลา (Punctuality) อกีดว้ย 

2) ธรุกิจเรอืขนส่งและจดัเกบ็น้ํามนัดิบ และผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู (Floating Storage Unit, FSU) 

(“ธรุกิจเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU”)  



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                                                                  ส่วนที ่1 | หน้า 14                          แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งและจดัเกบ็สนิคา้แบบลอยน้ํา (Floating Storage Unit, FSU) โดยใชเ้รอืทีม่ถีงั

จดัเกบ็สนิคา้ขนาดใหญ่ (“เรอื FSU”) เป็นสถานทีจ่ดัเกบ็ ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการเกบ็รกัษาสนิคา้ของลกูคา้ให้

ยงัคงคุณภาพ คุณสมบตัิ และปรมิาณตามที่ลูกค้ากําหนดในระยะเวลาที่ตกลงกนัไว้ และยงัให้บรกิารผสมน้ํามนั 

(Blending) บนเรือตามชนิดน้ํามนั (Specification) ที่ลูกค้าต้องการเพื่อกระจายสนิค้าต่อให้แก่ลูกค้ารายอื่นใน

ภูมภิาค โดยเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของกฎหมาย  

3) ธุรกิจเรือขนส่งท่ีให้การสนับสนุนงานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore Support 

Vessel) (“ธรุกิจเรอื Offshore”)  

กลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารเรอืสนับสนุนงานสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมทางกลางทะเล แก่ลูกคา้ซึง่โดยส่วนใหญ่

จะเป็นบริษัทสํารวจและขุดเจาะน้ํามันกลางทะเล โดยกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการ ได้แก่ ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ

น้ํามนัดบิสาํหรบัแท่นขดุเจาะน้ํามนั (Floating Storage and Offloading Unit, FSO) (“เรอื FSO”) ธุรกจิเรอืขนส่ง

และทีพ่กัอาศยัสาํหรบัพนกังานประจาํแท่นขดุเจาะน้ํามนั (Accomodation Work Barge, AWB) เป็นตน้ 

4) ธรุกิจบริหารจดัการเรอื (“ธรุกิจบริหารเรอื”)  

การบริหารจดัการเรอื เป็นส่วนสําคญัของการดําเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิัทฯ โดยมขีอบเขตงานหลกั

ประกอบดว้ย การบงัคบัและการควบคุมการเดนิเรอื การจดัหาคนประจําเรอื (Crew) การจดัการฝึกอบรมและดูแล

ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของคนประจาํเรอื การบํารุงรกัษาตวัเรอื เครื่องยนต์ และเครื่องมอืและอุปกรณ์ การ

ดาํเนินการดา้นใบอนุญาตและเอกสารต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 

2.1 โครงสรา้งรายได้และจาํนวนเรอื 

ตารางต่อไปน้ีแสดงโครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ แบ่งตามกลุ่มธุรกจิหลกัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา   

กลุ่มธรุกิจ 

สาํหรบัปีส้ินสดุบญัชีวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ 

1. ธรุกิจเรอืขนส่งฯ 1,035.6  26.6 1,466.8  34.1 1,705.8 37.9 

2. ธรุกิจเรอืขนส่งและจดัเกบ็ 

FSU 

1,926.6  49.5 2,023.8  47.1 1,960.1 43.5 

3. ธรุกิจเรอื Offshore 633.1  16.3 525.3  12.2 480.0 10.7 

4. ธรุกิจบริหารเรอื 297.1  7.6 280.5  6.5 355.0 7.9 

รวม 3,892.4 100.0 4,296.5 100.0 4,501.0 100.0 

ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีองเรอืสาํหรบัดําเนินธุรกจิ โดยแบ่งตามลกัษณะการประกอบ

ธุรกจิของบรษิทัในกลุ่มบรษิทัฯ ดงัน้ี 
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ประเภทเรอื 

บริษทัฯ และบริษทั

ย่อยเป็นเจ้าของ 

กิจการรว่มค้า 

เป็นเจ้าของ 
กลุ่มบริษทัฯ จ้างมา  รวม 

จาํนวน

เรอื 
DWT 

จาํนวน

เรอื 
DWT 

จาํนวน

เรอื 
DWT 

จาํนวน

เรอื 
DWT 

1. เรอืขนส่ง  

1.1 เรอืขนส่ง         

เรอืขนสง่ขนาดเลก็ 

(0 - 20,000 DWT) 
13 47,333 - - 13 30,598 26 77,931  

เรอืขนสง่ขนาด 

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

รวมเรอืขนส่ง

น้ํามนั 
14 153,329 1 105,535 13 30,598 28 289,462  

1.2 เรอื FSU         

เรอื FSU ขนาด VLCC 
5 

1,495,01

5  
2 580,980 -    - 7  

2,075,99

5 

รวมเรอื FSU 
5 

1,495,01

5  
2 580,980 -    - 7  

2,075,99

5 

1.3         เรอื FSO         

เรอื FSO ขนาด 

Aframax 
1 94,999  1 96,755 -    - 2  191,754  

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

รวมเรอืขนส่ง เรอื 

FSU และเรอื FSO 
20 

1,743,34

3 
4 783,270 13 30,598 37  

2,557,21

1  

2. เรอือ่ืนๆ         

เรอื AWB  1 300 คน - - - - 1 300 คน 

โดยเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ ส่วนมากเป็นเรอืทีม่เีปลอืกเรอืสองชัน้ (Double Hull Vessel) (“เรอื Double Hull”) 

เป็นไปตามขอ้กําหนดของอนุสญัญา MARPOL ซึ่งออกโดย IMO ที่ได้ประกาศใหเ้รอืบรรทุกน้ํามนั (Oil Tanker) 

จะต้องเป็นเรอื Double Hull อย่างไรกด็ ีกรมเจา้ท่า มขีอ้ยกเวน้ใหเ้รอืทีช่กัธงไทยและประกอบกจิการอยู่ในน่านน้ํา

ของประเทศไทย ยงัคงเป็นเรอืเปลอืกชัน้เดยีว (เรอื Single Hull) โดยสามารถใหบ้รกิารเดนิเรอืไดจ้นกระทัง่เรอืมี

อายุครบ 30 ปี นบัจากวนัสง่มอบเรอื ก่อนทีจ่ะตอ้งเปลีย่นเป็นเรอื Double Hull  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กองเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงเหลอืเรอืประเภทเปลอืกเรอืชัน้เดยีว (Single Hull 

Vessel) (“เรอื Single Hull”) จํานวน 7 ลํา โดยกลุ่มบรษิทัฯ มแีผนในการเปลีย่นเรอืทัง้ 7 ลํา เป็นเรอื Double Hull 

ซึง่จะช่วยเพิม่ความปลอดภยัในการขนส่งและจดัเกบ็สนิค้าทางเรอื เน่ืองจากเรอื Double Hull มเีปลอืกเรอื 2 ชัน้ 

สามารถป้องกนัและลดโอกาสการเกดิสนิคา้รัว่ไหลลงทะเลเมื่อเกดิอุบตัิเหตุ ทําให้กลุ่มบรษิทัฯ สามารถใหบ้รกิาร

ขนส่งและจดัเกบ็แก่ลูกคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่จะช่วยเพิม่โอกาสในการทํากําไรของกลุ่มบรษิทัฯ อกี

ดว้ย 
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2.2 ลกัษณะการให้บริการ 

2.2.1 ธรุกิจเรอืขนส่งน้ํามนัดิบ ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู และปิโตรเคมีเหลว (“ธรุกิจเรอืขนส่งฯ”) 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งแก่ลูกคา้ทีท่ําธุรกจิโรงกลัน่น้ํามนั และผูค้า้น้ํามนัรายใหญ่ เพื่อขนส่งสนิคา้ทาง

เรอืจากสถานทีต่่างๆ ไปสูจุ่ดหมายปลายทางอกีทีห่น่ึง โดยกลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งจดัหาเรอืขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นไป

ตามความต้องการของลูกค้า และคนประจําเรอืที่มคีวามชํานาญ ความรู้ความสามารถ เพื่อทําการขนส่งได้อย่าง

ปลอดภยัและเป็นไปตามความต้องการของลูกคา้ ตลอดจนปฏบิตัิงานตามเงื่อนไขทีต่กลงกนัระหว่างกลุ่มบรษิทัฯ 

กบัลกูคา้ 

1) ผลิตภณัฑฯ์ ท่ีกลุ่มบริษทัฯ ขนส่ง 

ผลิตภัณฑ์ฯ ที่กลุ่มบริษัทฯ ขนส่งทางเรือมีลักษณะเป็นของเหลว (Liquid) โดยบริษัทฯ มีความ

เชีย่วชาญในการขนส่งน้ํามนัดบิ ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รูป ผลติภณัฑน้ํ์ามนักึง่สาํเรจ็รูป และปิโตรเคมเีหลว 

เช่น น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัดเีซล น้ํามนัอากาศยานเจท เอ-1 แนฟทา ไซโคลเฮกเซน เอทานอล พาราไซลนี 

มกิไซลนี และโทลอูนี เป็นตน้ 

ปรมิาณการขนสง่สนิคา้ในช่วงปี 2558 - 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

ตารางแสดงปริมาณการขนส่ง และจาํนวนเรอืขนส่งท่ีให้บริการขนส่ง  

(หน่วย : ล้านลิตร) 2558 2559 2560 

- กลุ่มบริษทัฯ เป็นเจ้าของ 

จาํนวนเรอืขนสง่ 11 14 15 

ปรมิาณการขนสง่ 2,662.0 4,427.0 5,603 

- กลุ่มบริษทัฯ จ้างและให้บริการขนส่งเอง1 

จาํนวนเรอืขนสง่ 1 3 4 

ปรมิาณการขนสง่ 207.3 396.5 332.1 

- เรอืขนส่งอ่ืนๆ2 

จาํนวนเรอืขนสง่ 7 9 9 

ปรมิาณการขนสง่ 482.1 783.9 881.7 

จาํนวนเรอืขนส่ง

ทัง้หมด3 
19 26 28 

ปริมาณการขนส่ง 3,351.4 5,607.4 6,816.8 

หมายเหตุ : 1เรอืทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จา้งมาเพื่อใหบ้รกิารขนส่งเอง หมายถงึเรอืทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จา้งมาบรหิารจดัการเอง 

และนํามาใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ  

 2เรอืขนส่งอื่นๆ หมายถงึ เรอืทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จา้งมา เพื่อใหบ้รกิารขนส่งแก่ลูกคา้เป็นรายครัง้ในช่วงทีเ่รอื

ของกลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารเตม็อตัรา  
 3จาํนวนเรอืขนสง่ทัง้หมด หมายถงึ เรอืทีใ่หบ้รกิารขนสง่ทัง้หมดในแต่ละปี 
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2) ลกัษณะการให้บริการขนส่ง 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางเรอื โดยแบ่งเสน้ทางการเดนิเรอืหลกัเป็น 2 เสน้ทาง ไดแ้ก่ 1) 

เสน้ทางการขนสง่ในประเทศ และ 2) เสน้ทางการขนสง่ระหว่างประเทศ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

2.1) เส้นทางการขนส่งในประเทศ 

เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ จะรบัสนิค้าจากโรงกลัน่น้ํามนั คลงัน้ํามนั หรือท่าเรือต้นทางใน

ประเทศไทย เช่น ศรรีาชา ระยอง และกรุงเทพ (บางจาก) และไปส่งสนิค้าที่คลงัน้ํามนั หรอืท่าเรอื

ปลายทางในประเทศไทยเช่นเดยีวกนั เช่น สุราษฎรธ์านี สมุทรสาคร ภูเกต็ สงขลา และกรุงเทพ โดย

กลุ่มบรษิทัฯ จะใชเ้รอืขนสง่ขนาดความจุไม่เกนิ 20,000 DWT ในการขนสง่ 

2.2) เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ 

เรอืขนส่งของกลุ่มบรษิทัฯ จะรบัสนิคา้จากท่าเรอืต้นทางในประเทศไทย เช่น ท่าเรอืมาบตาพุด 

จงัหวดัระยอง และท่าเรอืศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีและไปส่งสนิคา้ทีท่่าเรอืปลายทางในประเทศสงิคโปร ์

ประเทศกมัพชูา และประเทศเวยีดนาม นอกจากนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัใหบ้รกิารการขนสง่จากเรอื FSU 

ของกลุ่มบรษิทัฯ ในน่านน้ํามาเลเซยีไปยงัท่าเรอืทีล่กูคา้ตอ้งการ  

3) รปูแบบสญัญาการให้บริการขนส่ง 

กลุ่มบรษิทัฯ มขีอ้ตกลงทางธุรกจิในการบรกิารขนสง่ทัง้หมด 5 ประเภท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

3.1) การขนส่งสินค้าเฉพาะเท่ียว (Voyage Charter) (“การขนส่งแบบ VOYAGE”) 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารเรอืขนส่ง แก่ลูกคา้เพื่อขนส่งสนิคา้โดยกําหนดการเดนิทางเป็นเทีย่วเรอื 

ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการขนส่งสนิค้า และรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สําคญัในการขนส่งสนิค้า 

ไดแ้ก่ 1) ค่าบรหิารจดัการเรอื 2) เงนิเดอืนและค่าตอบแทนคนประจาํเรอื 3) ค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิสาํหรบั

การเดนิเรอืขนส่ง 4) ค่าใชจ้่ายภาระการใชท้่าเรอื (Port Due and Port Charge) ในการเขา้และออก

ท่าเรอื 5) ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาเรอื 6) ค่าน้ํามนัหล่อลื่น และ 7) ค่าประกนัภยั 

การขนส่งแบบ VOYAGE สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การขนส่งสนิคา้แบบราย

เทีย่ว (Spot Charter) (“การขนสง่แบบ SPOT”) และ 2) การขนสง่สนิคา้แบบทาํสญัญาตามระยะเวลา

ทีก่าํหนดเพื่อใหบ้รกิารขนสง่ต่อเน่ือง (Contract of Affreightment) (“การขนสง่แบบ COA”) 

3.2) การขนส่งสินค้าแบบรายเท่ียว (Spot Charter) (“การขนส่งแบบ SPOT”) 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งแบบ SPOT ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าจะกําหนด

ลกัษณะเรอืขนส่ง ประเภทและปรมิาณสนิค้าที่จะขนส่ง ตารางเวลาขนส่ง และสถานทีร่บัส่งสินค้า

ใหแ้ก่บรษิทัฯ เพื่อตกลงอตัราค่าบรกิารขนส่งรายเทีย่ว และจดัทาํใบจดัจา้ง เพื่อเสนอใหก้บัลกูคา้เป็น

รายเทีย่ว  

3.3) การขนส่งสินค้าแบบทําสญัญาตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพื่อให้บริการขนส่งต่อเน่ือง 

(Contract of Affreightment) (“การขนส่งแบบ COA”)  

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งแบบ COA สําหรับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าอย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากลกูคา้มสีนิคา้ในปรมิาณมาก โดยจะกาํหนดเงื่อนไขทีส่าํคญั เช่น จาํนวนเทีย่วขัน้ตํ่าต่อเดอืน 

รายชื่อเรอืขนสง่ อตัราค่าขนสง่ เสน้ทางการขนสง่ทีแ่น่นอน ประเภทและปรมิาณสนิคา้ และระยะเวลา

ทีต่อ้งแจง้ความตอ้งการใชล่้วงหน้า เป็นตน้  



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                                                                  ส่วนที ่1 | หน้า 18                          แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

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

กลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งแบบ TC สาํหรบัลูกคา้ทีต่้องการขนส่งสนิคา้ในปรมิาณมากอย่าง

ต่อเน่ือง และต้องการมเีรอืขนส่งทีเ่ฉพาะเจาะจงในการควบคุมและพรอ้มใชต้ลอดเวลา ซึง่จะส่งผลให้

ลูกค้าสามารถบริหารกระบวนการผลิตสนิค้า และสนิค้าคงคลงัได้อย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เน่ืองจากลูกคา้สามารถระบายสนิคา้ในคลงัออกไดต้ลอดเวลาตามทีต่อ้งการ ซึง่การขนส่งแบบ TC มี

การกําหนดเงื่อนไขที่สําคญั ได้แก่ ชื่อเรอืขนส่ง ประเภทและปรมิาณสนิค้าที่จะขนส่ง และอตัราค่า

ขนสง่ 

สาํหรบัการขนส่งแบบ TC เจ้าของเรอืจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย ดงัน้ี 1) ค่าบรหิารจดัการเรอื 2) 

ค่าตอบแทนคนประจาํเรอื 3) ค่าบาํรุงรกัษาเรอืและเครื่องจกัร 4) น้ํามนัหล่อลื่น และ 5) ค่าประกนัภยั 

ส่วนผูจ้า้งเรอืขนส่งจะรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยผนัแปร ไดแ้ก่ 1) ค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิในการเดนิเรอื 2) 

ค่าใช้จ่ายภาระการใช้ท่าเรือ (Port Due and Port Charge) ในการเข้าและออกท่าเรือ และ 3) 

ค่าใชจ้่ายผนัแปรอื่นๆ เป็นตน้ 

 

3.5) สญัญาจ้างเรอืเปล่า (Bareboat) (“การขนส่งแบบ Bareboat”) 

กลุ่มบรษิทัฯ จดัหาเรอืเปล่าและอุปกรณ์บนเรอืใหแ้ก่ลูกคา้ทีต่อ้งการครอบครองและควบคุมเรอื

ขนส่งเอง โดยกลุ่มบรษิทัฯ ส่งมอบเพยีงตวัเรอืและอุปกรณ์บนเรอืเท่านัน้ และลูกคา้มหีน้าทีจ่ดัหาคน

ประจําเรอื ดูแลงานและชําระค่าใชจ้่ายต่างๆ ดว้ยตนเอง เช่น ค่าบาํรุงรกัษา ค่าอาหาร และค่าน้ํามนั

เชือ้เพลงิ เป็นตน้  

 

4) เรอืขนส่งท่ีใช้ในการให้บริการ 

เรอืขนส่งถอืเป็นหวัใจสาํคญัของการประกอบธุรกจิ โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะเลอืกเรอืขนส่งทีเ่หมาะสมกบั

ความตอ้งการของลกูคา้ โดยคาํนึงถงึปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะและคุณสมบตัขิองสนิคา้ 

2. ขนาดของเรอืขนส่งทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้และทําใหต้้นทนุการขนส่งของลูกคา้มี

ประสทิธภิาพสงูสดุ 

3. เสน้ทางการขนส่ง ขนาดของร่องน้ํา และระดบัน้ําเมื่อเวลาน้ําขึน้-น้ําลงในบรเิวณท่าเรอืต้นทาง 

และท่าเรอืปลายทาง ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขนสง่ 

4. รายชื่อเรอืขนส่งทีไ่ดร้บัอนุญาตใหข้นส่งได ้(Vessel approve list) ในกรณีทีล่กูคา้และบรษิทัฯ มี

สญัญาขนสง่แบบ COA 

 ตามมาตรฐาน U.S Energy Information Administration (EIA) ชื่อเรอืมกีารเรยีกตามขนาดน้ําหนกั

บรรทุก ดงัตารางและแผนภาพขา้งล่างน้ี  

แผนภาพแสดงช่ือเรียกเรอืตามขนาดน้ําหนักบรรทุกของเรอืมีหน่วยวดัคือ Deadweight tonnage (“DWT”)0

1 

 

                                           
1 DWT เป็นหน่วยทีใ่ชก้าํหนดน้ําหนกับรรทุกของเรอื ประกอบดว้ย น้ําหนกัสนิคา้ น้ํามนัเชือ้เพลงิ น้ําจดื คนโดยสาร และเสบยีงอาหาร 
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ทีม่า : US Energy Information Administration และ London Tanker Brokers’ Panel 

เรอืขนส่งทีม่ขีนาดบรรทุกตํ่ากว่า 10,000 DWT ถือเป็นเรอืเลก็และไม่มชีื่อเรยีกเฉพาะ โดยบางหน่วยงาน

อาจเรยีกว่า Barge สว่นเรอืขนาดบรรทุกสงูกว่า 10,000 DWT มชีื่อเรยีกดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ ขนาดบรรทุกสูงสุด (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 

ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ เป็นเจา้ของเรอืในกลุ่มธุรกจิเรอืขนส่งฯ จํานวน 15 ลํา อายุ

เฉลีย่กองเรอืประมาณ 16.3 ปี แบ่งเป็นเรอืขนส่งขนาดเลก็ (ขนาดน้ําหนักบรรทุกน้อยกว่า 20,000 DWT) จํานวน 

13 ลาํ และเรอืประเภท Aframax (ขนาดน้ําหนกับรรทุกระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT) จาํนวน 2 ลาํ นอกจากน้ี 

ยงัมเีรอืทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จา้งจากบรษิทัอื่นๆ ภายนอกกลุ่มมาใหบ้รกิารกบัลกูคา้อกีจาํนวน 13 ลาํ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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4.1) เรอืขนส่งขนาดเลก็ (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 20,000 DWT)  

ช่ือเรอื 
ประเทศท่ีจดทะเบียน

เรอื 

ขนาดบรรทุกสูงสุด 

(DWT) 

อายุเรอื 

บริษทั เอน็.ที.แอล. มารีน จาํกดั  

1) เรอืสริธินา ไทย 4,999 32 

2) เรอืศรนีารา ไทย 4,999 25 

3) เรอืศรภีูเกต็ ไทย 4,999 25 

4) เรอืศรบีา้นดอน ไทย 3,138 5 

5) เรอืศรที่าชนะ ไทย 2,975 5 

6) เรอืสริกิมล ไทย 2,499 29 

7) เรอืศรกีระบี ่ ไทย 2,016 30 

8) เรอืศรพีงังา ไทย 1,989 30 

9) เรอืศรที่าทอง ไทย 1,869 25 

10) เรอืศรตีาปี ไทย 3,022 1 

11) เรอืศรคีรีชีาด ไทย 4,999 0.42 

12) เรอืศรดีอนสกั ไทย 3,021 0.58 

บริษทั ไทยมารีน แทงเกอร ์จาํกดั  

1) เรอืภูรมีาศ ไทย 7,147 8 

รวม  38,448  

4.2) เรอืขนส่งขนาดใหญ่ ประเภท Aframax (ขนาดบรรทุกระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT) 

ช่ือเรอื 
ประเทศท่ีจดทะเบียน

เรอื 

ขนาดบรรทุกสูงสุด 

(DWT) 

อายุเรอื 

บริษทั สิงหา แทง็เกอร ์จาํกดั   

1) เรอื Radiant Star ไทย 105,996 12 

บริษทั ทอ็ป นอติคอล สตาร ์จาํกดั   

1) เรอื Northern 

Pearl 

ไทย 105,535 18 

รวม  211,531  

4.3) เรอืขนส่งขนาดเลก็ท่ีกลุ่มบริษทัฯ จ้างจากบริษทัฯ ภายนอกกลุ่ม 

กลุ่มบรษิัทฯ จะพจิารณาจ้างเรอืจากบุคคลภายนอกในกรณีที่กลุ่มบรษิัทฯ ไม่สามารถหาเรอื

ภายในกลุ่มบรษิทัฯ ไดใ้นวนัและเวลาทีล่กูคา้ตอ้งการได ้โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ 

จา้งเรอืขนสง่จากบรษิทันอกกลุ่มจาํนวน 13 ลาํ รวมขนาดน้ําหนกับรรทุก 30,598.13 DWT 

ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เรอืในกลุ่มธุรกจิขนส่งฯ ของกลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่ป็นเจา้ของเรอื (ทัง้ทีเ่ป็นเรอื
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ขนาดเลก็และเรอืขนาดใหญ่) มอีตัราการใชง้านโดยเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตามตาราง ดงัน้ี 

ปี 2558 2559 2560 

อตัราการใชง้านเฉลีย่ (%) 

(Utilization Rate) 

78.8 72.2 81.8 

 

เรอืศรีบ้านดอน เรอืศรีท่าชนะ 

   

เรอืศรีกระบ่ี เรอืศรีพงังา 

  

ภาพเรอืขนสง่ขนาดเลก็ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เป็นเจา้ของ 
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5) ขัน้ตอนการให้บริการขนส่ง 

หลงัจากกลุ่มบรษิทัฯ เขา้ทาํสญัญาใหบ้รกิารขนสง่กบัลกูคา้ กลุ่มบรษิทัฯ จะมขี ัน้ตอนการดาํเนินธุรกจิ

เรอืขนสง่ฯ ดงัต่อไปน้ี 

แผนภาพสรปุขัน้ตอนการดาํเนินธรุกิจเรอืขนส่งฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินธรุกิจเรอืขนส่ง 

1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์กบักลุ่มบรษิัทฯ โดยระบุเสน้ทางการเดนิเรอื  ท่าเรอืต้นทางและปลายทาง 

ประเภท และปรมิาณสนิคา้ และกาํหนดการขนสง่  

2. กลุ่มบรษิัทฯ ตรวจสอบตารางการเดนิเรอืขนส่ง และเจรจาราคาค่าขนส่งกบัลูกค้า จากนัน้บรษิัทฯ 

กรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูเรอื และนําสง่แก่ลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้ตรวจสอบคุณสมบตัแิละมาตรฐานของเรอื 

3. กลุ่มบรษิทัฯ เตรยีมความพรอ้มเรอืขนสง่ 

4. ลูกค้าว่าจ้างผู้ตรวจสอบ (Surveyor) ที่เป็นตวักลางเพื่อดําเนินการตรวจสอบสภาพถงัจดัเกบ็สนิคา้ 

และปรมิาณสนิคา้คงเหลอืในถงัจดัเกบ็สนิคา้ตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานก่อนการรบัสนิคา้ทัง้ท่าเรอืตน้

ทางและปลายทาง   

5. ตวัแทนเรอื (Agent) ทีอ่ยู่ในรายชื่อตวัแทนเรอืทีไ่ดร้บัอนุญาต (Approved Vendor List) เพื่อดําเนิน

ขัน้ตอนการขออนุญาตการเขา้ท่าเรอืตน้ทางและปลายทางแทนบรษิทัฯ  

6. เรอืขนส่งเขา้เทยีบท่าเรอื เพื่อบรรทุกสนิค้าลงในถงัจดัเกบ็สนิค้าภายในเรอื โดยเรอืขนส่งรบัสนิคา้

ตามทีลู่กคา้กําหนด หลงัจากบรรทุกสนิคา้ลงเรอืเรยีบรอ้ย ผูเ้กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ตวัแทนท่าเรอื ตวัแทน

เรอืและผู้ตรวจสอบ (Surveyor) จะทําการตรวจสอบคุณภาพและปรมิาณสนิคา้ขัน้สุดทา้ย เพื่อออก

เอกสารใบกํากบัสนิค้า (Cargo Manifest) และใบตราส่งสนิค้า (Bill of Lading) ตลอดจนใบรบัรอง

คุณภาพสนิคา้ก่อนเรอืออกเดนิทาง 

7. เรอืขนส่งเขา้เทยีบท่าเรอืปลายทาง เพื่อสูบส่งสนิค้าไปยงัถงัรบัสนิคา้บนฝัง่ โดยเรอืจะทําการสบูส่ง

สนิคา้ต่อเมื่อ ตวัแทนท่าเรอื ตวัแทนเรอื และผูต้รวจสอบ (Surveyor) ทําการตรวจสอบคุณภาพและ
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ปรมิาณสนิคา้ก่อนสบูส่ง เพื่อใหแ้น่ใจว่าคุณภาพและปรมิาณสนิคา้ไม่แตกต่างจากท่าต้นทาง ตวัแทน

ท่าเรอืปลายทางจงึอนุญาตใหท้าํการสบูสง่สนิคา้ได ้

 

2.2.2 ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเกบ็น้ํามนัดิบ และผลิตภณัฑ์น้ํามนัสาํเรจ็รูป (“ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ 

FSU”) 

1) ผลิตภณัฑฯ์ ท่ีกลุ่มบริษทัฯ บริการขนส่งและจดัเกบ็  

สนิคา้ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญในการขนสง่และจดัเกบ็ ไดแ้ก่ สนิคา้ประเภทน้ํามนัดบิและน้ํามนัเตา  

2) ลกัษณะการให้บริการ  

กลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งและจดัเกบ็สนิคา้แบบลอยน้ํา (Floating Storage Unit, FSU) โดยใชเ้รอืทีม่ถีงั

จดัเกบ็สนิคา้ขนาดใหญ่ (“เรอื FSU”) เป็นสถานทีจ่ดัเกบ็ ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการเกบ็รกัษาสนิคา้ของลกูคา้ให้

ยงัคงคุณภาพ คุณสมบตั ิและปรมิาณตามทีล่กูคา้กาํหนดในระยะเวลาทีต่กลงกนัไว ้

ดว้ยการเพิม่ขึน้ของการใชน้ํ้ามนัในภูมภิาคเอเชยีและขอ้จาํกดัของพืน้ทีด่นิในการก่อสรา้งเพิม่เตมิถงัจดัเกบ็

บนบก (Tank Terminal) ในพืน้ทีบ่นฝัง่บรเิวณประเทศสงิคโปรซ์ึง่เป็นศูนยก์ารคา้น้ํามนัของเอเชยี ทําใหเ้รอื FSU 

เป็นสิง่ทดแทน (Subsitute) ในการกกัเกบ็น้ํามนัของผูป้ระกอบการคา้น้ํามนั โดยเรอืขนสง่สามารถเขา้รบัสนิคา้กลาง

ทะเลได้ (Ship to Ship Transfer) ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัท่าเรอื ลดระยะเวลารอในการเขา้จอดท่าเรือ 

รวมถงึไม่มขีอ้จาํกด้ดา้นระดบัน้ําขึน้ – ลงในบรเิวณใกลท้่าเรอื 

การใช้บริการขนส่งและจัดเก็บโดยเรือ FSU มีจุดเด่นที่ทําให้ได้เปรียบถังจัดเก็บน้ํามันบนบก (Tank 

Terminal) ดงัน้ี 

1) ใชเ้งนิลงทุนน้อยกว่า : กลุ่มบรษิทัฯ สามารถพจิารณาใชเ้รอืมอืสองทีม่คุีณสมบตัแิละอายุการใช้

งานทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านของลูกคา้ มาดดัแปลงเป็นเรอื FSU และเสนอค่าบรกิารขนส่งและ

จดัเก็บที่ช่วยให้ต้นทุนค่าจดัเก็บโดยรวมของลูกค้าลดลง โดยลูกค้าไม่ต้องลงทุนสร้าง Tank 

Terminal เอง 

2) มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน : การสร้างและการเลิกใช้งาน Tank Terminal มีกฎหมายและ

กฎระเบยีบทีต่อ้งปฏบิตัติามจาํนวนมาก โดยเฉพาะกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วกบัผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อม ทําให้มีช่วงระยะเวลาในการใช้ นับตัง้แต่การสร้างจนถึงการเลิกใช้ Tank 

Terminal ยาวนานกว่าการใชเ้รอื FSU 

3) เพิม่ทางเลอืกในการเลอืกจุดทีต่ัง้ยุทธศาสตรข์องคลงัน้ํามนั : การใชเ้รอื FSU เพิม่ทางเลอืกใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมน้ํามนัในการเลอืกสถานทีต่ัง้คลงัน้ํามนั เพื่อช่วยใหต้น้ทุนโลจสิตกิส ์

รวมถงึค่าขนสง่โดยรวมของผูป้ระกอบการใหล้ดลง 

4) เพิม่ความสามารถในการทํากําไร : คลงัจดัเกบ็น้ํามนัของเรอื FSU แบ่งเป็นหอ้งเกบ็น้ํามนัย่อย 

(Compartment) ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ลูกค้าในการผสมน้ํามันเพื่อให้มีคุณลักษณะ 

(Specification) ต่างๆ ไดใ้นคราวละปรมิาณน้อย (Small lot) ซึง่ทาํใหล้กูคา้สามารถวางแผนเพื่อ

การทาํกาํไรไดส้งูสดุ (Optimization) 
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ภาพการสง่-รบัสนิคา้กลางทะเล (Ship to Ship Transfer) 

2.1) ลกัษณะการให้บริการให้เช่าถงั จดัเกบ็ และขนส่งสินค้า  

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการให้เช่าถงั จดัเก็บ และขนส่งสนิค้าในเรอื FSU ซึ่งมีลกัษณะเป็นเรอื

ขนาดใหญ่ที่มถีงัเกบ็สนิค้ารูปสีเ่หลี่ยมขนาดใหญ่จํานวน 7 - 17 ถงัต่อลํา โดยกลุ่มบรษิัทฯ มกีาร

ใหบ้รกิารแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การใหเ้ช่าถงั จดัเกบ็บางสว่น และขนสง่สนิคา้ 2) การใหเ้ช่า

ถงั จดัเกบ็แบบเหมาถงั และขนส่งสนิค้า หรอืการใหเ้ช่าแบบเหมาเรอืทัง้ลํา และ 3) การให้บรกิาร

ผสมน้ํามนัและบรกิารอื่นๆ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 การให้เช่าถงั จดัเกบ็บางส่วน และขนส่ง  

กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าถัง จดัเก็บบางส่วน และขนส่งสนิค้าให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการ

จดัเกบ็สนิคา้ในปรมิาณไม่มาก และในระยะเวลาประมาณ 6 เดอืน ขึน้ไป โดยบรษิทัฯ จะจดัหา

ถงัจดัเกบ็สนิคา้ของเรอื FSU ทีไ่ม่ไดถู้กเช่าแบบเหมาเรอืทัง้ลาํ 

 การให้เช่าถงั จดัเกบ็แบบเหมาเรอืทัง้ลาํ และขนส่ง  

กลุ่มบรษิัทฯ ให้เช่าถงั จดัเกบ็แบบเหมาเรอื FSU และขนส่งสนิค้าให้แก่ลูกค้าทีม่คีวาม

ตอ้งการจดัเกบ็สนิคา้ในปรมิาณมากและมรีะยะเวลาของการจดัเกบ็ประมาณไม่ตํ่ากว่า 1 ปี  

 การให้บริการผสมน้ํามนัและบริการอ่ืนๆ  

กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีการให้บริการที่สําคญัอื่นๆ สําหรบัการเกบ็สนิค้า ได้แก่ 1) การผสม

น้ํามนั (Air Agitation) 2) การอุ่นน้ํามนั (Heating) และ 3) การถ่ายน้ํามนัระหว่างถงั (Inter 

Tank Transfer)  

ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ สามารถขนส่งและจดัเกบ็สนิคา้แบบลอยน้ําไดท้ัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

โดยในปัจจุบนั เรอื FSU ของกลุ่มบรษิทัฯ จอดอยู่บรเิวณ Tanjung Pelapas ประเทศมาเลเซยี จาํนวน 6 

ลํา อยู่ในน่านน้ําระหว่างประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี ซึง่เป็นศูนยก์ลางของธุรกจิการซือ้ขายน้ํามนัของ

ภูมภิาคเอเชยี โดย Tanjung Pelapas มทีีต่ัง้ทีเ่หมาะสมกบัการจอดเรอื FSU เน่ืองจากตัง้อยู่ในเสน้ทาง

เดนิเรอืพาณิชยข์นาดใหญ่ทีว่ิง่ระหว่างทวปีของโลก และมสีภาพอากาศทีไ่ม่แปรปรวน  

นอกจากน้ี ในไตรมาส 2/2560 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มให้การขนส่งและจดัเก็บน้ํามนัด้วยเรือ FSU ใน

ประเทศ โดยจดัตัง้บรษิัทกจิการร่วมค้าชื่อว่า “บรษิทั บงกช มารนี เซอร์วสิ จํากดั” ให้บรกิารด้วยเรอื 

“บงกชสตาร”์ ซึง่ปัจจุบนัเรอืจอดใหบ้รกิารอยู่บรเิวณอาํเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุร ี 

ภาพท่ีตัง้ของเรอื FSU ในเขต Tanjung Pelapas ประเทศมาเลเซีย 
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3) รปูแบบสญัญาการให้บริการขนส่ง 

บรษิทัฯ มขีอ้ตกลงทางธุรกจิในการขนส่งและจดัเกบ็สนิคา้แบบกําหนดระยะเวลา (Time Charter) โดยกลุ่ม

บริษัทฯ จะตกลงสญัญาขนส่งและจดัเกบ็สนิค้า สําหรบัลูกค้าที่มคีวามต้องการจดัเกบ็สนิค้าเป็นจํานวนมาก ซึ่ง

สญัญาส่วนใหญ่มรีะยะเวลา 1 - 2 ปี โดยในสญัญาจะกําหนดชื่อและขนาดเรอื FSU ที่จะจดัเกบ็ พื้นที่ที่จะทําการ

จอดเรอื ระยะเวลาการจดัเกบ็และขนสง่ ค่าจดัเกบ็และขนสง่ เป็นตน้ 

4) เรอืท่ีใช้ในการขนส่งและจดัเกบ็  

บรษิทัฯ จะเลอืกเรอื FSU ทีเ่หมาะกบัความตอ้งการของลกูคา้ โดยคาํนึงถงึปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 

- ลกัษณะและคุณสมบตัขิองสนิคา้ทีจ่ดัเกบ็ 

- คุณสมบัติและใบอนุญาตของเรือ FSU ที่เหมาะสมสําหรับการจอดในน่านน้ําในประเทศ หรือ

ต่างประเทศ 

- ปรมิาณสนิคา้ทีล่กูคา้ตอ้งการจะจดัเกบ็ 

- ระยะเวลาทีล่กูคา้ตอ้งการจะจดัเกบ็สนิคา้ 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารเพิม่จาํนวนกองเรอื FSU ระหว่างปี 2555 – 2560 อย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรบัความ

ตอ้งการของลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ โดยมจีาํนวนเรอื FSU และปรมิาณการขนสง่และจดัเกบ็ ดงัต่อไปน้ี 

ตารางแสดงปริมาณการขนส่งและจดัเกบ็โดยเรอื FSU  

(หน่วย : DWT) 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

จาํนวนเรอื FSU 2 3 4 5 6 7 

ปรมิาณการขนสง่และ

จดัเกบ็ 

572,354 882,338 1,163,338 1,463,387 1,776,065 2,075,995 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ เป็นเจา้ของเรอื FSU ประเภท VLCC จาํนวน 7 ลาํ มขีนาดบรรทุก

สงูสดุจาํนวน 2,102,920 DWT อายุเฉลีย่ประมาณ 19.5 ปี ดงัรายละเอยีด ดงัน้ี 

 

  



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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  ตารางแสดงเรอื Floating Storage Unit (FSU) ของบริษทัฯ  

ช่ือเรอื 
ประเทศท่ีจดทะเบียน

เรอื 
ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT) 

อายุเรอื 

บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน)  

เรอื Energy Star ไทย 309,984 20 

เรอื Amity Star ไทย 291,381 24 

เรอื Fortune Star ไทย 280,973 18 

บริษทั สิงหา แทง็เกอร ์จาํกดั  

เรอื Grace Star ไทย 312,678 16 

เรอื Jubilee Star ไทย 299,999 21 

บริษทั ศรีไทย แคปิตอล จาํกดั  

เรอื Northern Star ไทย 281,050 18 

บริษทั บงกช มารีน จาํกดั 

เรอื Bongkot Star ไทย 299,930 20 

รวม  2,075,995  

ภาพเรอื FSU ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เป็นเจา้ของ 

เรอื Energy Star    เรอื Grace Star 

  

5) ขัน้ตอนการขนส่งและจดัเกบ็ FSU 

แผนภาพสรปุขัน้ตอนการดาํเนินธรุกิจเรอืจดัเกบ็น้ํามนัดิบ และผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ขัน้ตอนการดาํเนินธรุกิจเรอืขนส่งและจดัเกบ็น้ํามนัดิบ และผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู  

1. ลูกคา้แจง้ความประสงคก์บักลุ่มบรษิทัฯ โดยระบุประเภทและปรมิาณสนิคา้ทีต่้องการมาจดัเกบ็ และ

เจรจาราคาค่าขนสง่และจดัเกบ็กบัลกูคา้  

2. กลุ่มบรษิัทฯ ให้รายละเอยีดเรอืทีจ่ะจดัเกบ็และขนส่งแก่ลูกค้าเพื่อใหลู้กคา้ตรวจสอบคุณสมบตัแิละ

มาตรฐานของเรอื 

3. กลุ่มบรษิทัฯ เตรยีมความพรอ้มเรอืขนสง่และจดัเกบ็ 

4. ลูกค้าว่าจ้างผู้ตรวจสอบ (Surveyor) ที่เป็นตวักลางเพื่อดําเนินการตรวจสอบสภาพถงัจดัเกบ็สนิคา้ 

และปรมิาณสนิคา้คงเหลอืในถงัจดัเกบ็สนิคา้ตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานก่อนการรบัสนิคา้   

5. ตวัแทนเรอื (Agent) ทีอ่ยู่ในรายชื่อตวัแทนเรอืทีไ่ดร้บัอนุญาต (Approved Vendor List) เพื่อดําเนิน

ขัน้ตอนการขออนุญาตทัง้ก่อนและหลงัการรบัสนิคา้ 

6. เรอืลูกคา้เขา้เทยีบเรอื FSU เพื่อสบูถ่ายหรอืรบัส่งสนิคา้จากถงัจดัเกบ็สนิคา้ภายในเรอื โดยเรอื FSU 

สูบถ่ายหรอืรบัสนิค้าตามที่ลูกค้ากําหนด หลงัจากสูบถ่ายหรอืรบัสนิค้าเรยีบร้อย ผู้เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ 

ตวัแทนท่าเรอื ตวัแทนเรอืและผูต้รวจสอบ (Surveyor) จะทาํการตรวจสอบคุณภาพและปรมิาณสนิคา้

ขัน้สุดท้าย เพื่อออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบรบัรองมาตรฐานถงั (Empty Tank Certificate) เพื่อออก

เอกสารใบกาํกบัสนิคา้ (Cargo Manifest) และใบตราสง่สนิคา้ (Bill of Lading) แลว้แต่กรณี  

7. เรอืจอดกลางทะเลเพื่อรอลกูคา้และสบูถ่ายสนิคา้ระหว่างเรอื (Ship to Ship Transfer)  

 

2.2.3 ธุรกิจเรือขนส่งท่ีให้การสนับสนุนงานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore Support 

Vessel) (“ธรุกิจเรอื Offshore”) 

1) ลกัษณะการให้บริการ 

กลุ่มบรษิทัฯ ให้บรกิารเรอืขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสํารวจและผลติปิโตรเลยีมกลางทะเลแก่กลุ่มลูกค้า

บรษิทัสาํรวจและขุดเจาะน้ํามนักลางทะเล โดยมธีุรกจิทีใ่หบ้รกิาร ไดแ้ก่ ธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็น้ํามนัดบิสาํหรบั

แท่นขุดเจาะน้ํามัน (Floating Storage and Offloading Unit, FSO) (“เรือ FSO”) ธุรกิจเรือขนส่งและที่พกั 

(Accomodation Work Barge, AWB)  
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1.1) ธรุกิจเรอืขนส่งและจดัเกบ็น้ํามนัดิบสาํหรบัแท่นขดุเจาะน้ํามนั (“ธรุกิจเรอื FSO”) 

กลุ่มบรษิทัฯ ขนสง่และจดัเกบ็น้ํามนัดบิโดยใชเ้รอืทีม่ลีกัษณะเป็นถงัเกบ็น้ํามนัดบิขนาดใหญ่และ

มเีครื่องมอืในการสนับสนุนการถ่ายเทน้ํามนัดบิจากแท่นขุดเจาะน้ํามนักลางทะเลโดยตรง ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ 

มหีน้าทีใ่นการรองรบัและเกบ็รกัษาน้ํามนัดบิของลูกคา้จากแท่นขุดเจาะน้ํามนัและรอการถ่ายน้ํามนัไปสู่

เรอืขนาดเลก็เพื่อขนสง่ไปยงัโรงกลัน่น้ํามนั  

ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือ FSO สําหรบัให้บริการลูกค้า

จาํนวน 2 ลาํ มขีนาดบรรทุกสงูสดุจาํนวน 191,754 DWT อายุเฉลีย่ประมาณ 22 ปี ตามตารางดงัต่อไปน้ี  

ช่ือเรอื 
ประเทศท่ีจดทะเบียน

เรอื 

ขนาดน้ําหนักบรรทุก 

(DWT) 

อายุเรอื 

บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน)  

เรอื Sriracha Eagle ไทย 94,999 21 

บริษทั ทอ๊ป นอติคอลสตาร ์  

เรอื Southern Pearl ไทย 96,755 23 

รวม  191,754  

ทัง้น้ี เรือ FSO ของกลุ่มบริษัทฯ มีอตัราการใช้งานโดยเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลงั ซึ่งมีรายละเอียด

ปรากฏตามตาราง ดงัน้ี  

ปี 2558 2559 2560 

อตัราการใชง้านเฉลีย่ (%) 

(Utilization Rate) 

100 100 100 

สญัญาในการขนส่งและกกัเกบ็โดยใชเ้รอื FSO จะเป็นสญัญาแบบ TC โดยปัจจุบนัมอีายุสญัญา

เฉลีย่ 5 ปี เน่ืองจากลกูคา้มคีวามจาํเป็นตอ้งควบคุมเรอื FSO ไวต้ลอดเวลาเพื่อรองรบัการปฏบิตังิานขดุ

เจาะน้ํามนัอย่างต่อเน่ือง 

1.2) ธุรกิจเรือขนส่งและท่ีพกัอาศยัสําหรบัพนักงานประจําแท่นขุดเจาะน้ํามนัปิโตรเลียม 

(Accomodation Work Barge) 

กลุ่มบรษิทัฯ มเีรอืขนสง่และทีพ่กัอาศยัเพื่อใหพ้นักงานประจาํบนแท่นขดุเจาะ บรษิทัสาํรวจและ

ผลติปิโตรเลยีมพกัอาศยัระหว่างปฏบิตังิานบนแท่นขดุเจาะน้ํามนั โดยเรอืทีพ่กัจะจอดเรอือยู่บรเิวณใกล้

แท่นขุดเจาะน้ํามนัของลูกคา้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่พนักงานประจําบนแท่นขุดเจาะน้ํามนั ทัง้

ดา้นทีพ่กัอาศยั ดา้นเสบยีง และดา้นการพยาบาล  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มเีรอืทีพ่กัใหบ้รกิารจํานวน 1 ลําซึง่กลุ่มบรษิทัฯ เป็น

เจ้าของเรือ ได้แก่ เรือนวธานี ที่สามารถรองรบัพนักงานได้จํานวน 300 คน โดยประกอบไปด้วยสิง่

อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอ้งครวั หอ้งรบัประทานอาหาร หอ้งสนัทนาการ อย่างไรกด็ ีในช่วงตน้

ไตรมาส 3/2560 ธุรกจิขนสง่และทีพ่กัอาศยัสาํหรบัพนกังานประจาํแท่นขดุเจาะน้ํามนัปิโตรเลยีมไดห้มด

สญัญากบัทางลูกคา้ และรอการเขา้ใหบ้รกิารลูกคา้ใหม่ในช่วงไตรมาส 1/2561 ซึง่จะต้องสอดคลอ้งกบั

แนวโน้มการให้สมัปทานและกิจกรรมการสํารวจและผลิตน้ํามันและปิโตรเลียมทางทะเลจากทาง

ภาครฐับาลดว้ย 
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ช่ือเรอื ประเทศท่ีจดทะเบียนเรอื จาํนวนคนท่ีรองรบัได้ 

บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) 

เรอืนวธานี ไทย 300 

 

เรอื นวธานี 

 

ทัง้น้ี เรอืทีพ่กัของกลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราการใชง้านโดยเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏ

ตามตาราง ดงัน้ี 

ปี 2558 2559 2560 

อตัราการใชง้านเฉลีย่ (%) 

(Utilization Rate) 

69.0 64.2 50.4 

โดยสญัญาในการบรกิารธุรกจิเรอืที่พกั จะเป็นสญัญาเช่าแบบ TC โดยปัจจุบนัมอีายุสญัญา 7 

เดอืน เน่ืองจากเรอืตอ้งประจาํทีบ่รเิวณแท่นขดุเจาะน้ํามนัตลอดเวลาสาํหรบัเป็นทีพ่กัอาศยัของพนกังาน

ประจาํแท่นขดุเจาะน้ํามนั 

 

2.2.4 ธรุกิจบริหารจดัการเรอื (“ธรุกิจบริหารเรอื”) 

1) ลกัษณะการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการเรือโดยมีขอบเขตงานหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการด้านเทคนิค 

(Technical Management) การบรหิารจดัการดา้นคนประจาํเรอื (Crew Management) และการบรหิาร เพื่อใหเ้กดิ

ความปลอดภยัในการปฏบิตังิานแก่คนประจาํเรอื สนิคา้ และตวัเรอื โดยคาํนึงถงึสิง่แวดลอ้มเป็นหลกั  

 การให้บริการบริหารจดัการด้านเทคนิค (Technical Management)   

กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารเรือจะกํากับและดูแลเรือให้มีคุณสมบัติตรงตามกฎระเบียบของ

หน่วยงานในประเทศและองคก์รระหว่างประเทศเกีย่วกบัพาณิชยน์าว ีโดยดาํเนินงานหลกัๆ ดงัน้ี 

- กลุ่มบริษัทฯ จะกําหนดให้คนประจําเรือแผนกห้องเครื่องหรือช่างกล ดําเนินการกํากับและดูแล

เกีย่วกบัการบาํรุงรกัษา การซ่อมแซม สภาพทัว่ไปของเรอืและเครื่องจกัรอุปกรณ์ต่างๆ ในเรอื 

- กาํกบัดแูลงานเขา้อู่ของเรอื 

- กาํกบัดแูลงานดา้นการปฏบิตังิานสนิคา้อย่างปลอดภยั (Safe Cargo Operation) 
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- กาํกบัดแูลงานดา้นการตรวจเรอื (Ship Inspections and Surveys) ใหพ้รอ้มสาํหรบัการปฏบิตังิานใน

ท่าเรอืของผูว้่าจา้งเรอื  

- ดําเนินการเกี่ยวกบัเอกสารสําคญัต่างๆ ประจําเรอืของหน่วยงานที่สําคญั ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรม

ศุลกากร และสาํนกังาน กสทช. 

- กํากับดูแลให้เรือปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อคนประจําเรือ ตัวเรือ สินทรัพย์และ

สิง่แวดลอ้มตามระบบ (International Safety Management, ISM) 

  

 การบริหารจดัการด้านคนประจาํเรอื (Crew Management) 

กลุ่มบรษิทัฯ บรหิารจดัการดแูลคนประจาํเรอืใหม้คุีณสมบตัติรงตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของกรมเจา้

ท่า และ/หรอื อนุสญัญาว่าดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและการเขา้ยามสาํหรบัคนประจําเรอื 

(Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW/ Maritime Labour Law 

Convention, MLC) โดยดาํเนินงานหลกัๆ ดงัน้ี  

- คดัสรรบุคลากรทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมกบัตําแหน่งงาน ขนาดเรอื และเขตการเดนิเรอืโดยใหม้เีอกสาร

หนงัสอืรบัรองของคนประจาํเรอืตามทีก่รมเจา้ท่ากาํหนด  

- กํากบัดูแลใหค้นประจาํเรอืทาํงานดว้ยความปลอดภยั และปฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัการใชส้ารเสพ

ตดิและการดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างเคร่งครดั 

- บรหิารจดัการเงนิเดอืน ค่าตอบแทนอื่นๆ และสวสัดกิาร สาํหรบัคนประจําเรอืตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ 

กาํหนด และประสานงานการฝึกอบรมทีจ่าํเป็นใหแ้ก่คนประจาํเรอื  

- พฒันาคนประจําเรือให้มีความรู้ความสามารถเพยีงพอกบัการปฏบิตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพและ

ประสทิธผิล 

- ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปีของคนประจาํเรอื 

บรษิัทในกลุ่มที่ดําเนินธุรกจิบรหิารเรือ ได้แก่ 1) บรษิัท นทลนิ แมนเนจเมนท์ จํากดั (“NMC”) 2) 

Nathalin Shipping Pte Ltd. (“NSSG”) และ 3) บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จํากัด (“TIM”) โดยมี

รายละเอยีด ดงัน้ี 

บริษทั การดาํเนินธรุกิจ 

บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ 

จาํกดั (“NMC”) 

ใหบ้รกิารบรหิารเรอื ภายในประเทศ โดยครอบคลุมเรอืขนาดเลก็ (ขนาด 

3,000 – 5,000 DWT) และเรอืรบัสง่พนกังาน (Crew Boat) โดย ณ วนัที ่

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทั NMC ใหบ้รกิารบรษิทัในกลุ่มเป็นสว่นใหญ่  

Nathalin Shipping Pte Ltd. 

(“NSSG”) 

จดัตัง้ทีป่ระเทศสงิคโปร ์เพื่อดาํเนินธุรกจิขนสง่ฯ บรหิารเรอื และบรกิาร

จดัเกบ็น้ํามนัดบิและผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู แก่ลกูคา้ต่างประเทศ โดย ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 NSSG ใหบ้รกิารเรอื FSU ทัง้หมด 

บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจ

เมนท ์จาํกดั (“TIM”) 

เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจบริหารเรือ โดยครอบคลุมทัง้เรือขนาดเล็ก และ

ขนาดใหญ่ รวมถึงเรือรบัส่งพนักงาน (Crew Boat)  ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ โดย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 TIM ใหบ้รกิารแก่เรอืประเภท

ขนสง่ และเรอื FSO  
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2) ขัน้ตอนการให้บริการบริหารเรอื 

ขัน้ตอนการดาํเนินธุรกจิบรหิารเรอื มดีงัน้ี 

1) กลุ่มบรษิัทฯ ขอรายละเอยีดการให้บรกิารที่ลูกคา้ต้องการ ได้แก่ ขนาดและประเภทของเรอื และ

เสน้ทางการเดนิเรอืจากลกูคา้ และผูเ้ช่าเรอื เป็นตน้ เพื่อจดัทาํขอ้เสนองานสง่กลบัใหแ้ก่ลูกคา้ หาก

ลูกค้าตกลงในข้อเสนอ กลุ่มบริษัทฯ จะจัดทําสัญญาให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship 

Management Agreement)  

2) กลุ่มบรษิทัฯ ดาํเนินการบรหิารจดัการคนประจาํเรอืทีม่คุีณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด  โดย

กลุ่มบรษิทัฯ จะกําหนดคุณสมบตั ิและจํานวนคนประจําเรอืใหเ้หมาะสมตามขอ้บงัคบัของกรมเจ้า

ท่าและกฎการเดนิเรอืสากล 

3) กลุ่มบรษิัทฯ ผู้ให้บรกิารบรหิารเรอืทําสญัญาจดัจ้างคนประจําเรอื (Employee Agreement) กบั

ผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืก  

4) กลุ่มบริษัทฯ จดับุคลากรเพื่อคอยดูแลและประสานงาน กบัคนประจําเรือ และเจ้าของเรือ โดย

บุคลากรดงักล่าวจะขึน้เรอืตามแผนทีก่าํหนด หรอืตามความเหมาะสม  

2.3 ตลาดและการแข่งขนั 

2.3.1 ธรุกิจเรอืขนส่งน้ํามนัดิบ ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัก่ึงสาํเรจ็รปู และปิโตรเคมีเหลว 

(“ธรุกิจเรอืขนส่งฯ”) 

1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ คอืกลุ่มบรษิทัน้ํามนัขนาดใหญ่ โรงกลัน่น้ํามนั และผูค้า้น้ํามนัรายใหญ่ทัง้ใน

และต่างประเทศ ซึง่ต้องการความใส่ใจในคุณภาพ ความปลอดภยั และมาตรฐานการบรกิารในดา้นการขนส่ง เพื่อ

รกัษาคุณภาพของสนิคา้ ตลอดจนคํานึงถงึสิง่แวดลอ้มทีด่ ีดงันัน้ ลูกคา้จงึต้องการผูข้นส่งทีม่คีวามรูเ้ฉพาะทางและ

ประสบการณ์ในการบรหิารจดัการการขนส่ง รวมถงึการดําเนินการตามกฎหมาย และขอ้กําหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

และขอ้กําหนดดา้นมลภาวะ โดยตวัอย่างกลุ่มลูกคา้ของบรษิทัฯ เช่น บรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน) บรษิัท เชลล์

(ประเทศไทย) จํากดั บรษิัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จํากดั บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) บรษิทั 

ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้   

2) การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ฝ่ายการตลาด (Commercial) ของกลุ่มบรษิัทฯ ติดต่อและประสานงานกบัลูกคา้ที่เป็นบรษิทัน้ํามนั ดงันัน้ 

เมื่อลูกค้าต้องการใชบ้รกิารขนส่ง ลูกค้าจะแจง้ความต้องการต่อฝ่ายการตลาดโดยตรง นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ มี

การตดิต่อประสานกบัลูกคา้โดยออ้มผ่านทางนายหน้า (Broker) ทัง้ในและต่างประเทศ และสาํหรบัการเดนิเรอืในขา

กลบั ฝ่ายการตลาดจะตดิต่อกบัลูกคา้โดยตรง รวมถงึตดิต่อผ่านนายหน้า (Broker) ในต่างประเทศ เพื่อหาสนิคา้ลง

เรอืในเทีย่ววิง่กลบั 

นอกจากนัน้ นทลนิ ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นตวัแทนกลุ่มบรษิทัฯ ในการจดัหาเรอืขนส่งใหแ้ก่

ลกูคา้ โดยนทลนิ คดิค่าบรกิารจดัหาเรอืขนสง่น้ํามนัเชือ้เพลงิกบักลุ่มบรษิทัฯ ในอตัราทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขคา้ทัว่ไป 

และเป็นรายการทีเ่ป็นไปเพื่อการดาํเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ (Arm’s length Basis) 
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3) นโยบายราคา  

กลุ่มบรษิัทฯ กําหนดอตัราค่าบรกิารขนส่งที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า โดยพจิารณาจากรูปแบบการให้บรกิาร

ขนส่งและเงื่อนไขของการบรกิารขนส่ง ซึง่ปัจจยัสาํคญัทีนํ่ามาพจิารณาในการคดิค่าบรกิารขนส่ง เช่น ลกัษณะการ

ขนส่ง เสน้ทางการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง ประเภทสนิค้า เป็นต้น ทัง้น้ี กลุ่มบรษิัทฯ จะคดิอตัราค่าบรกิาร

ขนสง่ตามประเภทสญัญา และลกัษณะการใหบ้รกิารขนสง่ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

ชนิดของสญัญาการให้บริการ

ขนส่ง 

การคิดค่าบริการขนส่ง 

การขนสง่แบบ SPOT  บรษิทัฯ จะคดิอตัราค่าบรกิารขนสง่ตามประเภทสนิคา้ทีข่นสง่ ราคาน้ํามนั

เชื้อเพลิง และระยะทางที่ขนส่งต่อเที่ยว โดยส่วนใหญ่ราคาค่าขนส่งจะ

แปรผนักบัราคาน้ํามนัดเีซลขายปลีกตามที่ตกลงกบับรษิัทน้ํามนัขนาด

ใหญ่ 

การขนสง่แบบ COA บรษิทัฯ จะคดิอตัราค่าบรกิารขนสง่ตามประเภทสนิคา้ทีข่นสง่ ราคาน้ํามนั

เชื้อเพลิง และระยะทางที่ขนส่งต่อเที่ยว โดยกําหนดจํานวนเที่ยวหรือ

จํานวนสนิค้า และกําหนดระยะเวลาการขนส่งแบบเที่ยวเดียวต่อเน่ือง 

โดยส่วนใหญ่ราคาค่าขนส่งจะแปรผนักบัราคาน้ํามนัดเีซลขายปลกีตามที่

ตกลงกบับรษิทัน้ํามนัขนาดใหญ่ 

การขนสง่แบบ TC บริษัทฯ จะคิดค่าบริการขนส่งแบบเหมาลํา โดยค่าบริการขึ้นอยู่กบั

ระยะเวลา ขนาดของเรือที่ให้บริการขนส่ง และค่าจ้างสําหรบัผู้บริหาร

จดัการเรอื 

การขนสง่แบบ Bareboat บรษิทัฯ จะคดิค่าบรกิารขนส่งแบบเหมาลํา โดยค่าบรกิารขนส่งขึน้อยู่กบั

ระยะเวลา และขนาดของเรอืทีใ่หบ้รกิารขนสง่ 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการกาํหนดอตัราการใหบ้รกิารขนสง่ ดงัน้ี 

1.  นโยบายการกําหนดราคาดว้ยตน้ทุนบวกกําไร (Cost Plus Method) โดยเป็นต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการ

ใหบ้รกิารขนสง่บวกดว้ยกาํไรตามทีบ่รษิทัฯ กาํหนด ทัง้น้ี การกาํหนดราคาดงักล่าวจะคาํนึงถงึภาวะของอุปสงคแ์ละ

อุปทานในตลาดดว้ย  

2.  นโยบายการกําหนดราคาโดยเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่ง โดยคํานึงถงึต้นทุนทีแ่ทจ้รงิและโอกาสทางธุรกจิทีจ่ะ

ไดฐ้านลกูคา้ใหม่ๆ เป็นปัจจยัหลกั 

4) การแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

ในอุตสาหกรรมเรอืขนสง่ฯ มผีูป้ระกอบการอยู่จาํนวนน้อยราย เน่ืองจากเป็นธุรกจิทีจ่าํเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทุนที่

สูงมากสําหรบัการลงทุนในเรอืและอุปกรณ์ทางเรือ รวมทัง้มค่ีาใช้จ่ายในการดําเนินงานที่สูงมาก เช่น ค่าใช้จ่าย

น้ํามนัเชือ้เพลงิ ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร และค่าใชจ้่ายประกนัภยั เป็นตน้ 

นอกจากนัน้ เน่ืองจากการประกอบการธุรกจิมคีวามเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ทีม่มีูลค่าสงู ลูกคา้จงึมคีวามต้องการ

การบรกิารขนส่งที่มคุีณภาพสูง เพราะว่าหากเกดิอุบตัิเหตุจะทําให้เกดิความเสยีหายเป็นจํานวนมหาศาลรวมถงึ

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและผู้คนจํานวนมาก  ดงันัน้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนส่ง ต้องอาศยับุคลากรทีม่ี

ประสบการณ์และความเชีย่วชาญทีส่งูในดา้นการปฏบิตักิารขนสง่น้ํามนัทางเรอื ซึง่ตอ้งเขา้ใจและสามารถปฏบิตัติาม
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กฎระเบยีบและมาตรฐานการดําเนินการทางเรอืทัง้ของลูกคา้ และหน่วยงานกํากบัในประเทศ ซึง่ไดแ้ก่ กรมเจา้ท่า 

กระทรวงคมนาคม และองค์กรสากลที่ควบคุมการดําเนินการขนส่งทางทะเล เช่น International Maritime 

Organization (IMO) Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) International Association of 

Classification Societies (IACS) และ International Labour Organization (ILO) เป็นตน้ 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีองเรอืขนส่งน้ํามนัดบิ ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู ผลติภณัฑน้ํ์ามนักึง่สาํเรจ็รูป และปิโตรเคมี

เหลวทีม่สีดัสว่นสงูทีส่ดุในประเทศไทย โดยแสดงรายละเอยีดตามตาราง ดงัน้ี 

ตารางแสดงผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเรอืขนส่งน้ํามนัดิบ ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู ผลิตภณัฑน้ํ์ามนั

ก่ึงสาํเรจ็รปู และปิโตรเคมีเหลวในประเทศไทย 

บริษทั  

จาํนวนเรอืขนส่งน้ํามนัดิบ 

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนั และปิโตร

เคมี 

DWT 

กลุ่มบรษิทั พรมิา มารนี 15 249,979 

บรษิทั ว.ีแอล.เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั 13 32,982 

บรษิทั ไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล แทง็เกอร ์จาํกดั 11 27,927 

บรษิทั สมธูซ ีจาํกดั  6 26,073 

บรษิทั บิก๊ซ ีจาํกดั (Big Sea) 12 25,630 

บรษิทั ซ.ีแอนด.์พ.ีจาํกดั  4 18,012 

บรษิทั บ.ีพ.ีพ.ี ซพัพลาย จาํกดั 10 17,692 

บรษิทั สยามมงคลเดนิเรอื จาํกดั 5 17,085 

บรษิทั อนิเตอรบ์งัเกอรซ์พัพลายแอนดท์รานสปอรต์ 

จาํกดั 

4 9,127 

บรษิทั พ.ีไอ.เอน็.เค. ขนสง่และการคา้ จาํกดั 3 9,057 

บรษิทั ว.ีซ.ีซ.ีอนิเตอรม์ารนีเซอรว์สิ แอนด ์ทราน

สปอรต์ จาํกดั 

3 7,340 

บรษิทั ภูรมีาศ นาว ีจาํกดั 1 7,000 

บรษิทั นวคุณ ทรานสปอรต์ จาํกดั 5 4,203 

บรษิทั รกัษ์ป่าสกั จาํกดั  6 4,052 

ทีม่า : หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหุน้สามญั บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

2.3.2 ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเกบ็น้ํามนัดิบ และผลิตภณัฑ์น้ํามนัสาํเรจ็รูป (“ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ 

FSU”) 

1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกลุ่มบรษิทัฯ ในธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU เป็นกลุ่มบรษิทัน้ํามนัขนาดใหญ่ทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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ประเภทลูกค้า ลกัษณะของลูกค้า 

ลกูคา้ในประเทศ บรษิัทน้ํามนัขนาดใหญ่ทีม่คีวามต้องการเรอืขนส่งและจดัเกบ็สนิค้า เน่ืองจาก

อตัราการขยายตวัของการผลติและการใชน้ํ้ามนั 

ลกูคา้ต่างประเทศ บรษิทัน้ํามนัขนาดใหญ่ต่างประเทศทีม่คีวามตอ้งการเรอืขนส่งและจดัเกบ็สนิคา้

ในบรเิวณประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี 

2) ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

กลุ่มบริษัทฯ ติดต่อและให้บริการขนส่งและจดัเก็บกบัลูกค้าโดยตรง สําหรบัลูกค้าภายในประเทศ ฝ่าย

การตลาด (Commercial) ซึง่ทาํหน้าทีต่ดิต่อประสานงานและคอยตดิตามการขนสง่ภายในประเทศของลกูคา้อยู่แลว้

นัน้ จะเป็นผูต้ดิต่อและรบัทราบความตอ้งการจากลกูคา้ 

สาํหรบัลูกคา้ต่างประเทศ ฝ่าย Commercial ของบรษิทัฯ และ NSSG จะเป็นผูต้ดิต่อประสานงานและเป็นผู้

รบัทราบความตอ้งการจากลกูคา้ 

3) นโยบายราคา 

กลุ่มบรษิทัฯ กาํหนดอตัราค่าบรกิารขนสง่และจดัเกบ็ (Storage Fee) ทีเ่หมาะสมกบัลกูคา้ โดยพจิารณาจาก

รปูแบบและเงื่อนไขของการใหบ้รกิารขนสง่และจดัเกบ็ ทัง้น้ี ปัจจยัสาํคญัทีนํ่ามาพจิารณาการคดิค่าบรกิารขนสง่และ

จัดเก็บ ได้แก่ ประเภทสินค้า ปริมาณการจดัเก็บ ขนาดของเรือ เส้นทางการขนส่งและจดัเก็บ และระยะเวลา

ใหบ้รกิารโดยกลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายการกาํหนดราคา ดงัน้ี 

 กาํหนดตามราคาตน้ทนุบวกอตัรากาํไรขัน้ตน้ทีเ่หมาะสม (Cost Plus Method) และเป็นไปตามภาวะ

อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด โดยจะกาํหนดใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถแขง่ขนัได ้

 กําหนดราคาเทียบกบัคู่แข่งและราคาตลาด โดยจะคํานึงถึงต้นทุนที่แท้จริง ทัง้น้ี กลุ่มบริษัทฯ จะ

พจิารณาการกาํหนดราคาจากความตอ้งการของลกูคา้ และภาวะการแขง่ขนัของตลาดควบคู่กนัไป 

4) การแข่งขนัในอตุสาหกรรม  

เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทน้ํามัน

ต่างประเทศซึง่มกีารดําเนินงานอยู่ในประเทศสงิคโปร ์และมาเลเซยี เพราะเป็นศูนยก์ลางการคา้น้ํามนัของภูมภิาค 

โดยบรษิทัน้ํามนัต่างประเทศเหล่านัน้จะการกระจายสนิคา้ต่อไปในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกเป็นหลกั ดงันัน้ คู่แข่งขนั

ในอุตสาหกรรมของกลุ่มบรษิทัฯ ไดแ้ก่ และกลุ่มบรษิทัทีด่ําเนินธุรกจิเรอื FSU ในบรเิวณน่านน้ําประเทศมาเลเซยี 

ซึง่เรอื FSU ถอืเป็นสนิคา้ทางเลอืกของถงัเกบ็น้ํามนัขนาดใหญ่บนบก (Tank Terminal) 

ปัจจุบนั จาํนวนเรอื FSU ทีจ่อดทีท่่า Tunjung Pelepas มจีาํนวนทัง้หมด 18 ลาํ โดยกลุ่มบรษิทัฯ มเีรอื FSU 

ที่ประจําที่ท่าดงักล่าวจํานวน 6 ลํา โดยบรษิัทหลกัที่ดําเนินธุรกจิเรอื FSU มจีํานวนน้อยราย เช่น บรษิัท China 

Shipping และบรษิทั Sentek Marine เป็นต้น นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิทักจิการร่วมคา้ ชื่อว่า บรษิทั 

บงกช มารนี เซอรว์สิ จาํกดั โดยใหบ้รกิารเรอื “บงกชสตาร”์ ซึง่เป็นเรอื FSU ลาํแรกทีเ่ขา้มาดาํเนินธุรกจิในประเทศ

ไทย โดยเริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่ช่วงไตรมาส 2/2560 ณ บรเิวณอาํเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุร ี 
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2.3.3 ธุรกิจเรือขนส่งท่ีให้การสนับสนุนงานสํารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore Support 

Vessel) (“ธรุกิจเรอื Offshore”) 

1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกลุ่มบรษิทัฯ ในธุรกจิเรอื Offshore คอื กลุ่มบรษิทัสาํรวจและผลติน้ํามนัดบิในทะเล 

ซึง่มกีารปฏบิตังิานการสาํรวจและผลติน้ํามนัดบิกลางทะเลภายในประเทศไทย 

ทัง้น้ี ฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ มีการติดต่อและประสานงานกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรงอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อทราบความตอ้งการของลกูคา้และสามารถตอบสนองไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

2) นโยบายกาํหนดราคา 

กลุ่มบรษิทัฯ กําหนดอตัราค่าบรกิารทีเ่หมาะสมกบัลูกคา้ โดยพจิารณาจากรปูแบบการใหบ้รกิารและเงื่อนไข

ของบรกิาร ทัง้น้ี ปัจจยัสาํคญัทีนํ่ามาพจิารณาการคดิค่าบรกิารไดแ้ก่ ประเภทสนิคา้ ขนาดของเรอื ประเภทของเรอื 

เสน้ทางการขนสง่และจดัเกบ็ และระยะเวลาการใหบ้รกิาร  

กลุ่มบรษิทัฯ จะคดิค่าบรกิารแบ่งตามการประเภทการใหบ้รกิาร ดงัน้ี 

ประเภทการให้บริการ การคิดค่าบริการ 

การใหบ้รกิารเรอื Offshore คิดค่าบริการแบบเหมาลําตามระยะเวลา (Time 

Charter) 

บรษิทัฯ มนีโยบายกาํหนดราคา ดงัน้ี 

 กาํหนดตามราคาตน้ทนุบวกอตัรากาํไรขัน้ตน้ทีเ่หมาะสม (Cost Plus Method) และเป็นไปตามภาวะ

อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด โดยจะกาํหนดใหบ้รษิทัฯ สามารถแขง่ขนัได ้

 กาํหนดราคาเทยีบกบัคู่แขง่และราคาตลาด โดยจะคาํนึงถงึตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะพจิารณาการกาํหนดราคาจากความตอ้งการของลกูคา้ และภาวะการแขง่ขนัของตลาดควบคู่

กนัไป 

3) การแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

ในอุตสาหกรรมเรอื Offshore มผีูป้ระกอบการอยู่จาํนวนน้อยรายเน่ืองจากเป็นธุรกจิทีจ่าํเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทุน

ทีส่งูมากในการดําเนินการ ไดแ้ก่ การลงทุนในตวัเรอืและอุปกรณ์ทางเรอื และมค่ีาใชจ้่ายในการดําเนินงานสงู เช่น 

ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร ค่าใชจ้่ายประกนัภยั เป็นตน้ 

 

2.3.4 ธรุกิจบริหารจดัการเรอื (“ธรุกิจบริหารเรอื”) 

1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกลุ่มบรษิทัฯ ในธุรกจิบรหิารเรอื เป็นกลุ่มลูกคา้ทีป่ระกอบธุรกจิเรอืขนส่ง ธุรกจิเรอื 

FSU และธุรกจิเรอื Offshore  

โดยในปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารบรหิารจดัการเรอืเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกจิในกลุ่มบรษิทัฯ เป็น

สาํคญั มจีาํนวนการใหบ้รกิารบรหิารจดัการเรอืทัง้สิน้ จํานวน 26 ลํา อย่างไรกด็ ีเน่ืองดว้ยคุณภาพและมาตรฐาน

ของการใหบ้รกิารบรหิารจดัการเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ ทําใหม้ลีูกคา้ทัง้ในและต่างประเทศนอกกลุ่มบรษิทัฯ ใชบ้รกิาร

เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 
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2) นโยบายราคา 

กลุ่มบรษิัทฯ มนีโยบายกําหนดราคาตามราคาต้นทุนบรกิารบวกอตัรากําไรขัน้ต้นทีเ่หมาะสม (Cost Plus 

Method) โดยพจิารณาจากรปูแบบการใหบ้รกิารและเงื่อนไขของบรกิาร ทัง้น้ี ปัจจยัสาํคญัทีนํ่ามาพจิารณาในการ

กาํหนดค่าบรกิารในการบรหิารเรอื เช่น ประเภทและขนาดเรอื ประเภทบรกิาร ขอบเขตการใหบ้รกิาร เสน้ทางการ

เดนิเรอื และประเทศทีเ่รอืปฏบิตังิาน เป็นต้น โดยประเภทการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ ครอบคลุมถงึ การบรหิาร

จดัการเรอื และการบรหิารจดัการคนประจาํเรอื ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ค่าบรกิารแต่ละประเภทเป็นรายเดอืน 

3) การแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

กลุ่มบรษิัทฯ ดําเนินธุรกจิบรหิารเรอืให้แก่เรอืของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นหลกั โดยส่วนใหญ่การดําเนินงานของ

ธุรกจิบรหิารเรอืของผูป้ระกอบการอื่นๆ จะดาํเนินการในลกัษณะทีค่ลา้ยกบักลุ่มบรษิทัฯ ซึง่จะใหบ้รกิารแก่บรษิทัใน

กลุ่มตวัเองเป็นหลกั 

 

2.4 ภาวะอตุสาหกรรม 

2.4.1 ธรุกิจเรอืขนส่งน้ํามนัดิบ ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัก่ึงสาํเรจ็รปู และปิโตรเคมีเหลว 

(“ธรุกิจเรอืขนส่งฯ”) 

 ภาพรวมปริมาณการผลิตและจาํหน่ายน้ํามนัเช้ือเพลิงในประเทศไทย 

ภาพรวมปรมิาณการผลติและจําหน่ายน้ํามนัเชือ้เพลงิในประเทศไทยในปี 2554-2559 มกีารเพิม่ขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง โดยปริมาณการผลิตน้ํามนัเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจาก 47,453.6 ล้านลติรในปี 2554 ไปที่จํานวนประมาณ 

59,868.4 ลา้นลติรในปี 2559 หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้เฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 4.7 จากปี 2554 ถงึปี 2559 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตน้ํามนัเช้ือเพลิง  

(หน่วย: ล้านลิตร) 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

น้ํามนัดเีซล 23,098.6 25,124.6 25,518.2 24,062.5 27,129.5 25,684.7  

น้ํามนัเบนซนิ 12,094.7 12,923.1 16,238.4 15,888.7 18,081.3 19,202.4  

น้ํามนัอากาศยาน 6,292.7 5,857.8 6,680.1 6,969.3 7,543.1 7,018.5  

น้ํามนัเตา 5,815.8 6,138.1 5,911.2 5,644.3 5,694.1 5,646.8  

น้ํามนัก๊าด 151.8 75.9 687.1 1,091.6 1,348.0 2,215.9  

รวม 47,453.6 50,119.5 55,035.1 53,656.5 59,796.0 59,768.4  

ทีม่า : กรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน, มนีาคม 2560 

นอกจากนัน้ ปรมิาณการจําหน่ายน้ํามนัเชือ้เพลงิมคีวามสอดคลอ้งกบัปรมิาณการผลติน้ํามนัเชือ้เพลงิ โดย

ปรมิาณการจําหน่ายน้ํามนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้จาก 34,068.7 ลา้นลติรในปี 2554 เป็น 42,071.2 ลา้นลติรในปี 2559 

หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 4.3 จากปี 2554 ถงึปี 2559 

ตารางแสดงปริมาณการจาํหน่ายน้ํามนัเช้ือเพลิง 

(หน่วย: ล้านลิตร) 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

น้ํามนัดเีซล 19,192.1 20,564.6 20,891.9 21,071.1 21,929.4 22,656.0  

น้ํามนัเบนซนิ 7,331.1 7,705.0 8,233.0 8,567.2 9,713.5 10,679.3  

น้ํามนัอากาศยาน 5,076.5 5,091.4 5,562.4 5,513.1 6,033.4 6,467.9  

น้ํามนัเตา 2,455.9 2,363.3 2,154.9 2,073.6 2,043.0 2,257.0  



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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น้ํามนัก๊าด 13.0 13.4 11.0 10.8 10.6 11.0  

รวม 34,068.7 35,737.8 36,853.2 37,235.7 39,730.0 42,071.2  

ทีม่า : กรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน, มนีาคม 2560 

 ภาพรวมปริมาณการนําเข้าและการส่งออกน้ํามนัเช้ือเพลิงในประเทศไทย 

ภาพรวมปรมิาณการนําเขา้น้ํามนัเชือ้เพลงิในประเทศไทยในปี 2554-2559 มกีารเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดย

ปรมิาณการนําเขา้น้ํามนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้จาก 432.6 ลา้นลติรในปี 2554 เป็น 1,073.7 ลา้นลติรในปี 2558 หรอืคดิ

เป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 25.5 จากปี 2554 ถงึปี 2558 และปรมิาณการนําเขา้น้ํามนัเชือ้เพลงิ

เพิม่ขึน้จาก 1,073.7 ลา้นลติรในปี 2558 เป็น 2,588.2 ลา้นลติรในปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการนําเขา้น้ํามนั

เบนซนิและน้ํามนัดเีซลทีเ่พิม่สงูขึน้ เพื่อใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิทีเ่พิม่สงูขึน้ของประเทศไทย 

ตารางแสดงปริมาณการนําเข้าน้ํามนัเช้ือเพลิง 

(หน่วย: ล้านลิตร) 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

น้ํามนัดเีซล 56.0 15.3 196.7 348.1 119.7 828.9  

น้ํามนัเบนซนิ 34.1 332.6 262.2 878.8 784.1 1,551.3  

น้ํามนัอากาศยาน 10.8 2.8 16.2 4.2 3.9 88.1  

น้ํามนัเตา 331.7 362.5 268.4 370.8 166.0 119.9  

น้ํามนัก๊าด - - - - - -    

รวม 432.6 713.2 743.5 1,601.9 1,073.7 2,588.2  

ทีม่า : กรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน, มนีาคม 2560  

นอกจากนัน้ ภาพรวมปรมิาณการส่งออกน้ํามนัเชือ้เพลงิในปี 2554-2558 มกีารเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดย

ปรมิาณการส่งออกน้ํามนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้จาก 10,465.3 ลา้นลติรในปี 2554 ไปทีจ่ํานวนประมาณ 12,885.3 ลา้น

ลติรในปี 2558 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 5.3 อย่างไรกต็ามปรมิาณการส่งออกน้ํามนั

เชือ้เพลงิลดลงเป็น 10,049.6 ลา้นลติร ในปี 2559 หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 22.0 โดยมสีาเหตุหลกัจาการลดลงของ

ปรมิาณการสง่ออกของน้ํามนัอากาศยาน และน้ํามนัดเีซล 

ตารางแสดงปริมาณการส่งออกน้ํามนัเช้ือเพลิง 

(หน่วย: ล้านลิตร) 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

น้ํามนัดเีซล 4,705.5 5,371.3 4,874.3 4,316.9 6,169.1 4,809.7  

น้ํามนัเบนซนิ 968.7 1,569.3 1,660 1,376.4 1,522.3 1,402.9  

น้ํามนัอากาศยาน 1,201.5 752.5 1,536.6 1,296.6 1,517.8 555.9  

น้ํามนัเตา 3,482.9 3,854.2 3,774.3 3,835.9 3,658.6 3,254.2  

น้ํามนัก๊าด 106.8 31.5 19.2 29.8 17.4 26.9  

รวม 10,465.3 11,578.8 11,864.5 10,855.6 12,885.3 10,049.6  

ทีม่า : กรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน, มนีาคม 2560 

 การจาํหน่ายน้ํามนัเช้ือเพลิงในภาคใต้  

ภาพรวมปรมิาณการจําหน่ายน้ํามนัเชือ้เพลงิในภาคใต้ ในปี 2554-2559 มกีารเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมี

ปรมิาณเพิม่ขึน้จาก 3,411.9 ลา้นลติรในปี 2554 เป็น 4,275.4 ลา้นลติรในปี 2559 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่

ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 4.6 จากปี 2554 ถงึปี 2559 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางแสดงปริมาณการจาํหน่ายน้ํามนัในภาคใต้ 

(หน่วย:ล้านลิตร) 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

น้ํามนัเบนซนิ 848.3  890.8  933.1  1,003.7  1,234.9  1,365.4  

น้ํามนัดเีซล 2,360.4  2,491.9  2,617.5  2,592.3  2,737.3  2,814.5  

น้ํามนัเตา 203.2  237.1  296.4  366.2  190.3  95.5  

รวม 3,411.9  3,619.8  3,847.0  3,962.2  4,162.6  4,275.4  

ทีม่า : กรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน, มนีาคม 2560 

 ปัจจยัท่ีสาํคญักบัความต้องการใช้น้ํามนัเช้ือเพลิงในประเทศไทย 

1) ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) 

กจิกรรมการขนส่งน้ํามนัดบิ และผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รูป จะสอดคลอังกบัภาวะเศรษฐกจิของ

ประเทศ เน่ืองจากเมื่อภาวะเศรษฐกจิมอีตัราการเตบิโตทีเ่พิม่สงูขึน้ จะทําใหก้ารบรโิภคภายในประเทศ 

การผลติสนิคา้ การขนส่งสนิคา้ การใชพ้ลงังานเพิม่สงูขึน้ ดงันัน้ ปรมิาณการใชน้ํ้ามนัดบิและผลติภณัฑ์

น้ํามนัสาํเรจ็รูปจะเพิม่สงูขึน้ ซึง่จะส่งผลใหใ้นการขนส่งน้ํามนัดบิ ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รูป ผลติภณัฑ์

น้ํามันกึ่งสําเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ดงักล่าว 

จากขอ้มูลของ กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (International Monetary Fund,IMF) ประเทศ

ไทยมปีระมาณการเตบิโตของ GDP ในปี 2559 ถงึปี 2561 อยู่ทีร่อ้ยละ 2.99 ถงึ 3.12 

ตารางแสดง GDP ของประเทศไทย วดัตาม GDP ณ ราคาคงท่ี (หน่วย: พนัล้านบาท) และการเติบโตของ 

GDP (%)  

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560E 2561E 

ประเทศไทย 0.83 7.23 2.70 0.82 2.82 2.99 3.22 3.12 

ทีม่า : IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดอืนเมษายน 2559 

 

2) การเพ่ิมกาํลงัการผลิตของโรงกลัน่น้ํามนัในประเทศไทย 

จากขอ้มูลอตัราการใชก้ําลงัการกลัน่ของโรงกลัน่น้ํามนัในประเทศ พบว่ามอีตัราการกลัน่ทีใ่กล้

อตัราการกลัน่สงูสุด ดงันัน้หากโรงกลัน่น้ํามนัมแีผนการลงทุนในการเพิม่กําลงัการกลัน่จะทาํใหโ้รงกลัน่

สามารถผลติผลติภณัฑน้ํ์ามนัสําเรจ็รูปได้มากยิง่ขึน้ ซึ่งจะทําใหก้ารขนส่งผลติภณัฑน้ํ์ามนัสําเรจ็รูปมี

แนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้ ตวัอย่างเช่น บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ซึง่มอีตัราการใชก้าํลงัการกลัน่รอ้ย

ละ 113.8 เปิดเผยว่า บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) เตรียมขยายกําลงัการผลิตจาก 275,000 

บารเ์รลต่อวนัเป็น 400,000 บารเ์รลต่อวนั เพื่อรองรบัความตอ้งการใชใ้นประเทศทีเ่ตบิโตอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางแสดงอตัราการใช้กาํลงัการกลัน่ของโรงกลัน่น้ํามนัในประเทศไทยในปี 2559 

โรงกลัน่ กาํลงัการกลัน่ การใช้กาํลงัการกลัน่ 
อตัราการใช้กาํลงัการ

กลัน่ 

 (พนับารเ์รลต่อวนั) (พนับารเ์รลต่อวนั) (รอ้ยละ) 

ไทยออยล ์ 275 313 113.8 

ไออารพ์ซี ี 215 189 87.9 

เอสโซ่ 177 142 80.2 

สตารปิ์โตรเลยีม 165 182 110.3 

ปตท.โกลบอลเคมคิอล 280 193 68.9 

บางจากปิโตรเลยีม 120 113 94.2 

รวม 1,232 1,132 91.9 

ทีม่า : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน, มนีาคม 2560 

3) การเจริญเติบโตของการท่องเท่ียวในภาคใต้ 

การเจรญิเตบิโตของการท่องเทีย่วในภาคใต้ทําใหก้จิกรรมการขนส่งผลติภณัฑน้ํ์ามนัสําเรจ็รูป

เพิม่ขึน้ เน่ืองจากหน่ึงในผลติภณัฑ์น้ํามนัสําเรจ็รูปทีผู่้ค้าน้ํามนัขนส่งไปสู่ภาคใต้ ได้แก่ น้ํามนัอากาศ

ยาน ดงันัน้ หากการท่องเทีย่วของภาคใตม้กีารเจรญิเตบิโต จาํนวนน้ํามนัอากาศยานทีเ่ครื่องบนิโดยสาร

จาํเป็นตอ้งใชจ้ะเพิม่ขึน้  

จากขอ้มูลจํานวนเที่ยวบนิทีท่่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และ ท่าอากาศยานภูเกต็ 

จงัหวดัภูเกต็พบว่า จํานวนเทีย่วบนิมจีํานวนเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญั รายละเอยีดปรากฏตามขอ้มูลใน

ตาราง 

จาํนวนเท่ียวบินท่ีสนามบินหลกัภาคใต้ 

ท่าอากาศยาน 2556 2557 2558 2559 2560 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่       17,056        20,965         24,258  26,862 30,472 

ท่าอากาศยานภูเกต็       70,198        74,501         82,000  94,989 104,849 

รวม       87,254        95,466        106,258  121,851 135,321 

อตัราการเตบิโต (รอ้ย

ละ) 17.9 9.4 11.3 14.7 11.1 

ทีม่า : แบบแสดงรายการประจาํปี 56-1 บมจ.ท่าอากาศยานไทย ปี 2560 

นอกจากน้ี ท่าอากาศยานภูเกต็มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อรองรบัการเจรญิเตบิโตของการ

ท่องเทีย่วในภาคใต ้เพื่อเป็นประตูการเดนิทางสูภ่าคใตข้องประเทศไทย รวมทัง้เป็นเครื่องมอืหลกัในการ

เชื่อมโยงสมาชกิสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN) โดยปัจจุบนัท่าอากาศยาน

ภูเก็ตอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการพฒันา ระยะที่ 1 ซึ่งได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศแล้วในเดือนกันยายน 2559 และอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารในประเทศ โดย

โครงการพฒันาดงักล่าวจะทาํใหส้ามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดเ้พิม่ขึน้จาก 6.5 ลา้นคนต่อปี เป็น 12.5 ลา้น

คนต่อปี อกีทัง้ เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิายน 2559 คณะกรรมการของบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั 
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(มหาชน) ไดม้มีตเิหน็ชอบแผนแม่บทการพฒันาท่าอากาศยานภูเกต็ในระยะที ่2 และ 3 โดยมรีะยะเวลา

การดําเนินการตัง้แต่ปี 2560-2568 เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารจาก 12.5 ลา้นคน

ต่อปีเป็น 25.0 ลา้นคนต่อปี   

4) การขนส่งน้ํามนัในประเทศไทย 

การขนส่งผลิตภัณฑ์น้ํามนัสําเร็จรูปในประเทศไทยสามารถขนส่งได้ 4 วธิี ได้แก่ รถบรรทุก 

รถไฟ ท่อส่งน้ํามนั และเรอืขนส่ง โดยจะขนส่งจากโรงกลัน่น้ํามนัที่ตัง้อยู่ในจงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดั

ระยอง ไปสู่คลงัน้ํามนัและคลงัปิโตรเลยีมของผูค้า้น้ํามนัรายใหญ่และสถานีอากาศยานซึง่ตัง้อยูใ่นแต่ละ

ภาคของประเทศ 

วธิกีารขนส่งผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รูปไปสู่แต่ละภาคของประเทศจะขึน้อยู่กบัสภาพภูมศิาสตร์

ของแต่ละภาค โดยผูค้า้น้ํามนัจะใชว้ธิขีนสง่ทีท่าํใหต้น้ทุนการขนสง่ต่อหน่วยตํ่าทีส่ดุ 
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แผนภาพแสดงคลงัปิโตรเลียม คลงัน้ํามนั คลงักา๊ซปิโตรเลียมเหลว และสถานีเติมน้ํามนัอากาศยาน 

 
ทีม่า : บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 

การขนส่งผลิตภัณฑ์น้ํามนัสําเร็จรูปทางเรือ เป็นการขนส่งที่ต้นทุนต่อลิตรตํ่าอีกทัง้สามารถ

ขนสง่ไดใ้นปรมิาณทีม่าก เมื่อเทยีบกบัการขนสง่ดว้ยรถบรรทุก และรถไฟ ดงันัน้การขนสง่สนิคา้ทางเรอื

จงึเหมาะกบัพืน้ทีท่ีม่ทีะเลหรอืแม่น้ําเขา้ถงึ และเหมาะกบัการขนส่งในระยะทางไกล สาํหรบัการขนส่ง

ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รูปในประเทศ การขนส่งทางเรอืจะเหมาะสมกบัการขนส่งไปในพืน้ทีภ่าคใต้ และ

ภาคตะวนัออก  

การขนส่งน้ํามนัทางท่อ เป็นการขนส่งทีถ่อืไดว้่าเป็นการขนส่งทีม่ปีระสทิธภิาพสูง เน่ืองจากมี

ความต่อเน่ืองและความรวดเร็วในการขนส่ง แต่การขนส่งทางท่อมขี้อจํากดั เน่ืองจากต้องลงทุนสูง 

อย่างไรกต็าม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ระบบท่อขนส่งน้ํามนัในประเทศไทยมเีฉพาะเสน้ทางภาค

กลางตอนล่าง โดยเส้นทางภาคกลางตอนล่างจะมรีะบบท่อขนส่งน้ํามนัจากจงัหวดัระยองถึงจงัหวดั

สระบุร ีและจากกรุงเทพฯ ถงึจงัหวดัอยุธยา  
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แผนภาพแสดงโครงข่ายท่อขนส่งน้ํามนั 

 

        ทีม่า : กระทรวงพลงังาน  

การขนสง่ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปูทางรถบรรทุก เป็นการขนสง่ทีม่ตีน้ทุนต่อหน่วยสงูทีสุ่ดจาก

ขอ้มูลต้นทุนทางเศรษฐศาสตรข์องการขนส่งของกระทรวงคมนาคม อย่างไรกต็าม การขนส่งผลติภณัฑ์

น้ํามนัสาํเรจ็รูปทางรถขนส่งมคีวามคล่องตวัสงูเน่ืองจากสามารถเขา้ถึงจุดหมายทีห่่างไกล และพืน้ที่ที่

ระบบท่อขนส่งหรอืเรอืขนส่งเขา้ไม่ถงึ โดยรถบรรทุกจะใชข้นส่งสว่นใหญ่ทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวนัตก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

การขนส่งผลติภณัฑน้ํ์ามนัสําเรจ็รูปทางรถไฟ มตี้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งตํ่ากว่ารถบรรทุก 

แต่สูงกว่าเรือขนส่ง อย่างไรก็ตาม รถไฟสามารถขนส่งได้ในจํานวนมากเมื่อเทยีบกบัการขนส่งด้วย

รถบรรทุก โดยการขนสง่ดว้ยรถไฟมขีอ้จาํกดัในเรื่องของจาํนวนรถไฟทีใ่หบ้รกิาร และระบบการเดนิรถที่

ใชร้างเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย ส่งผลใหเ้กดิปัญหาคอขวดในบางเสน้ทาง ซึ่งทําใหเ้กดิความ

ล่าชา้ในการขนสง่ 
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2.4.2 ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเกบ็น้ํามนัดิบ และผลิตภณัฑ์น้ํามนัสาํเรจ็รูป (“ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ 

FSU”) 

 การใช้น้ํามนัในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

แมร้าคาน้ํามนัดบิของโลกจะผนัผวน การใชน้ํ้ามนัของภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกยงัคงเตบิโตอย่างต่อเน่ือง 

ในปี 2559 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีปริมาณการใช้น้ํามนัสูงที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการใช้น้ํามนัรวม 

1,557.5 ล้านตนั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 35.2 ของปรมิาณการใชน้ํ้ามนัของทัว่โลก และคดิเป็นอตัราเตบิโต

เฉลีย่ต่อปีรอ้ยละ 2.7 ตัง้แต่ปี 2548 ถงึปี 2559 โดยประเทศจนี อนิเดยี ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้และอนิโดนีเซยี เป็น

ประเทศทีใ่ชน้ํ้ามนัสงูสดุ 5 อนัดบัแรกของภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ซึง่มปีรมิาณการใชน้ํ้ามนัเท่ากบั 578.7 ลา้น

ตนั 212.7 ล้านตนั 184.3 ล้านตนั 122.1 ล้านตนั และ 72.6 ล้านตนั ตามลําดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนการใช้

น้ํามนัรอ้ยละ 13.1 รอ้ยละ 4.8 รอ้ยละ 4.2 รอ้ยละ 2.8 และรอ้ยละ 1.6 ของปรมิาณการใชน้ํ้ามนัในภูมภิาค

เอเชยีแปซฟิิก ตามลาํดบั 

ราคาน้ํามนัดิบเบรนท ์ช่วง 18 เดือนย้อนหลงั (เดือนกนัยายน 2559 - เดือนกมุภาพนัธ ์2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: Nasdaq เมื่อวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2561 

 

สถิติปริมาณการใช้น้ํามนั (Oil Consumption) แบ่งตามภมิูภาค ระหวา่งปี 2534 - 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: ลา้นบาร์เรลต่อวนั  

ปี 
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ปรมิาณการใชน้ํ้ามนัของโลกเตบิโตเฉลีย่ 1.6 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ซึง่เพิม่ขึน้จากค่าเฉลีย่ปรมิาณการใช้

น้ํามนั 10 ปีประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวนั อย่างไรก็ดี ประเทศจนีมปีริมาณการใช้น้ํามนั 400,000 ล้าน

บารเ์รลต่อวนั และประเทศอนิเดยีมปีรมิาณการใชน้ํ้ามนั 330,000 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ซึง่มสีดัสว่นปรมิาณการ

ใชน้ํ้ามนัทีเ่ตบิโตมากทีส่ดุ 

ทีม่า : BP Statistical Review of World Energy June 2017 

 

ปริมาณการใช้น้ํามนัของภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกจาํแนกรายประเทศ (ล้านตนั) 

ประเทศ/ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 %/1 

 จนี  377.5  392.2  447.9  464.2  486.3  507.2  528.0 561.8 578.7 13.1 

 อนิเดยี  144.7  152.6  155.4  163.0  173.6  175.3  180.8  195.5  212.7 4.8 

 ญีปุ่่ น  224.8  200.4  202.7  203.6  217.0  208.0  197.0  189.0  184.3 4.2 

 เกาหลใีต ้ 103.1  103.7  105.0  105.8  108.8  108.3  107.9  113.8  122.1 2.8 

 อนิโดนีเซยี  60.1  59.7  64.2  73.1  74.7  74.6  75.3  71.8 72.6 1.6 

 สงิคโปร ์ 51.4  55.5  61.0  63.7  63.3  64.0  65.8  69.4  72.2 1.6 

 ไทย  44.4  45.9  47.7  49.7  52.4  54.6  55.0  57.3 59.0 1.3 

 ออสเตรเลยี  42.7  43.1  43.4  45.6  47.2  46.7  48.1 47.9 47.8 1.1 

 ไตห้วนั  45.9  46.1  47.2  44.5  44.6  45.1  46.1 46.5 46.7 1.1 

 มาเลเซยี  29.5  29.2  29.3  31.0  32.6  34.7  34.9  35.5 36.3 0.8 

 ปากสีถาน  20.0  21.8  21.3  21.5  20.5  21.7  22.6  24.6  27.5 0.6 

อื่นๆ ในภูมภิาค

เอเชยี แปซฟิิค 
15.6 16.4 16.9 18.7 19.1 19.1 21.7 23.2 24.4 0.6 

 เวยีดนาม  14.1  14.6  15.6  16.9  17.3  17.5  18.0  18.8 20.1 0.5 

 ฟิลปิปินส ์ 13.3  14.0  14.6  13.8  14.4  14.9  16.1  18.3  19.9 0.5 

 ฮ่องกง  14.8  16.9  17.8  18.0  17.2  17.6  16.6  18.3  18.9 0.4 

 นิวซแีลนด ์ 7.2  6.9  7.0  7.0  7.0  7.1  7.2  7.5  7.7 0.2 

 บงัคลาเทศ  3.8  3.5  3.9  5.1  5.4  5.3  5.8  6.2  6.6 0.1 

เอเชียแฟซิฟิค  1,212.7  1,222.4  1,300.9  1,345.5  1,401.2  1,421.8  1,446.9 1,505.4 1,557.5 35.3 

หมายเหตุ : /1 สดัสว่นต่อการใชน้ํ้ามนัของโลกปี 2559 

ทีม่า : BP Statistical Review of World Energy June 2017 
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 ทางเลือกสาํหรบัการจดัเกบ็น้ํามนัในห่วงโซ่อปุทานของน้ํามนั (Supply Chain) 

ห่วงโซ่อปุทานของน้ํามนั 

การสาํรวจและขดุเจาะ การขนส่ง การผลิต การตลาด 

    

 

ธรุกิจต้นน้ํา ธรุกิจปลายน้ํา  

ทีม่า : BP Strategic report 2015 

กระบวนการจดัเกบ็น้ํามนัและผลติภณัฑน้ํ์ามนั มสีว่นสาํคญัในห่วงโซ่อุปทานของน้ํามนั ช่วยใหธุ้รกจิตน้

น้ําและปลายน้ําสามารถจดัการกบัปรมิาณอุปสงคแ์ละอุปทานน้ํามนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัผูผ้ลติ

และผู้จําหน่ายน้ํามนัจะจดัเกบ็น้ํามนัดบิจากกระบวนการสํารวจและขุดเจาะ และผลติภณัฑน้ํ์ามนัสําเรจ็รูป

จากกระบวนการการผลติไว ้เพื่อทีจ่ะนําไปเขา้กระบวนการผลติน้ํามนัหรอืเพื่อกระจายใหแ้ก่ลูกคา้ตามความ

ตอ้งการต่อไป  

การจัดเก็บน้ํามัน แบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) การจัดเก็บน้ํามันในถังจัดเก็บบนฝัง่ (“Tank 

Terminal”) และ 2) การจดัเกบ็น้ํามนัในเรอื Floating Storage Unit (“FSU”) โดยการจดัเกบ็น้ํามนัทัง้สอง

แบบมขีอ้ดแีละขอ้เสยีต่างกนัไป 

การจดัเกบ็น้ํามนัใน Tank Terminal เป็นรูปแบบการจดัเกบ็น้ํามนัในถงัเกบ็บนดนิ และใต้ดนิ โดยส่วน

ใหญ่จะตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกบักบัโรงกลัน่น้ํามนั หรอืบรเิวณชายฝัง่ของศนูยก์ลางในการขนส่งและกระจาย

น้ํามนัเพื่อความสะดวกใหก้ารขนถ่ายและกระจายน้ํามนั เน่ืองจาก การเตบิโตของการผลติและการใชน้ํ้ามนั

ของโลกและภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกเตบิโตอย่างต่อเน่ือง แต่การเพิม่ขึน้ของ Tank Terminal เพื่อรองรบัการ

เตบิโตดงักล่าวมขีอ้จาํกดัจากพืน้ทีด่นิทีม่อียู่อย่างจาํกดั และตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบในดา้นสิง่แวดลอ้ม ทาํ

ใหก้ารจดัเกบ็สนิคา้บนเรอื FSU เป็นทางเลอืกสาํหรบับรษิทัน้ํามนั 

การจดัเกบ็น้ํามนัในเรอื FSU โดยใชถ้งัจดัเกบ็น้ํามนัในเรอื โดยเรอื FSU จะทอดสมออยู่บรเิวณท่าเรอืที่

เป็นศูนยก์ลางการคา้น้ํามนั ทําใหก้ารจดัเกบ็น้ํามนัในเรอื FSU มขีอ้ไดเ้ปรยีบในดา้นความสะดวกในการขน

ถ่ายน้ํามนั สามารถทําการขนถ่ายน้ํามนัจากเรอื FSU ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ช่วยลดระยะเวลาการเขา้ท่าของ

เรอื ลดขัน้ตอนเกีย่วกบัท่าเรอืปลายทาง และลดค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัท่าเรอื 

ท่าเรอืที่มเีหมาะสมสําหรบัเรอื FSU ควรตัง้อยู่ในเสน้ทางเดนิเรอืพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่วิง่ระหว่างทวปี

ของโลก และมสีภาพอากาศทีไ่ม่แปรปรวน โดยท่าเรอืทีม่ลีกัษณะดงักล่าวในภูมภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

ไดแ้ก่ ท่าเรอื Tanjung Pelepas ประเทศมาเลเซยี ท่าเรอื Tanjung Balai Karimun ประเทศอนิโดนีเซยี 

 ประเทศสิงคโปรเ์ป็นหน่ึงในศนูยก์ลางการค้าน้ํามนัและการขนส่งน้ํามนัของโลก 

ตลาดการค้าน้ํามนัโลก  

(International trade) 
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ประเทศสงิคโปรเ์ป็นศนูยก์ลางการคา้ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปูของภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก โดยมปีรมิาณ

การนําเขา้และสง่ออกผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปูจากประเทศต่างๆ ทัว่โลกสงูสดุในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ในปี 

2558 สงิคโปร์มีปริมาณนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูป 125.7 ล้านตัน และ 88.7 ล้านตัน 

ตามลาํดบั เพิม่ขึน้ 16.6 ลา้นตนั และ 7.1 ลา้นตนั จากปี 2557 ทีม่ปีรมิาณการนําเขา้และสง่ออก 109.1 ลา้น

ตนั และ 81.6 ลา้นตนั ตามลําดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 15.2 และรอ้ยละ 8.7 ตามลําดบั โดยการ

เตบิโตของอุปสงคส์ว่นใหญ่ในสงิคโปร ์มสีาเหตุหลกัจากอุปสงคข์องภูมภิาคเอเชยี โดยเฉพาะประเทศจนี ซึง่

เป็นผู้ส่งออกหลกั น้ํามนัเบนซนิ และน้ํามนัดเีซล และปรมิาณการส่งออกของประเทศจนีส่วนใหญ่เป็นการ

ส่งออกจากประเทศจีนไปยงัประเทศสงิคโปร์ เพื่อที่จะผสม (Blending) เป็นน้ํามนัชนิดต่างๆ ตามความ

ต้องการของลูกค้า และนําไปกระจายในตลาดในภูมภิาคเอเชยีต่อไป 221

(1)
22

 นอกจากน้ี ขอ้ได้เปรยีบทางด้าน

ตําแหน่งทีต่ัง้ทีเ่หมาะสม เป็นศูนยก์ลางของเสน้ทางเดนิเรอื และโครงสรา้งพืน้ฐานทีพ่รอ้มทีจ่ะรองรบัการคา้

น้ํามนั ยงัเป็นปัจจยัสาํคญัทีท่าํใหส้งิคโปรส์ามารถเป็นศนูยก์ลางการคา้น้ํามนัและการขนสง่น้ํามนัของโลกได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
(1)

 ทีม่า: Tank Storage Magazine, February 2017 
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2.4.3 ธุรกิจเรือขนส่งท่ีให้การสนับสนุนงานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore Support 

Vessel) (“ธรุกิจเรอื Offshore”) 

อุปสงค์ของเรือขนส่งและจดัเก็บน้ํามนั FSO แปรผันตามกิจกรรมการขุดเจาะและสํารวจปิโตรเลียมใน

ประเทศไทย โดย ณ สิน้สุดปี 2560 จํานวนสมัปทานปิโตรเลยีมในอ่าวไทยมจีํานวน 24 สมัปทาน และ 31 แปลง

สาํรวจ ดงัรปูภาพดา้นล่างน้ี 

แผนท่ีสมัปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย 

 

ทีม่า : กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน ณ วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 

นอกจากนัน้ จากขอ้มูลการจดัหาปิโตรเลยีมจากแหล่งปิโตรเลยีมในประเทศไทยของกรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ

กระทรวงพลงังาน พบว่ามกีารจดัหาปิโตรเลยีมจากแหล่งปิโตรเลยีมในประเทศไทยเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจากจํานวน 

230.2 ล้านลิตรต่อวนัในปี 2554 เป็น 279.4 ล้านลิตรต่อวนัในปี 2558 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 

(CAGR) รอ้ยละ 5.0 
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2.5 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

การใหบ้รกิารขนสง่และจดัเกบ็สนิคา้ทางทะเล กลุ่มบรษิทัฯ จะตอ้งจดัหาวตัถุดบิและทรพัยากรทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

(1) สญัญาบรกิารขนส่ง (2) เรอื (3) การจดัหาผูใ้หบ้รกิารบรหิารจดัการเรอื (4) น้ํามนัเชือ้เพลงิทีใ่ชส้าํหรบัเดนิเรอื 

(5) การจดัหาคนประจาํเรอื และ (6) การซ่อมบาํรุงเรอื โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

2.5.1 การจดัหาสญัญาบริการขนส่ง 

บรษิทัฯ มชี่องทางการไดร้บัสญัญาขนส่งฯ 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ 1) การประมูลงาน และ 2) การรบัการว่าจ้าง

โดยตรง  

1)  การประมูลงาน กลุ่มบรษิทัฯ จะเขา้ร่วมการประมูลงานดว้ยตนเอง โดยก่อนทีจ่ะเขา้ร่วมการ

ประมูลงาน กลุ่มบรษิทัฯ จะนําขอ้กําหนดโครงการ (Term of Reference; TOR) มาวเิคราะหแ์ละ

ประเมนิผลตอบแทนของโครงการหากกลุ่มบรษิทัฯ มโีอกาสทีจ่ะชนะการประมูลและสามารถสรา้ง

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม กลุ่มบรษิทัฯ จะอนุมตักิารเขา้ร่วมประมูลและจดัทําขอ้เสนอโครงการใหแ้ก่

ลกูคา้หรอืองคก์ร 

2) การรบัการว่าจ้างโดยตรง กลุ่มบรษิทัฯ จะรบังานโดยตรงจากลูกคา้โดยการจดัทําสญัญาการ

ใหบ้รกิาร หรอืใบสัง่จา้ง อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ จะพจิารณาจดัทําในรูปแบบสญัญาหรอืใบสัง่

จ้างนัน้ ขึน้อยู่กบัประเภทของการใหบ้รกิารขนส่ง หรอืจดัเกบ็ทัง้ในแบบ SPOT หรอื แบบ COA 

หรอื แบบ TC  

2.5.2 การจดัหาเรอื 

กลุ่มบรษิัทฯ จะจดัหาเรอืที่เหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้า โดยสามารถแบ่งออกเป็นการให้บริการ

ขนสง่ และการใหบ้รกิารจดัเกบ็ สาํหรบับรกิารขนสง่ ลกูคา้จะสง่รายละเอยีดทีส่าํคญั เช่น ประเภทสนิคา้และปรมิาณ 

ท่าเรอืต้นทางและปลายทาง วนัและเวลาที่ลูกค้าต้องการให้ขนส่ง เป็นต้น และสําหรบับรกิารจดัเกบ็ ลูกค้าจะส่ง

รายละเอยีดทีส่าํคญั เช่น ประเภทสนิคา้และปรมิาณ น่านน้ําหรอืบรเิวณทีต่อ้งการจอดเรอื และระยะเวลาทีต่อ้งการ

ใชบ้รกิาร เป็นต้น โดยกลุ่มบรษิทัฯ มวีธิใีนการจดัหาเรอื 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การซือ้เรอืมอืสอง 2) การต่อเรอืใหม่ 

และ 3) การจา้งเรอืจากภายนอกกลุ่มบรษิทัฯ (เฉพาะเรอืขนสง่)  

 

1) การซ้ือเรอืมือสอง 

กลุ่มบริษัทฯ จะติดต่อผ่านนายหน้าจดัหาเรือโดยกลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบสภาพเรอืและ

ประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและบํารุงรักษาเรือเพื่อจัดทําความเป็นไปได้ในการลงทุน 

(Feasibility Study) หากกลุ่มบรษิทัฯ พจิารณาว่าโครงการมผีลตอบแทนทีคุ่ม้ค่า กลุ่มบรษิทัฯ จะ

ขอนุมตักิารซือ้เรอืจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ พจิารณาการซือ้เรอืมอืสองโดย

คาํนึงถงึประเภท คุณสมบตั ิและอายุของเรอืทีม่คีวามเหมาะสมตามความตอ้งการของลกูคา้ 

กลุ่มบริษัทฯ จะปรบัปรุงเรือให้มคีวามพร้อมก่อนการนําเรือออกให้บรกิารแก่ลูกค้า โดยมี

ข ัน้ตอนทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การซ่อมแซมเรอื การตดิตัง้อุปกรณ์เพิม่เตมิ การจดัซือ้น้ํามนัเชือ้เพลงิ การ

จดัจา้งผูบ้รหิารเรอื ทัง้น้ีผูบ้รหิารเรอืจะดําเนินการจดัการคนประจําเรอื ขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น 

ใบทะเบยีนเรอื ใบอนุญาตการใชเ้รอื เป็นต้น รวมทัง้การจดัทําประกนัภยัตวัเรอืและเครื่องจกัร 

(Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลอื่น 

(Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) 
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สว่นใหญ่กลุ่มบรษิทัฯ จะสัง่ซือ้เรอื ผ่านนายหน้า (Broker) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดย

กลุ่มบริษัทฯ จะมีการคัดกรองเรือจํานวนมากจากนายหน้าเพื่อให้ได้เรือที่มีคุณภาพดี ราคา

เหมาะสม และมคีุณสมบตัทิางเทคนิค (Specification) ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

ทัง้น้ี นายหน้าซือ้ขายเรอืมจีํานวนมากในอุตสาหกรรม ทําใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไม่มคีวามจาํเป็นที่

จะต้องทาํสญัญาการจดัหาเรอืกบันายหน้าเฉพาะราย เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ สามารถเปรยีบเทยีบ 

ราคา คุณสมบตัขิองเรอื และเงื่อนไขการชาํระเงนิเพื่อใหไ้ดเ้งื่อนไขทีด่ทีีส่ดุ 

 

2) การต่อเรอืใหม่ 

กลุ่มบรษิทัฯ จะพจิารณาต่อเรอืใหม่ในกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถหาเรอืทีม่คุีณสมบตัติรง

ตามความต้องการของลูกคา้ได ้หรอืการต่อเรอื ใหม่มคีวามคุม้ค่ามากกว่าการซือ้เรอืมอืสอง เช่น 

มีต้นทุนในการดูแลรกัษาที่ตํ่ากว่า ประหยดัน้ํามนัเชื้อเพลิงมากกว่า และมีระบบปฏบิตักิารที่มี

ประสทิธภิาพมากกว่า และมอีายุการใชง้านทีม่ากกว่า เป็นตน้  

ภายหลงัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ รบัทราบความต้องการของลูกคา้ กลุ่มบรษิทัฯ จะตดิต่ออู่ต่อเรอืเพื่อ

ขอขอ้เสนอเพื่อนํามาเปรยีบเทยีบทางเทคนิคและราคาเพื่อนํามาประเมนิถงึความเป็นไปไดท้าง

โครงการ (Feasibility Study) และขออนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ หลงัจากนัน้ อู่ต่อเรอืจะ

จดัทาํแบบการก่อสรา้งของเรอื โดยละเอยีดเพื่อดาํเนินการต่อเรอื โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะควบคุมดแูล

คุณภาพของเรอืตลอดระยะเวลาการต่อเรอืซึง่ใชเ้วลาประมาณ 2 - 3 ปี หลงัจากนัน้เมื่อเรอืขนสง่

ใกล้เสร็จ กลุ่มบริษัทฯ จะจัดจ้างฝ่ายบริหารจัดการเรือเพื่อจะเตรียมเรือให้พร้อมใช้ ซึ่งจะ

ประกอบด้วยขัน้ตอนสําคญั ได้แก่ ติดตัง้อุปกรณ์เพิม่เติม การจดัซื้อน้ํามนัเชื้อเพลงิ การจดัหา

พนักงานเรอื การขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบทะเบยีนเรอื ใบอนุญาตการใชเ้รอื เป็นต้น รวมทัง้

การจดัทําประกนัภยัตวัเรอืและเครื่องจกัร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) 

และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I 

Insurance) 

สาํหรบัการจดัหาอู่ต่อเรอืนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ สามารถจดัหาอู่ต่อเรอืไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากอู่ต่อเรอื

มจีาํนวนมากในอุตสาหกรรมในประเทศญีปุ่่ น เกาหลใีต ้และจนี กลุ่มบรษิทัฯ จงึไม่มกีารทาํสญัญา

ระยะยาวโดยเฉพาะกับอู่ต่อเรือใหม่เป็นการเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ สามารถ

เปรยีบเทยีบราคา คุณสมบตั ิและเงื่อนไขการชาํระเงนิเพื่อใหไ้ดเ้งื่อนไขทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัการต่อเรอื

ใหม่ 

 

3) การจ้างเรอืจากภายนอกกลุ่มบริษทัฯ 

กลุ่มบรษิทัฯ จะพจิารณาจา้งเรอืจากบุคคลภายนอก ในกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถหาเรอื

ภายในกลุ่มบรษิัทฯ ได้ในวนัและเวลาทีลู่กค้าต้องการได ้โดยกลุ่มบรษิัทฯ จะติดต่อจะตดิต่อกบั

เจ้าของเรอืโดยตรงหรอืผ่านนายหน้า เพื่อจ้างเรอื ซึ่งกลุ่มบรษิทัฯ จะตรวจสอบรายละเอยีดและ

คุณสมบัติ (Specification) ของเรือ ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่าเรือที่จ้างมี

มาตรฐานและคุณสมบตัติรงตามทีล่กูคา้กาํหนดและเหมาะสมกบัสนิคา้ของลกูคา้ 
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2.5.3 การจดัหาผูใ้ห้บริการบริหารจดัการเรอื  
กลุ่มบรษิทัฯ จะจดัหาการบรหิารจดัการเรอืผ่านบรษิทัในกลุ่มเป็นหลกั ไดแ้ก่ บรษิทั นทลนิ แมน

เนจเมนท ์จํากดั (“NMC”) บรษิทั นทลนิชปิป้ิง จํากดั (“NSSG”) และบรษิทั ท.ีไอ.เอม็. ชพิ แมนเนจเมนท์ 

จาํกดั (“TIM”) 

กลุ่มบรษิทัฯ จะพจิารณาจดัจา้งตามความเชีย่วชาญการบรหิารเรอืทีแ่ตกต่างกนั โดยบรษิทั NMC 

จะเชี่ยวชาญการบริหารจดัการเรือขนส่งฯ และเรือรบัส่งคนประจําเรือ (Crew Boat) บริษัท NSSG จะ

เชีย่วชาญการบรหิารจดัการเรอื FSU ในขณะทีบ่รษิทั TIM จะมคีวามเชีย่วชาญการบรหิารจดัการเรอื FSO 

และเรอืขนสง่ฯ ในเสน้ทางระหว่างประเทศ 

 

2.5.4 น้ํามนัเช้ือเพลิงสาํหรบัเดินเรอื (Bunker) 

น้ํามนัเชือ้เพลงิเป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญัในการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ เน่ืองจากเรอืทุกประเภท

ของกลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต์ของเรือ ดังนัน้กลุ่มบริษัทฯ จึงให้

ความสาํคญักบัการจดัหาน้ํามนัเชือ้เพลงิคุณภาพดใีนราคาทีเ่หมาะสม 

กลุ่มบรษิทัฯ จะจดัหาน้ํามนัเชือ้เพลงิจากบรษิทัผูค้า้น้ํามนัชัน้นําทัง้ในประเทศและนอกประเทศทีอ่ยู่

ในรายชื่อที่ได้รบัการอนุมตัิแล้วของกลุ่มบริษัทฯ (Approved List) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ทําการตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการประกอบกจิการค้าน้ํามนั เพื่อให้มัน่ใจว่าน้ํามนัเชื้อเพลิงที่จดัซื้อมคุีณภาพที่ดี

สาํหรบัเครื่องยนตเ์รอื 

นอกจากนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ มขี ัน้ตอนการจดัซือ้น้ํามนัทีท่ําใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไดน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิในราคา

ที่เหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทฯ จะติดต่อผู้ค้าน้ํามนัอย่างน้อย 2 รายเพื่อสอบถามราคา โดยระบุปริมาณ 

ประเภทน้ํามนั และสถานที่จดัส่ง เพื่อนํามาเปรียบเทียบความสมเหตุสมผลของราคาเพื่อให้ผู้มีอํานาจ

พจิารณาอนุมตั ิหลงัจากนัน้ ฝ่ายขายจะตดิต่อผูค้า้น้ํามนัเพื่อแจง้รายละเอยีดการจดัสง่ต่อไป  

กลุ่มบรษิัทฯ สามารถจดัหาน้ํามนัเชือ้เพลงิได้โดยง่ายเน่ืองจากมผีูค้้าน้ํามนั (Supplier) หรอืผู้คา้

น้ํามนัตามมาตรา 7 จํานวนมากในอุตสาหกรรม โดยในปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ จดัหาน้ํามนัจากผูจ้ดัจําหน่าย

หลายราย เช่น บรษิัท ซอีอยล์ จํากดั (มหาชน) บรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน) บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม 

จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั เป็นตน้ 

 

2.5.5 การจดัหาคนประจาํเรอื 

กลุ่มบริษัทฯ คัดสรรบุคลากรและคนประจําเรือที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการ

ปฏบิตังิานในหน้าทีต่่างๆ บนเรอื เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ ดําเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิค้าทีม่มีูลค่าสงู และ

อาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในวงกวา้งไดห้ากไม่ไดร้บัการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม นอกจากนัน้ กลุ่ม

บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิเรอืที่กําหนดโดยหน่วยงานต่างๆ อย่าง

เคร่งครัด เช่น องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) และ

หน่วยงานราชการทีก่าํกบัดแูลการเดนิเรอืและท่าเรอื เป็นตน้ 

ทัง้น้ี กลุ่มบรษิัทฯ จดัหาและคดัสรรบุคลากรและคนประจําเรอืผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ แจง้

ข่าวสารการรบัสมคัรงานผ่านศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ีและโรงเรยีนการเดนิเรอืต่างๆ เช่น วทิยาลยัเทคโนโลยี

ทางทะเลแห่งเอเชยี Maritime School เป็นต้น หรือแจ้งผ่านวารสารที่เกี่ยวกบัการเดินเรือ และแจ้งผ่าน
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พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เว็บไซต์และทางสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) 

และไลน์ (Line) เป็นตน้ โดยมเีกณฑก์ารคดัเลอืกทีส่าํคญั เช่น 

 ผ่านการอบรมหลกัสตูรทีอ่นุมตัโิดยกรมเจา้ท่า หรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไป

ตามกฎขอ้บงัคบัการเดนิเรอืสากลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไดร้บัใบอนุญาตหรอืประกาศนียบตัรทีอ่อกโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ควรมปีระสบการณ์ในการทาํงานทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัตําแหน่งทีส่มคัรไมน้่อยกว่า 2 ปี 

 มคีวามสามารถดา้นภาษาองักฤษ (สาํหรบัตําแหน่งนายเรอืและนายประจาํเรอื) 

 ผ่านการทดสอบความรู ้และผ่านการสมัภาษณ์จากผูบ้งัคบับญัชา 

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ กําหนดใหม้กีารอบรมทีจ่ดัโดยบุคลากรภายในกลุ่มบรษิทัฯ และวทิยากร

จากภายนอก ซึง่เป็นการอบรมเพื่อใหค้นประจาํเรอืเขา้ใจระเบยีบและวธิกีารปฏบิตังิานบนเรอื โดยการอบรม

หลกัแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1) การอบรมดา้นความปลอดภยั (Safety Training) คอืการอบรมเพื่อให้ลูกเรอืสามารถรบัมอืกบั

ปัญหาที่เกดิขึน้ได้ เช่น หลกัสูตร Basic Fire Fighting หลกัสูตร Personal Survival หลกัสูตร Personal 

Safety และหลกัสตูรElementary First Aids เป็นตน้ 

2) การอบรมดา้นการเดนิเรอื (Navigation Training) คอืการอบรมเพื่อใหลู้กเรอืสามารถนําเรอืไป

ยงัจุดหมายปลายทางไดอ้ย่างถกูตอ้งและปลอดภยั เช่น หลกัสตูร Radar Simulation หลกัสตูร Bridge Team 

Management และหลกัสตูร Ship Simulator เป็นตน้ 

3) การอบรมดา้นหอ้งเครื่อง (Engine Room Training)  คอืการอบรมเพือ่ใหล้กูเรอืคุน้เคยกบักลไก

และการทํางานของระบบปฏบิตัิการบนเรือและห้องเครื่อง เช่น หลกัสูตร Engine Room Management 

หลกัสตูร Engine Room Operation และหลกัสตูร High Voltage เป็นตน้ 

4) การอบรมเฉพาะเจาะจง (Specific Training) เน่ืองจากสนิค้าที่ขนส่งหรอืจดัเกบ็แต่ละชนิดมี

ความต้องการในการดูแลรักษา หรือจัดการที่แตกต่างกัน จึงจําเป็นที่จะต้องมีการอบรมเพิ่มเติม เช่น 

หลกัสตูร Oil Tanker Training หลกัสตูร Gas Tanker Training และหลกัสตูร Chemical Tanker Training 

เป็นตน้ 

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ ยงัจดัหาผลติภณัฑอ์ื่นๆ ทีจ่ําเป็นในการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ เช่น 

ชิ้นส่วนและอะไหล่ของเรอื อาหาร และน้ําสะอาด เป็นต้น โดยการจดัซื้อทัง้หมดของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถ

จําแนกรายละเอยีดตามแหล่งทีม่าภายในประเทศ และต่างประเทศ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 45.1 และ รอ้ยละ 

54.9 ตามลาํดบัในปี 2559 

2.5.6 การซ่อมบาํรงุเรอื 

เพื่อใหเ้รอืของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารขนส่งและจดัเกบ็น้ํามนัดบิ ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู 

ผลิตภัณฑ์น้ํามันกึ่งสําเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวได้ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัในการเดนิเรอืขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และกรมเจา้ท่าของ

ประเทศไทย กลุ่มบรษิทัฯ จงึมกีารวางแผนการซ่อมบํารุงเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ โดยแบ่งเป็นการซ่อมบํารุง 2 

ประเภท คอื 1) การซ่อมบํารุงเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) และ 2) การเขา้อู่แหง้ (Dry Docking) 

โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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1) การซ่อมบาํรงุเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) 

การซ่อมบํารุงเชงิป้องกนั เป็นการซ่อมบํารุงตวัเรอื เครื่องจกัรและอุปกรณ์ประจําเรอื ระบบไฟฟ้า 

และระบบควบคุมต่างๆ รวมถึงท่อต่างๆ ที่ติดตัง้ในเรอื โดยทําการซ่อมบํารุงตามระยะเวลา หรอืระยะทาง 

หรอืตามคําแนะนําของผูผ้ลติ โดยกลุ่มบรษิทัฯ มทีมีซ่อมบํารุงเป็นพนักงานของกลุ่มบรษิทัฯ เอง รวมทัง้มี

การว่าจา้งผูร้บัเหมาทีอ่ยู่ในรายชื่อผูจ้ดัหาและผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ(Approved Vendor List) ของกลุ่ม

บรษิทัฯ  

สาํหรบัเรอืทีม่อีายุไม่เกนิ 5 ปี การซ่อมบํารุงเชงิป้องกนัสามารถทําไดโ้ดยการตรวจสอบสภาพตวั

เรอืใต้แนวน้ํา (Under water survey) แทนการเขา้อู่ในช่วง 30 เดอืนแรก ทําใหก้ลุ่มบรษิทัฯ บรหิารจดัการ

ตน้ทุนและเวลาการดาํเนินงานไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2) การเข้าอู่แห้ง (Dry Docking) 

เรอืของกลุ่มบรษิทัฯ จะมกีารเขา้อู่แหง้หรอืการซ่อมเรอืครัง้ใหญ่ทุก 2.5 ปี เพื่อตรวจสอบโครงสรา้ง

เหลก็ของตวัเรอื และระบบต่างๆ บนเรอื เช่น ระบบเครื่องยนตข์บัเคลื่อนเรอื ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายใน

เรอื ระบบการตดิต่อสือ่สาร ระบบควบคุมการเดนิเรอื ระบบทอ่และเครื่องมอืในการรบัสง่สนิคา้และถงับรรจุ

สนิคา้ และระบบความปลอดภยัในเรอื เป็นตน้ ซึง่การขึน้อูแ่หง้ (Dry Dock) แต่ละครัง้ใชเ้วลาในการ

ดาํเนินการตัง้แต่นําเรอืขึน้จากทะเลจนนําเรอืกลบัลงสูท่ะเลประมาณ 3 – 4 สปัดาห ์

ในการนําเรอืขึน้อู่แหง้ (Dry Dock) แต่ละครัง้ กลุ่มบรษิทัฯ จะมกีารวางแผนล่วงหน้าเพื่อไม่ใหเ้กดิ

ผลกระทบต่อการใหบ้รกิารขนสง่และจดัเกบ็สนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้น้ี อู่เรอืทีบ่รษิทัฯ ใชบ้รกิารเป็นอู่เรอืที่

บรษิทัฯ ใชบ้รกิารประจาํมปีระมาณ 4 - 5 ราย ซึง่เป็นอู่เรอืทีม่มีาตรฐานในการใหบ้รกิารและมอีตัราค่าบรกิาร

ทีเ่หมาะสม รวมทัง้สามารถรองรบัการขึน้อู่แหง้ (Dry Dock) พรอ้มกนัไดห้ลายลําจงึทําใหไ้ม่มผีลกระทบต่อ

การดาํเนินงาน  

 

2.6 ใบอนุญาตประกอบธรุกิจ 

กลุ่มบรษิทัมใีบอนุญาตสาํหรบัประกอบธุรกจิภายในประเทศ และต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

2.6.1 ใบอนุญาตสาํหรบัประกอบธรุกิจภายในประเทศ 

ใบอนุญาต ผูอ้อกใบอนุญาต วนัท่ีออก 
บริษทัท่ี

ได้รบั 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นสง่น้ํามนัเชือ้เพลงิตาม

มาตรา 12 
กรมธุรกจิพลงังาน 17 ก.ย. 2558 บรษิทัฯ 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นสง่น้ํามนัเชือ้เพลงิตาม

มาตรา 12 
กรมทะเบยีนการคา้ 28 พ.ค. 2544 NTL 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นสง่น้ํามนัเชือ้เพลงิตาม

มาตรา 12 
กรมทะเบยีนการคา้ 11 พ.ย. 2544 TMT 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นสง่น้ํามนัเชือ้เพลงิตาม

มาตรา 12 
กรมธุรกจิพลงังาน 13 ธ.ค. 2556 TNS 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นสง่น้ํามนัเชือ้เพลงิตาม

มาตรา 12 
กรมธุรกจิพลงังาน 8 ม.ิย. 2558 SHT 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ใบอนุญาต ผูอ้อกใบอนุญาต วนัท่ีออก 
บริษทัท่ี

ได้รบั 

ใบรบัแจง้เป็นผูข้นสง่น้ํามนัเชือ้เพลงิตาม

มาตรา 12 
กรมธุรกจิพลงังาน 15 ม.ิย. 2558 STC 

 

2.6.2 ใบอนุญาตสาํหรบัประกอบธรุกิจในประเทศมาเลเซีย 

ใบอนุญาตที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU ในประเทศมาเลเซียม ี2 

ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ใบอนุญาต Domestic Shipping License (“DSL”)  

ใบอนุญาต DSL เป็นใบอนุญาตสาํหรบับรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิขนส่งในประเทศมาเลเซยี โดยเรอืที่

ไม่ใช่เรอืธงมาเลเซยีตอ้งยืน่ขออนุญาตต่อสมาคมเจา้ของเรอืแห่งประเทศมาเลเซยี (Malaysia Shipowners’ 

Association, “MASA”) และ Domestic Shipping Licensing Board เพื่อไดร้บัใบอนุญาต DSL ซึง่มรีะยะเวลา 

3 เดือนและสามารถต่ออายุโดยไม่มีจํากดัจํานวนครัง้ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มี

ใบอนุญาต DSL สาํหรบัดาํเนินการเรอื FSU ทุกลาํ 

2) ใบอนุญาตการสง่-รบัสนิคา้กลางทะเล (Ship to Ship Approval, “STS Approval”)  

ใบอนุญาต STS Approval เป็นใบอนุญาตสาํหรบัการดําเนินการส่ง-รบัสนิคา้กลางทะเลในประเทศ

มาเลเซยี โดยใบอนุญาต STS Approval ของกลุ่มบรษิทัฯ มกีําหนดเวลาระหว่าง 6 เดอืน ถงึ 5 ปี โดย ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 การดําเนินการส่ง-รบัสนิค้ากลางทะเลสําหรบัเรอื FSU ทุกลําของกลุ่มบรษิัทฯ มี

ใบอนุญาต STS Approval 

2.7 รางวลัและมาตรฐานท่ีได้รบั 

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นในการพฒันาคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและเพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนัและการจดัหาลูกค้าของกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งทําให้กลุ่มบรษิัทฯ ผ่านการรบัรองมาตรฐานจาก

องคก์รทัง้ในและต่างประเทศ และไดร้บัรางวลัจากทัง้ภาครฐั และเอกชนมากมาย ดงัต่อไปน้ี 

ปี รางวลั/มาตรฐานท่ีได้รบั 

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 บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

2555 Accomplishment of EHS Incident Free โดย บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จาํกดั 

(มหาชน) 

 CEO Contractor Award for SSHE Performance Excellence 2012 : No recordable 

injuries for two years โดย บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                                                                  ส่วนที ่1 | หน้า 54                          แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

ปี รางวลั/มาตรฐานท่ีได้รบั 

2556 รางวลัเรอืทีม่คีวามปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานดเีด่นอนัดบัที ่2 

โดยบรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

 Achievement of Incident & Injury Free โดย บรษิทั สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์น่ิง จาํกดั 

(มหาชน) (SPRC) 

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

(มหาชน) 

 Recognition of year 2014 SHE Performance โดย Oil Industry Environmental Safety 

Group Association; IESG) 

2558 Achievement in Zero Incidents in Marine Operations โดย บรษิทั เชฟรอน (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

 Operation Support Group Maritime Safety Achievement Award 2015 : 5 Million Man-

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

บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

 รางวลัเรอืควบคุม Oil Loss ไดย้อดเยีย่มสาํหรบัการขนสง่น้ํามนัใสใหค้ลงัปิโตรเลยีมสงขลา 

โดย บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 Operation Support Group Maritime Safety Achievement Award 2015 : 5 Million Man-

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

บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

 Operation Support Group Maritime Safety Achievement Award 2015:5 Million Man-

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

บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

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

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

injuries for one years โดย บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

 Safety Health and Environment (SHE) Performance 2016 โดยสมาคมอนุรกัษ์

สภาพแวดลอ้มของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ํามนั (IESG) 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ในกจิกรรม “Our Safety Day 2016 Achieving Goal Zero 

Because We Care” ประเภทวดิโิอคลปิการดาํเนินงานของ STC โดยบรษิทั เชลลแ์ห่ง

ประเทศไทย จาํกดั 

2560 Safety Health and Environment (SHE) Performance 2017 โดยสมาคมอนุรกัษ์

สภาพแวดลอ้มของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ํามนั (IESG) 

 

 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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2.8 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบรษิัทฯ ได้ให้ความสําคญัในเรื่องผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก

ความเสยีหายหรอือุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้จากเรอืขนสง่ หรอืเรอืจดัเกบ็น้ํามนัดบิและผลติภณัฑน้ํ์ามนั สง่ผลกระทบเป็นวง

กว้าง ไม่เฉพาะแค่ความสญูเสยีในชวีติของผู้ปฏบิตังิานและทรพัยส์นิของกลุ่มบรษิัทฯ แต่ยงัส่งผลกระทบต่อชวีติ

และทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก และสิง่แวดลอ้มในบรเิวณทีเ่กดิอุบตัเิหตุ รวมถงึชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของกลุ่ม

บรษิทัฯ  

กลุ่มบรษิทัฯ จงึมกีารคดัเลอืกผูบ้รหิารจดัการเรอื (Ship Management) ทีม่ปีระสทิธภิาพ และมปีระสบการณ์

ในการบรหิาร ตรวจสอบคุณภาพ และการปฏบิตัิงานบนเรอืเป็นที่ยอมรบัได้ตามมาตรฐานสากลของกลุ่มบริษัท

น้ํามนัและเคม ีและกลุ่มบรษิทัฯ จดัใหม้หีน่วยงานภายใน ซึง่จะตดิตาม ประสานงานเรื่องกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้น

ความปลอดภยั อุปกรณ์บนเรอื และพนกังานบนเรอืร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเรอืของกลุ่ม

บรษิทัฯ ทัง้หมด มปีระสทิธภิาพและคุณสมบตัิครบถ้วนและเพยีงพอ ตลอดจนมกีารดูแลไม่ให้เกดิผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมในทุกพื้นที่ที่เรือของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกิจการ อีกทัง้ฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายในการดูแล

มวลชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม และใหค้วามเอาใจใสอ่ย่างต่อเน่ือง  

นอกจากน้ี เพื่อให้เกิดความมัน่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสยีทัง้หมด กลุ่มบริษัทฯ ได้จดัทําประกนัภัยตัวเรือและ

เครื่องจกัร (H&M Insurance) และประกนัภยัสาํหรบัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก (P&I Insurance) ในกรณีทีเ่กดิ

เหตุ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

2.9 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินธรุกิจ 

ในการดําเนินธุรกิจให้บริการทางเรือ กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฏระเบียบต่างๆ ในการ

เดนิเรอื โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็นกฎระเบยีบของหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1)   กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย เช่น  

(1)  พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพาณิชยนาว ีพ.ศ. 2521 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวีกําหนดมาตรการต่างๆ ขึ้น เพื่อใช้ในการส่งเสริมและ

คุม้ครองการพาณิชยนาวขีองไทยใหเ้จรญิกา้วหน้า สามารถสนองความตอ้งการของประเทศ และสามารถ

แข่งขนัในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีอํานาจออกพระราช

กฤษฎกีา กฎกระทรวง และระเบยีบขอ้บงัคบั เพื่อบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบกจิการพาณิชยน์าว ี

(2)  พระราชบญัญตัแิรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  

พระราชบญัญัติแรงงานทางทะเลกําหนดมาตรฐานการทํางานของลูกจ้างและคนประจําเรือ และ

กาํหนดมาตรการควบคุม กาํกบั ดแูล และบรหิารจดัการในการออกใบรบัรองดา้นแรงงานทางทะเลแก่เรอื

ขนส่งทางทะเลทีช่กัธงไทย และเพื่อคุม้ครองแรงงานทางทะเล ว่าจะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมตาม

มาตรฐานสากล รวมทัง้ป้องกนัการใชม้าตรการของรฐัเจา้ของท่าเรอืต่อเรอืไทยทีเ่ดนิทางระหว่างประเทศ 

เช่น การกกัเรอื การตรวจเรอื และการสัง่ใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่อง เป็นตน้  

 (3)  พระราชบญัญตักิารรบัขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 

เพื่อใหก้ารประกอบธุรกจิการขนของทะเลเป็นไปโดยราบรื่น และขจดัปัญหาซึง่อาจจะเกดิขึน้แก่ทุก

ฝ่าย และเป็นการส่งเสรมิการพฒันากจิการพาณิชยน์าวขีองประเทศ พระราชบญัญตักิารรบัขนของทาง

ทะเลจงึกําหนดขึน้เพื่อควบคุมและกํากบัดูแลการประกอบธุรกจิขนส่งทางเรอื โดยกําหนดถึงสทิธแิละ
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หน้าทีข่องผูใ้หบ้รกิารสง่สนิคา้ สทิธแิละหน้าทีข่องผูจ้า้งขนสง่สนิคา้ รวมถงึขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วกบัใบตราสง่

สนิคา้ ความรบัผดิของผูใ้หบ้รกิารสง่สนิคา้ และขอ้ยกเวน้ความรบัผดิของผูใ้หบ้รกิารสง่สนิคา้ 

(4)  พระราชบญัญตัเิรอืไทย พ.ศ. 2481 

พระราชบญัญตัเิรอืไทยกําหนดขอบเขตของการคา้ในน่านน้ําไทย ประเภทของเรอืทีต่อ้งจดทะเบยีน

เป็นเรอืไทย การดําเนินการทางทะเบยีนเกีย่วกบัการขอจดทะเบยีนเป็นเรอืไทย การใช้ชื่อเรอืและการ

เปลีย่นชื่อเรอื และการกาํหนดอตัราสว่นคนประจาํเรอืไทย 

2)   กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างประเทศ  

กลุ่มบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัและอนุสญัญาต่างๆ ซึง่กําหนดโดยองคก์ารทะเลระหว่างประเทศ 

(International Maritime Organization : IMO) โดยมอีนุสญัญาหลกัทีใ่ชค้วบคุมในธุรกจิการเดนิเรอืระหว่างประเทศที่

สาํคญั เช่น  

(1)  อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชวีติในทะเล (International Convention for the 

Safety of Life at Sea, “SOLAS”) 

อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชวีติในทะเลมวีตัถุประสงคเ์พื่อกาํหนดมาตรฐาน

สําหรบัการต่อเรอื ตลอดจนอุปกรณ์และการปฏบิตักิารของเรอืซึ่งจะต้องมคีวามปลอดภยั รฐัเจ้าของธง

จะต้องรบัผดิชอบในการควบคุมใหเ้รอืของตนปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของอนุสญัญา โดยการออกใบรบัรอง

ใหแ้ก่เรอืทีไ่ดป้ฏบิตัติามมาตรฐานทีว่างไว ้ 

(2)  อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนัมลพษิจากเรือ (International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships, “MARPOL”) 

อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพษิจากเรอื (MARPOL) เป็นหน่ึงในอนุสญัญาด้าน

สิง่แวดลอ้มทางทะเลทีส่าํคญัทีส่ดุอนุสญัญาหน่ึง ไดร้บัการพฒันาโดยองคก์ารการเดนิเรอืระหว่างประเทศ 

(IMO) เพื่อลดมลพษิของมหาสมุทรและทะเล เช่น มลพษิน้ํามนั สารอนัตราย สิง่ปฏกิูล ขยะ และมลพษิ

ทางอากาศ เป็นต้น โดยวตัถุประสงค์ของอนุสญัญาน้ีคือการรกัษาสภาพแวดล้อมทางทะเลด้วยความ

พยายามที่จะกําจดัมลภาวะจากน้ํามนัและสารอนัตรายอื่นๆ โดยสิ้นเชิง และเพื่อลดการรัว่ไหลโดย

อุบตัเิหตุของสารดงักล่าว  

 นอกจากน้ี อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพษิจากเรอื (MARPOL) กาํหนดใหเ้รอืที่

บรรทุกน้ํามนั (Oil Tanker) จะต้องเป็นเรอืทีม่เีปลอืกเรอืสองชัน้ (“เรอื Double Hull”) เพื่อป้องกนัสนิคา้

รัว่ไหลลงทะเลเมื่อเกดิอุบตัเิหตุ โดยปัจจุบนัโดยเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ ส่วนมากเป็นเรอื Double Hull โดย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กองเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงมเีรอืประเภทเปลอืกเรอืชัน้เดยีว (Single Hull 

Vessel) (“เรอื Single Hull”) จํานวน 7 ลํา โดยกลุ่มบรษิัทฯ มแีผนในการเปลี่ยนเรอืทัง้ 7 ลํา เป็นเรอื 

Double Hull ซึ่งจะช่วยเพิม่ความปลอดภยัในการขนส่งและจดัเกบ็สนิค้าทางเรอื เน่ืองจากเรอื Double 

Hull มเีปลอืกเรอื 2 ชัน้ สามารถป้องกนัและลดโอกาสการเกดิสนิคา้รัว่ไหลลงทะเลเมื่อเกดิอุบตัเิหตุ ทาํให้

กลุ่มบรษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารขนส่งและจดัเกบ็แก่ลูกค้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่จะช่วยเพิม่

โอกาสในการทาํกาํไรของกลุ่มบรษิทัฯ อกีดว้ย 

(3) ประมวลขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (International Safety 

Management Code: ISM Code) 

ประมวลข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศมขี้อกําหนดเกี่ยวกบัความ

ปลอดภัยในการดําเนินงานของเรือและการป้องกันมลพิษทางทะเล โดยเป็นส่วนหน่ึงของอนุสญัญา
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ระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชวีติในเรอื (International Convention for the Safety of Life 

at Sea: SOLAS) ที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ประมวลขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการ

บรหิารความปลอดภยัระหว่างประเทศใชบ้งัคบักบัเรอืทีเ่ดนิเรอืในน่านน้ําระหว่างประเทศ โดยทัง้เจา้ของ

เรอื (Ship Owner) และเรอืเดนิทะเลแต่ละลํา ต้องได้ประกาศนียบตัรรบัรองการบรหิารความปลอดภยั 

เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าทัง้เจา้ของเรอืและเรอืเดนิทะเลแต่ละลาํมกีารดาํเนินการดา้นความปลอดภยัทีเ่หมาะสม 

(4)  อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรมการรบัรองคุณสมบตัคินประจาํเรอื และการ

เขา้ยามสําหรบัคนประจําเรือ (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers, “STCW”) 

อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรมการรบัรองคุณสมบตัคินประจาํเรอื และการ

เขา้ยามสาํหรบัคนประจาํเรอื เป็นขอ้กาํหนดขัน้พืน้ฐานในการฝึกอบรมการรบัรองและการเขา้ยามสาํหรบั

ลูกเรอืในระดบันานาชาต ิโดยในอนุสญัญาจะกําหนดมาตรฐานพืน้ฐานเกีย่วกบัการฝึกอบรมการรบัรอง

และการเขา้ยามสาํหรบัลกูเรอืไว ้ 

(5)  อนุสญัญาแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention, “MLC”) 

อนุสญัญาแรงงานทางทะเลมวีตัถุประสงคเ์พื่อปรบัปรุงอนุสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองแรงงาน

ในกจิการทางทะเลขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) จากเดมิ

ประมาณ 60 ฉบบั ใหเ้ป็นอนุสญัญาฉบบัเดยีว (Consolidated Convention) ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั และ

มคีวามเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั อนุสญัญาฉบบัน้ีคํานึงถงึหลกัการของงานทีม่คุีณค่า (Decent 

work) ความปลอดภยัและสขุอนามยัในการทาํงาน โดยมกีารกาํหนดมาตรฐานเกีย่วกบัทีพ่กัอาศยัและการ

จดัเตรยีมอาหาร การเขา้ถงึบรกิารทางการแพทย ์การตรวจแรงงาน และการประกนัสงัคม รวมทัง้มุ่งเน้น

การคุ้มครองดูแลคนประจําเรือที่ทํางานบนเรือเดินทะเล อนัจะส่งผลให้การเดินเรอืระหว่างประเทศมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ คนทาํงานบนเรอืมลีกัษณะการทาํงานทีด่ ีโดยหวัขอ้ในอนุสญัญาม ี5 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

 1. ขอ้กาํหนดพืน้ฐานในการทาํงานบนเรอืของคนประจาํเรอื (Minimum Requirement for Seafarers 

to Work on a Ship) 

 2. สภาพการจา้งงาน (Condition of Employment) 

 3. ทีพ่กั สนัทนาการ อาหาร และการจดัหาอาหาร (Accommodation, Recreation facilities, Food 

and catering) 

 4. การคุ้มครองเรื่องสุขภาพ การรกัษาพยาบาล สวสัดกิารและการคุ้มครองทางสงัคม (Health 

Protection, Medical Care, Welfare and Social Protection) 

 5. การปฏบิตัติามและการบงัคบัใช ้(Compliance and Enforcement)  

(6)  อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจดัการน้ําถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004 

(International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and 

Sediments 2004)  

อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการควบคุมและการจดัการน้ําถ่วงเรอืและตะกอนมวีตัถุประสงคใ์น

การป้องกนัการแพร่กระจายสิง่มชีวีติทีเ่ป็นอนัตรายจากสิง่มชีวีติในน้ําจากพืน้ทีห่น่ึงไปยงัอกีรฐัหน่ึงโดย

การกาํหนดมาตรฐานและวธิกีารในการจดัการและควบคุมน้ําถ่วงเรอืและตะกอน 

(7)  อนุสญัญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (International Maritime 

Dangerous Goods Code, “IMDG”)  
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อนุสญัญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าดว้ยการขนส่งสนิคา้อนัตรายมวีตัถุประสงคเ์พื่อปกป้องลกูเรอื 

และเพื่อป้องกนัมลภาวะทางทะเลในการขนสง่วตัถุอนัตรายดว้ยเรอือย่างปลอดภยั  

(8)  อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบกนัเพรียงของเรือ ค.ศ. 2001 (International 

Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems 2001)  

อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบกนัเพรยีงของเรอืมวีตัถุประสงคเ์พื่อหา้มการใช้

สารทีเ่ป็นอนัตรายในสป้ีองกนัเพรยีงทีใ่ชบ้นเรอื และกาํหนดกลไกในการป้องกนัการใชส้ารอนัตรายอื่นใน

อนาคตในระบบป้องกนัเพรยีง การใชส้เีคลอืบป้องกนัเพรยีงเพื่อปกปิดส่วนล่างของเรอืเพื่อป้องกนัไม่ให้

สิง่มชีวีติ เช่น สาหร่ายและหอยเพรยีง ตดิกบัตวัเรอืทาํใหค้วามเรว็เรอืลดลง และสิน้เปลอืงการใชเ้ชือ้เพลงิ 

(9)  อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความรบัผดิทางแพ่งต่อความเสยีหายจากมลพษิน้ํามนั ค.ศ. 2001 

(International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001) 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามันมี

วตัถุประสงค์เพื่อให้มัน่ใจว่าเจ้าของเรอืจะมเีงนิเพยีงพอและพร้อมสําหรบัการชดเชยที่ให้กบับุคคลผูท้ี่

ประสบความเสยีหายทีเ่กดิจากการรัว่ไหลของน้ํามนัเชือ้เพลงิของเรอื 

(10)  แนวทางและขอ้กําหนดใน SIRE Program ของ Oil Companies International Marine Forum 

(“OCIMF”)  

โปรแกรม Ship Inspection Report Program (SIRE) น้ีเริม่ต้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เพื่อระบุถึงการ

มาตรฐานการขนส่งสนิค้า โดยโครงการ SIRE เป็นเครื่องมอืในการประเมนิความเสีย่งของเรอืบรรทุก

น้ํามนัทีม่ลีกัษณะเฉพาะสาํหรบัผูป้ระกอบการเรอื ผูด้าํเนินการท่าเรอื และหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ความปลอดภยัของเรอื  

(11) ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการตรวจควมคุมเรอืในเมอืงท่า (Port State Control, “PSC”) ตามบนัทกึความ

เขา้ใจกรุงโตเกยีว (Tokyo MOU) 

ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการตรวจควบคุมเรอืในเมอืงท่า เป็นระบอบทีต่กลงกนัไวใ้นระดบัสากลสาํหรบัการ

ตรวจสอบเรอืต่างประเทศในท่าเรอืแห่งชาตโิดยผูต้รวจการของ PSC โดยจะตอ้งตรวจสอบการปฏบิตัติาม

ขอ้กําหนดของอนุสญัญาระหว่างประเทศเช่น SOLAS, MARPOL, STCW และ MLC การตรวจสอบอาจ

เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบว่าเรอืไดร้บัการบรรทุกและดาํเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศทีใ่ชบ้งัคบั

และตรวจสอบสมรรถนะของนายเรอืและเจา้หน้าทีข่องเรอื รวมถงึสภาพและอุปกรณ์ของเรอื 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัในระดบัภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งมีความเข้มงวดกว่าที่

กําหนดไว้ในกฏขอ้บงัคบัระหว่างประเทศ เช่น พระราชบญัญตัิพทิกัษ์สิง่แวดล้อมของประเทศสหรฐัอเมรกิา (US 

Environment Protection Act, “EPA”) และคําสัง่ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกบัการเผาผลาญเชื้อเพลงิในเขตยุโรป    

เป็นตน้  

2.10  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ 

โปรดดูรายละเอยีด งานทีย่งัไม่ส่งมอบไดจ้ากหวัขอ้ 4. ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ขอ้4. 1.1.4 เรอื

เดนิทะเลทีอ่ยู่ระหว่างต่อเรอื 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัฯ มคีวามตระหนักถึงความสําคญัของการบรหิารความเสีย่งภายใต้ความไม่แน่นอน โดยถือว่าการ

บรหิารความเสีย่งเป็นองคป์ระกอบทีส่ําคญัของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกจิ บรษิทัฯจงึได้กําหนดนโยบาย

บรหิารความเสีย่ง ทีพ่นักงานทุกคนต้องปฏบิตัติาม และมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Enterprise 

Risk Management Committee) ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง กํากับดูแลและ

สนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่งองคก์รสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิ รวมถงึให้

ขอ้เสนอแนะแนวทาง ตดิตาม และประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง เพื่อนําไปดําเนินการใหเ้กดิประสทิธผิลสูงสุด 

ทัง้น้ีนกัลงทุนควรใชว้จิารณญาณในการพจิารณาปัจจยัความเสีย่งอย่างรอบคอบทัง้ขอ้มลูในเอกสารฉบบัน้ีและปัจจยั

ความเสีย่งอื่นๆ ทีบ่รษิทัฯ ยงัไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ีหรอืเป็นความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ พจิารณาในขณะน้ีแลว้เหน็ว่าไม่

เป็นสาระสําคญั ซึ่งอาจกลายเป็นความเสีย่งที่มคีวามสําคญัต่อไปในอนาคต ความเสีย่งดงักล่าวอาจมผีลกระทบ

อย่างมนียัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิ รายได ้ผลกาํไร สนิทรพัย ์สภาพคล่องของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และ

กจิการร่วมคา้ (“กลุ่มบรษิทัฯ”) นอกจากน้ีขอ้ความในลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคตทีป่รากฏในเอกสารฉบบัน้ีเช่น

การใช้ถ้อยคําว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “ประมาณ” “คาดหมาย” “มีแผนจะ” หรือ “ตัง้ใจ” เป็นต้น หรือการ

คาดการณ์เกีย่วกบัผลประกอบการธุรกจิ การขยายธุรกจิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบ

ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ นโยบายของรฐัและอื่นๆ ซึง่เป็นการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคต  ทัง้น้ี ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ

อาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัจากการคาดการณ์หรอืคาดคะเนกไ็ด ้

3.1 ความเส่ียงทางด้านกลุยทธ ์

3.1.1 ความเส่ียงจากการดาํเนินธรุกิจและประสิทธิภาพในการลงทุน 
ในการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ มกีารลงทุนขยายธุรกจิอย่างต่อเน่ืองเพื่อสง่ผลความยัง่ยนืของบรษิทัซึง่

อาจต้องเผชญิกบัความเสีย่งทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพต่อการลงทุน ทัง้จากผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย การดาํเนินโครงการล่าชา้กว่าทีแ่ผนงานทีก่ําหนดไว ้และเงนิทุนโครงการอาจสงูกว่างบประมาณทีต่ัง้

ไว ้ซึง่ความเสีย่งดงักล่าวอาจเกดิจาก การเปลีย่นแปลงดา้นการปกครอง นโยบายสนบัสนุนการลงทุน กฎหมายและ

กฎเกณฑ์ด้านภาษี ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน และขดีความสามารถขององค์กรในการเขา้ไปลงทุนใน

ต่างประเทศ  จากความเสีย่งดา้นการลงทุนดงักล่าวมคีวามไม่แน่นอนของปัจจยัต่าง ๆ ในการประกอบธุรกจิทีส่่งผล

กระทบต่อการประกอบการของบรษิทัฯ ซึง่อาจทําใหอ้ตัราผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายและส่งผล

ต่อการเตบิโตขององคก์ร 

เพื่อลดความเสีย่งจากปัจจยัดงักล่าวของบรษิทัฯ ไดม้กีารกําหนดหลกัเกณฑก์ารลงทุนของบรษิทั เพื่อใชใ้น

การกลัน่กรองการตดัสนิใจ ตดิตาม โดยตัง้คณะทาํงานสาํหรบัโครงการต่าง ๆ เพื่อตดิตามศกึษากฎหมายขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้ง ทราบถงึการเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบใหท้นัต่อสถานการณ์ รวมถงึการศกึษาสถานการณ์ตลาด ปรมิาณ

ของสนิคา้ การจดัโปรแกรมการขนส่งใหเ้หมาะสม  นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตักิารลงทุน โดยมกีาร

ตดิตามผลการดําเนินการการลงทนุ เพื่อเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่างๆ ทีจ่ะทําใหผ้ลการดําเนินงานของ

การลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายและทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหาสามารถทาํไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 

3.1.2 ความเส่ียงจากการดาํเนินโครงการไม่ทนักาํหนดตามท่ีวางแผนไว้ 

กลุ่มบรษิทัฯ ได้กําหนดแผนการดําเนินโครงการและกลยุทธก์ารเตบิโตของกลุ่มบรษิัทฯ อาท ิ(1) การเพิม่

ปรมิาณการขนส่งสนิคา้เพื่อรองรบัปรมิาณการใชน้ํ้ามนัในแต่ละภูมภิาคทีม่อีตัราการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง (2) การ

ขยายขอบเขตการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ไปยงัเสน้ทางการเดนิเรอืใหม่ (3) การขยายฐานลกูคา้ไปยงัประเทศใกลเ้คยีง

ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ทีม่โีอกาสการเตบิโตทางธุรกจิสงู และ (4) การรองรบัการปฏบิตังิานการสาํรวจ

และขุดเจาะน้ํามนัดบิกลางทะเลที่เพิม่ขึน้ของกลุ่มบรษิัทขุดเจาะและสํารวจน้ํามนัดบิในทะเล ซึ่งความสําเรจ็ของ
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แผนการดําเนินโครงการดงักล่าวมคีวามสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ โดยหากแผนการ

ดาํเนินการโครงการไม่ทนัตามกาํหนดทีว่างแผนไว ้อาจสง่ผลกระทบต่อการเตบิโตของธุรกจิในอนาคต 

อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่าภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจิเรอืขนส่งฯ ธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU 

ธุรกจิเรอื Offshore และธุรกจิบรหิารเรอื ยงัมภีาวะการเตบิโตทีด่อีย่างต่อเน่ือง และกลุ่มบรษิัทฯ ได้พจิารณาดว้ย

ความระมดัระวงัและถี่ถ้วน ในการกําหนดแผนการดําเนินโครงการและการลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ แลว้ นอกจากน้ี 

กลุ่มบรษิัทฯ มปีระสบการณ์ในการดําเนินธุรกจิมานานกว่า 30 ปี และเป็นหน่ึงในผู้นําธุรกจิดงักล่าว ดงัจะเหน็ได้

จากความสาํเรจ็และการเตบิโตธรุกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ในอดตีทีผ่่านมา ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ อาจพจิารณาปรบัเปลีย่น

แผนการดําเนินโครงการให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ โดยรวมไปถึงภาวะ

เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

3.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพอากาศและภยัธรรมชาติท่ีรนุแรง 

ในการดาํเนินธุรกจิเรอืขนสง่ฯ กลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตังิานในทะเลตลอด 24 ชัว่โมง ดงันัน้ สภาพอากาศและ

ภยัธรรมชาตทิีรุ่นแรง อาท ิพายุไต้ฝุ่ น พายุดเีปรสชัน่ อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อชวีติและทรพัย์สนิ พนักงาน

ประจาํเรอื สนิคา้ ตวัเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีส่าม รวมถงึอาจสง่ผลใหก้ารบรกิารขนสง่สนิคา้ไปยงัจุดหมาย

ล่าชา้ ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบใหก้ารปฏบิตังิานเรอืมปีระสทิธภิาพลดลง และอาจสง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ 

มรีายไดท้ีล่ดลง รวมไปถงึอาจมค่ีาใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบทางลบต่อธุรกจิ ผลการดาํเนินงาน และฐานะ

การเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั 

อย่างไรกต็าม ในการบรหิารการเดนิเรอื กลุ่มบรษิทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการปฏบิตังิานไวอ้ย่างรดักุมโดย

ต้องวางแผนการเดนิเรอืและศกึษารายละเอยีดเสน้ทาง เช่น ข่าวอากาศ ระดบัน้ําสงูสุด – ตํ่าสุด ร่องน้ําทีเ่รอืจะวิง่

ผ่าน ตลอดจนเสน้ทางการเดนิเรอื เพื่อหลบเลีย่งภยัจากสภาพอากาศทีแ่ปรปรวนหรอืภยัธรรมชาตริา้ยแรง เป็นตน้  

สําหรบัเรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการติดตัง้วิทยุสื่อสาร ตามมาตรฐานความปลอดภัยของเรือตาม

ขอ้บงัคบัขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) ในแต่ละพืน้ทีต่ามกฎ

ขอ้บงัคบั The Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) เพื่อใช้ในการติดตามสภาพอากาศ การ

เตอืนภยั และขา่วสารอื่นๆ ทัง้ก่อนออกเดนิทางและระหวา่งเดนิทางเพื่อปรบัปรุงแผนการเดนิเรอืใหม้คีวามปลอดภยั

สงูสุด และจะคอยตดิตามสภาพอากาศ ตําแหน่งของเรอื และรายงานต่อผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อใหก้ารดําเนินการรบัและสง่

มอบสนิคา้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ตรงต่อเวลา และปลอดภยั  

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ มกีารเตรยีมพรอ้มสาํหรบัสถานการณ์หรอืเหตุการณ์จากเหตุสภาพอากาศและภยั

ธรรมชาตทิีรุ่นแรงโดยจดัทาํแผนฉุกเฉินและซอ้มแผนฉุกเฉินประจาํปี  

ทัง้น้ี ด้วยประสบการณ์การขนส่งทางเรือของกลุ่มบริษัทฯ ที่ยาวนานกว่า 30 ปี กลุ่มบริษัทฯ สามารถ

ใหบ้รกิารขนส่งเรอืไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั โดยไม่เคยเกดิเหตุการณ์ทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อพนักงาน

ประจาํเรอื สนิคา้ และเรอือย่างมนียัสาํคญั นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารทาํประกนัภยัตวัเรอืและเครื่องจกัร (Hull 

and Machinery Insurance: H&M Insurance) โดยเรอืของกลุ่มบรษิัทฯ โดยส่วนใหญ่มวีงเงนิประกนัที่คุม้ครองไม่

ตํ่ากว่ามลูค่าบญัชขีองเรอื และประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I 

Insurance) ซึง่ครอบคลุมถงึความเสยีหายต่อบุคคลทีส่ามทีไ่ดร้บัผลกระทบ สนิคา้ และสิง่แวดลอ้ม (โปรดพจิารณา

รายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่1 ขอ้ 4.4 – สญัญาประกนัภยั) และในการทาํสญัญาว่าจา้งกบัผูว้่าจา้งเพื่อขนสง่สนิคา้ 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดย้ดึถอืหลกัการตามมาตรฐานสากล ซึง่ในสญัญานัน้ไดก้ล่าวถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละ

ฝ่ายอย่างชดัเจน  
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3.1.4 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของการขนส่งและการจัดเก็บน้ํามนั 

ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ทางทะเลทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศ 

การดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัอุปสงคแ์ละอุปทานของการบรกิารขนส่งและ

การจดัเกบ็น้ํามนั ปิโตรเลยีม และปิโตรเคมเีหลว ทางทะเล ทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศ ดงันัน้ ปัจจยัมหภาค 

เช่น การเจรญิเตบิโตหรอืการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก (ซึง่อาจวดัไดจ้ากค่าจดีพี)ี การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี

โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพฒันาการของเทคโนโลย ีพลงังานไฟฟ้า และ/หรอื พลงังานทางเลอืก การเปลีย่นแปลงของ

สภาวะอากาศ หรอืภยัพบิตัิครัง้ใหญ่ ซึ่งอาจจะมผีลทําให้ความต้องการใช้น้ํามนั ปิโตรเลยีม และปิโตรเคมเีหลว 

เปลี่ยนแปลงไป และจะส่งผลใหอุ้ปสงคข์องการบรกิารขนส่งและการจดัเกบ็น้ํามนั ปิโตรเลยีม และปิโตรเคม ีทาง

ทะเล เปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนั  

นอกจากน้ี 1) เหตุการณ์ภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีใ่นการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ (ไดแ้ก่ ประเทศไทย 

และทวปีเอเชยี) ไม่ว่าจะเป็น ภยัพบิตัทิีม่ผีลทาํใหก้ารดําเนินงานของระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานในห่วงโซ่คุณค่า 

(Value Chain) ของอุตสาหกรรม เช่น โรงกลัน่ คลงัน้ํามนัขนาดใหญ่ ต้องหยุดชะงกัลง หรอืภยัพบิตัทิีเ่ป็นอุปสรรค

ต่อการขนส่งและจดัเกบ็ทางทะเล หรือ 2) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัการอุปโภค

บรโิภค การคา้ การขนสง่และจดัเกบ็ น้ํามนั ปิโตรเลยีม และปิโตรเคมเีหลว และผลติภณัฑต่์อเน่ือง รวมทัง้กฎหมาย

และขอ้บงัคบัทางภาษ ีและการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ในประเทศไทยและประเทศทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิอยู่ 

หรอื 3) การเปลีย่นแปลงของระบบโครงสร้างพืน้ฐานของการขนส่งสนิค้า เช่น การพฒันาระบบท่อเพิม่เตมิ ปัจจยั

ต่างๆ ดงักล่าวมาน้ี อาจส่งผลใหอุ้ปสงคข์องการบรกิารขนส่งและการจดัเกบ็น้ํามนั ปิโตรเลยีม และปิโตรเคมเีหลว 

ทางทะเล เปลีย่นแปลงไป เช่นกนั 

และหากมกีารเพิม่ขึน้ของอุปทานของการบรกิารขนส่งและการจดัเกบ็น้ํามนั ปิโตรเลยีม และปิโตรเคมเีหลว 

ทางทะเล เช่น มกีารต่อเรอืบรรทกุสนิคา้ใหม่เพิม่ขึน้อย่างมนียัสาํคญั อาจสง่ผลใหก้ารแขง่ขนัในการใหบ้รกิารรุนแรง

ขึน้ ซึง่จะส่งผลกระทบทําใหอ้ตัราค่าบรกิารทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จะคดิไดจ้ากลูกคา้ลดลง และส่งผลกระทบทางลบต่อผล

การดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 

ปัจจยัมหภาคต่าง ๆ ทีก่ล่าวมา อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบรษิทัฯ หากปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวมผีลเชงิ

ลบต่อธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถปรบัปรุงกลยุทธห์รอืการดาํเนินงานเพื่อแกไ้ขสถานการณ์

ไดท้นัท่วงท ีอาจสง่ผลกระทบทางลบต่อธุรกจิ ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิอย่างมนียัสาํคญั 

  

3.1.5 ความเส่ียงจากเหตโุจรกรรมและการปล้นสะดมจากโจรสลดัทางเรอื 

กลุ่มบรษิทัฯ ขนสง่และจดัเกบ็สนิคา้ทีม่มีลูค่าสงูและมเีสน้ทางการเดนิเรอืในทะเล ซึง่อาจตอ้งผ่านบรเิวณทีม่ี

ความเสีย่งต่อการโจรกรรมทางทะเล เช่น ช่องแคบสงิคโปร ์ช่องแคบมะละกา และบรเิวณตะวนัออกของมาเลเซยี 

เป็นต้น หากเกดิเหตุการณ์โจรกรรมหรอืการปล้นสะดมจากโจรสลดัขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของ

พนักงานประจาํเรอื สนิคา้ ตวัเรอื หรอืบุคคลทีส่าม ซึง่ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ นอกจากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร

ขนส่งกบัลูกคา้ไดแ้ลว้ ลูกคา้อาจเรยีกรอ้งค่าเสยีหายของสนิคา้ต่อกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกจิ 

ผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั 

อย่างไรกด็ ีในการปฏบิตังิานของกองเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ ก่อนทีเ่รอืออกเดนิทางและผ่านบรเิวณทีม่คีวาม

เสีย่งต่อการโจรกรรมทางทะเล กลุ่มบรษิทัฯ ต้องดําเนินการแจง้ศูนยป์ระสานการปฏบิตัใินการรกัษาผลประโยชน์

ของชาตทิางทะเล (“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึง่เป็นศูนยก์ลางในการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํผดิกฎหมายทาง

ทะเลต่างๆ รวมถงึการป้องกนัและปราบปรามการกระทําอนัเป็นโจรสลดั ตลอดจนเฝ้าตดิตามและรายงานเป็นระยะ

ตลอดเสน้ทางจนถงึจุดหมายปลายทาง 

นอกจากนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ เตรยีมตวัรบัเหตุการณ์โจรกรรมและการปลน้สะดมจากโจรสลดัไวโ้ดยปฏบิตัติาม

กฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในการรกัษาความปลอดภยัของพนักงานประจาํเรอื สนิคา้ ตวัเรอื หรอืบุคคลที่
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สามซึง่ไดร้บัผลกระทบ ไดแ้ก่ กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของกรมเจา้ท่า ซึง่ครอบคลุมถงึมาตรฐานความ

ปลอดภัยของเรือตามข้อบังคับของ IMO ในส่วนอนุสัญญา SOLAS และกลุ่มบริษัทฯ มีการกําหนดระเบียบ

ปฏบิตัิงานภายในกลุ่ม ซึ่งระบุถึงแนวทางและวธิกีารปฏบิตัิหากเกดิเหตุการณ์ซึ่งเสีย่งต่อความปลอดภยัของเรอื 

สนิคา้ และพนกังานประจาํเรอื รวมถงึเหตุโจรกรรมและปลน้สะดมของโจรสลดั  

กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารทาํประกนัภยัตวัเรอืและเครื่องจกัร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance)  

และประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) และสําหรบั

เส้นทางเดินเรือที่อาจมีความเสี่ยงจากกรณีเหตุโจรกรรมและปล้นสะดมของโจรสลัดนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จะทํา

ประกนัภยั เพิม่เตมิเพื่อคุม้ครองความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ ไดแ้ก่ War Risk Insurance 

 

3.1.6 ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาน้ํามนัเช้ือเพลิงและราคาน้ํามนัดิบ 

3.1.6.1 ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาน้ํามนัเช้ือเพลิง  

ค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิสาํหรบัเดนิเรอื (Bunker) เป็นต้นทุนการใหบ้รกิารทีส่าํคญัของธุรกจิเรอืขนส่งฯ ธุรกจิเรอื

ขนสง่และจดัเกบ็ FSU และธุรกจิเรอื Offshore ทัง้น้ี ค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิสาํหรบัเดนิเรอื (Bunker) คดิเป็นรอ้ยละ 10.8  

รอ้ยละ 8.7 และ รอ้ยละ 13.19 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม สาํหรบัปี 2558 ถงึ 2560 ตามลาํดบั โดยกลุ่มบรษิทั

ฯ จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิสาํหรบัการเดนิเรอื (Bunker) ยกเวน้กรณีทีข่อ้ตกลงทางธุรกจิเป็นการขนสง่

แบบกําหนดระยะเวลาหน่ึง (Time Charter) (“การขนส่งแบบ TC”) ซึง่ผูเ้ช่าเรอืเป็นผูร้บัผดิชอบค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิ

สาํหรบัเดนิเรอื (Bunker) (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่1 ขอ้ 2 – ลกัษณะการประกอบธุรกจิ) ดงันัน้ 

หากราคาน้ํามนัเชือ้เพลงิในตลาดโลกเพิม่ขึน้ จะสง่ใหต้น้ทุนค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิสาํหรบัเดนิเรอืเพิม่ขึน้เช่นกนั ซึง่อาจ

สง่ผลกระทบทางลบต่อธุรกจิ ผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั  

แมว้่าการเพิม่ขึน้ของราคาน้ํามนัเชือ้เพลงิ (Bunker) จะทาํใหต้น้ทุนการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ใน

การดําเนินธุรกิจเรือขนส่งฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขนส่งสินค้าเฉพาะเที่ยว  

(Voyage Charter) (“การขนส่งแบบ VOYAGE) เช่นกนั เน่ืองจาก กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายในการกําหนดราคาดว้ย

ต้นทุนบวกกําไร (Cost Plus Pricing Method) โดยเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งบวกด้วยกําไร

ตามที่กลุ่มบรษิทัฯ กําหนดซึ่งจะแปรผนักบัราคาน้ํามนัเชือ้เพลงิขายปลกีหน้าสถานีน้ํามนัในกรุงเทพฯ ในทศิทาง

เดยีวกนั 

 

3.1.6.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน้ํามนัดิบ 

การลดลงของราคาน้ํามนัดบิโลกอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกจิเรอื Offshore ของกลุ่มบรษิทัฯ อย่างมี

นัยสําคญั โดยเมื่อราคาน้ํามนัดิบในตลาดโลกลดลง บริษัทค้าน้ํามนัรายใหญ่อาจลดกิจกรรมสํารวจและขุดเจาะ

ปิโตรเลยีมลง ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัฯ อาจสญูเสยีรายไดจ้ากการว่าจา้งทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิเรอื Offshore ทีใ่หบ้รกิารแก่

บรษิทัทีด่ําเนินกจิกรรมสาํรวจและขุดเจาะปิโตรเลยีม ซึง่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกจิ ผลการดําเนินงาน และ

ฐานะการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้

 อย่างไรกด็ ีน้ํามนัดบิเป็นสนิคา้ทีจ่าํเป็น โดยเป็นวตัถุดบิหลกัของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองทีส่าํคญั อาท ิการ

ผลติน้ํามนัเชือ้เพลงิ ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมต่ีางๆ เป็นต้น ดงันัน้ ความต้องการใช้น้ํามนัดบิจงึยงัคงมอีย่างต่อเน่ือง

ต่อไปในอนาคต 
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3.2 ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

3.2.1 ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ ในการดาํเนินธรุกิจ  

กลุ่มบรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบเกีย่วกบัพาณิชยน์าวจีากหน่วยงานทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยกฎหมายและกฎระเบียบที่สําคญั เช่น (1) กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งขององค์กรใน

ประเทศ เช่น กรมเจ้าท่าภายใต้กระทรวงคมนาคม (อาท ิพระราชบญัญตัิการเดนิเรอืในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2456 

พระราชบญัญตัิการรบัขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 และพระราชบญัญตัิเรอืไทย พ.ศ. 2481 เป็นต้น) สํานักงาน

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(“กสทช.”) กรมศุลกากร และ

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง เป็นต้น  (2) กฎหมายและกฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้งของประเทศที่เรอืของกลุ่มบรษิทัฯ 

ดําเนินธุรกิจ (3) อนุสญัญาหลกัต่างๆ ซึ่งกําหนดโดย IMO เช่น อนุสญัญา SOLAS อนุสญัญา MARPOL และ 

อนุสญัญา STCW เป็นต้น และ (4) แนวทางและขอ้กําหนดใน SIRE Program ของ Oil Companies International 

Marine Forum (“OCIMF”) เป็นต้น  (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 ข้อ 2.9 – กฎหมายและ

กฎระเบยีบที่สาํคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิ) นอกจากน้ี หากมกีารเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง กลุ่มบรษิทัฯ จะตอ้งมกีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบใหม่  

ทัง้น้ี หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่มีการ

เปลี่ยนแปลงให้ครบถ้วน อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัทฯ และอาจส่งผลทางลบต่อผลการ

ดาํเนินงานและฐานะการเงนิอย่างมนียัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครดัมาโดยตลอด 

รวมถงึปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยใหค้วามสาํคญัต่อ

พนกังานและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ จดัใหม้กีารอบรมเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบใหมอ่ยา่ง

ต่อเน่ืองเพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ รวมถงึมกีารแต่งตัง้

คณะทาํงานเพื่อทาํหน้าทีศ่กึษาและวเิคราะห ์ตลอดจนวางแผนรองรบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและกฎระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างรอบคอบ 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นคู่มือให้

พนักงานสามารถปฏบิตังิานตามขัน้ตอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และมกีารตรวจตดิตามการทาํงาน ศกึษา วเิคราะห ์

ตลอดจนการวางแผนรองรบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างรอบคอบ 

กองเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ ไดผ้่านการตรวจสอบตามมาตรฐานขอ้บงัคบัการตรวจเรอืทีก่ําหนดโดยกรมเจา้ท่า

และสมาคมจดัชัน้เรอื (Classification Societies) ในขณะเดยีวกนัสําหรบัเรือที่วิง่ระหว่างประเทศ ได้ผ่านการสุ่ม

ตรวจเรอืของเจา้หน้าทีข่องเมอืงท่าต่างประเทศ (Port State Control) โดยไม่เคยถูกตรวจพบว่าปฏบิตัผิดิกฎหมาย

และกฎระเบยีบอย่างมนีัยสาํคญั ตลอดจนเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดร้บัความไวว้างใจใหร่้วมปฏบิตังิานจากบรษิทั

ผูค้า้น้ํามนัรายใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ 

 

3.2.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 

การดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ต้องพึง่พาบุคลากรและคนประจําเรอืทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญ

เฉพาะดา้นในการปฏบิตังิานในหน้าทีต่่างๆ บนเรอื เช่น นายเรอื ตน้เรอื ตน้กล และพนกังานปฏบิตัปิระจาํสาํนกังาน 

เป็นต้น โดยหากกลุ่มบรษิทัฯ มบีุคลากรทีไ่ม่เพยีงพอหรอืขาดคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมในการปฏบิตังิาน อาจส่งผลให้

กลุ่มบรษิทัฯ ไมส่ามารถดาํเนินธุรกจิไดต้ามาตรฐานตามทีล่กูคา้กาํหนด ซึง่อาจสง่ผลกระทบทางลบต่อธุรกจิ ผลการ

ดาํเนินงาน และฐานะการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั 

จากที่กล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กําหนดให้คนประจําเรือของกลุ่มบริษัทฯ ต้องได้รับการคัดสรร

คุณสมบตัทิีต่รงตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของกรมเจา้ท่า โดยมเีกณฑก์ารคดัเลอืกทีส่าํคญั เช่น ผ่านการอบรม
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หลกัสตูรทีร่บัรองโดยกรมเจา้ท่า หรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีก่รมเจา้ท่ารบัรอง เป็นตน้ ตลอดจนกลุ่มบรษิทัฯ จดัใหม้กีาร

อบรมภายในกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามสามารถ และเขา้ใจระเบยีบและวธิปีฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัต่อบุคลากรในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ด้วยการ

มุ่งเน้นพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และความชาํนาญ โดยสนับสนุนใหพ้นักงานมกีารเรยีนรูท้ีต่่อเน่ือง

ในสาขาอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งและนํามาใชป้ระโยชน์เกือ้กลูในการทาํงานอย่างมปีระสทิธภิาพ  

ในดา้นการรกัษาบุคลากร กลุ่มบรษิทัฯ กําหนดผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมแก่บุคลากร อาท ิการ

พจิารณาการเลื่อนขัน้ในสายงานของบุคลากรตามผลงานและประสบการณ์ ซึง่จะช่วยในการจงูใจใหบุ้คลากรทาํงาน

กบักลุ่มบรษิทัฯ ในระยะยาว การจดัใหม้ปีระกนัสุขภาพ รวมไปถงึการจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีแก่บุคลากรและ

พนกังานประจาํเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ  

 

3.2.3 ความเส่ียงจากอบุติัเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ระหว่างการดาํเนินงาน  

เน่ืองจากกลุ่มบรษิัทฯ ให้บรกิารขนส่งและจดัเกบ็สนิค้าซึ่งมมีูลค่าสูงและเป็นสนิค้าไวไฟ ซึ่งหากเรือเกิด

อุบตัเิหตุ อาจทําใหค้นประจาํเรอืและบุคคลอื่นไดร้บับาดเจบ็ เสยีชวีติ ทรพัยส์นิไดร้บัความเสยีหาย ตลอดจนความ

น่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการ

ดาํเนินงาน และฐานะการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั 

ทัง้น้ี กลุ่มบรษิัทฯ จดัการความเสีย่งของอุบตัิเหตุที่อาจจะเกดิขึน้โดยใหค้วามสําคญัต่อการปฏบิตัิตามกฎ

ขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน ความปลอดภยักบัสนิคา้ การเดนิเรอื การปฏบิตัเิมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน 

เป็นต้น และเมื่อเรอืครบกําหนดตามแผนบํารุงรกัษา เช่น การบํารุงรกัษาตามกําหนด (Preventive Maintenance 

System, PMS) การเขา้อู่แหง้ (Dry Dock) เป็นตน้ กลุ่มบรษิทัฯ จดัใหม้กีารดาํเนินการตามแผนดงักล่าว เพื่อใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพความคงทนทะเล (Sea Worthiness) และความปลอดภยัในการทํางาน ทําใหม้ัน่ใจไดว้่ากลุ่มบรษิทัฯ 

สามารถจดัการความเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุทีอ่าจนําไปสู่การหยุดชะงกัของการดําเนินงานและความเสยีหายต่อ

ชวีติและทรพัยส์นิ และลดการปล่อยมลพษิได ้

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิัท ได้ทําการฝึกสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกบักลุ่มบรษิัทน้ํามนัชัน้นํา (Major oil) อย่าง

สมํ่าเสมอเพื่อใหทุ้กฝ่ายเกดิความคุน้เคย ซึง่จะช่วยใหส้ามารถรบัมอืจดัการแกไ้ขปัญหาและควบคุมสถาณการต่์าง 

ๆ ไดอ้ย่างรวมเรว็ โดยมกีารจาํลองเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นเหตุการณ์ไฟไหมร้ะหว่างเรอืทาํสนิคา้อยู่ทีท่่าเรอื หรอืการ

เกดิเหตุการณ์น้ํามนัรัว่ไหล (Oil Spill) 

อีกทัง้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทําประกันภัยตัวเรือและเครื่องจกัร (Hull and Machinery Insurance: H&M 

Insurance)  และประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) 

ซึง่ครอบคลุมถงึความเสยีหายต่อบุคคลทีไ่ดร้บัผลกระทบ และสิง่แวดลอ้ม เช่น การบาดเจบ็หรอืตายของลูกเรอืหรอื

บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัผลกระทบ และการรัว่ไหลของสนิคา้ออกจากเรอืสู่ทะเลหรอืบรเิวณใกลเ้คยีง รวมไปถงึประกนัภยั

สญูเสยีรายไดจ้ากการทีเ่รอืไม่สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างต่อเน่ือง (Loss of Hire Insurance) 

  

 

3.2.4 ความเส่ียงจากการถกูยกเลิกสญัญาให้บริการทางเรือก่อนกาํหนด และ/หรือ ไม่สามารถต่ออายุ

สญัญาเมื่อครบอายุสญัญาได้  

ในการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ กลุ่มบรษิัทฯ จะเขา้ทําสญัญากบัลูกคา้ กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจาก

การถูกยกเลกิสญัญาใหบ้รกิารทางเรอืก่อนกาํหนด โดยเหตุต่างๆ อาท ิจากการทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถดาํเนินการ

ตามขอ้ตกลงที่กําหนดในสญัญาให้บรกิารกบัผู้ว่าจา้ง หรอืผู้ว่าจ้างไม่สามารถดําเนินธุรกจิหรอืโครงการต่อไปได้ 

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมคีวามเสีย่งจากการทีลู่กคา้ไม่ต่ออายุสญัญาเมื่อครบอายุสญัญาได ้โดยเหตุต่างๆ อาท ิ

การลดการดาํเนินธุรกจิของผูว้่าจา้ง เป็นตน้ ซึง่อาจเป็นผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ จะสญูเสยีรายไดใ้นช่วงเวลาว่างก่อนกลุ่ม
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บรษิทัฯ สามารถหาลูกคา้มาทดแทนได ้ซึง่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกจิ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงนิ

ของกลุ่มบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั 

อย่างไรกต็าม ในการทาํสญัญาใหบ้รกิารทางเรอืระหว่างกลุ่มบรษิทัฯ และผูว้่าจา้งโดยทัว่ไปนัน้ หากผูว้่าจา้ง

มคีวามประสงคจ์ะยกเลกิสญัญาก่อนครบกาํหนด ผูว้่าจา้งจะตอ้งบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สญัญาล่วงหน้า 

โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะสามารถเตรยีมการและวางแผนล่วงหน้าไดใ้นการหาผูว้่าจา้งรายใหม่เพื่อทดแทนผูว้่าจา้งราย

เดมิที่ต้องการยกเลกิสญัญาบรกิารทางเรอื ซึ่งสามารถลดความเสีย่งของการสูญเสยีรายไดจ้ากการเลกิจา้งไดใ้น

บางสว่น 

  

3.2.5 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขหรอืต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  

การประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนที่

เกีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยหน่วยงานดงักล่าวมอีาํนาจกาํกบัดแูลการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทั

ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของใบอนุญาต ทัง้น้ี หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่

สามารถปฏบิตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเงื่อนไขของใบอนุญาต หรอืปฏบิตัิตามขอ้กําหนด หรอืคําสัง่ต่าง ๆ ของ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดค้รบถว้น กลุ่มบรษิทัฯ อาจถูกยกเลกิใบอนุญาต หรอือาจไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ได ้

ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ  

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ จดัใหม้กีารอบรมแก่พนกังานเป็นประจาํทุกปี เพื่อใหพ้นกังานปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์

และเงื่อนไขทีห่น่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนกาํหนดอยา่งเคร่งครดั รวมทัง้จดัใหม้ทีมีงานทาํหน้าที่

รบัผดิชอบเรื่องการต่อใบอนุญาตต่างๆ โดยเฉพาะ เพื่อเกดิความต่อเน่ืองในการประกอบธุรกจิ  
 

3.2.6 ความเส่ียงจากการท่ีประกนัภยัของกลุ่มบริษทัฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ 

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายทาํประกนัภยัทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อลดความเสีย่งอนั 

เน่ืองมาจากความสูญเสยี และ/หรอืความเสยีหายของสนิทรพัยห์ลกัของกลุ่มบรษิัทฯ โดยครอบคลุมความเสีย่งที่

สาํคญัและเป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทัเดนิเรอืชัน้นํา (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่1 ขอ้ 4.4 – 

สญัญาประกนัภยั) อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัอาจไม่ครอบคลุมความ

สญูเสยี และ/หรอืความเสยีหายสบืเน่ืองทัง้หมด หรอืในกรณีทีม่ลูค่าความเสยีหายมากกว่าจาํนวนเงนิประกนัภยัและ

กลุ่มบรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการทีบ่รษิทัประกนัภยัไม่สามารถจ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์

ได ้นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งทีไ่ม่สามารถต่อกรมธรรมไ์ดใ้นราคาทีเ่หมาะสมหากราคาของกรมธรรม์

ปรบัตวัสงูขึน้ ซึง่ทัง้หมด อาจสง่ผลกระทบทางลบต่อธุรกจิ ผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ  
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3.3 ความเส่ียงด้านการเงิน 

3.3.1 ความเส่ียงด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

ในปี 2558 ถึง 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้ซึ่งเป็นเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั คดิเป็นร้อยละ 83.6 ร้อยละ 67.0   

และรอ้ยละ 59.0 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม ตามลําดบั ดงันัน้ หากค่าเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าเมื่อเทยีบ

กบัสกุลเงนิบาท อาจส่งผลทํากลุ่มบรษิทัฯ ต้องรบัรูข้าดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่ส่งผลทําใหก้ําไรสุทธขิองกลุ่ม

บรษิัทฯ ลดลง อย่างไรกต็าม ค่าใช้จ่ายของบรษิัทฯ บางส่วนเป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั หรืออ้างองิกบัสกุลเงนิ

ดอลลารส์หรฐั ซึง่เป็นการป้องกนัความเสีย่งของค่าเงนิโดยธรรมชาต ิ(Natural Hedge) โดยในปี 2558 ถงึ 2560  

กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนการใหบ้รกิารทีเ่ป็นเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัคดิเป็นร้อยละ 42.0 รอ้ยละ 43.8 และรอ้ยละ 42.9 

ของตน้ทุนจากการใหบ้รกิารรวม ตามลาํดบั  

นอกจากนัน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั จํานวน

ประมาณ 69.38 ล้านดอลลาร์สหรฐั (หรอืประมาณ 2,268.70 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ เลอืกใช้เงนิกู้ในสกุลเงนิ

ดอลลาร์สหรฐั เพื่อจบัคู่กบั กระแสเงนิสดของกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งเป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัเป็นหลกั ตามหลกัการ

ป้องกนัความเสีย่งตามกระแสเงนิสด (Cash Flow Hedge) อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกําหนดให ้

กลุ่มบรษิัทฯ ต้องบนัทกึบญัชสี่วนของเงนิกู้ระยะยาวในสกุลเงนิต่างประเทศ ด้วยอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้งวด 

(Mark-to-market) ซึ่งหาก ค่าเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัแขง็ค่าเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบาท อาจทําใหก้ลุ่มบรษิัทฯ ต้อง

บนัทกึบญัชรีายการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มกีาํไรสทุธลิดลงได ้

 

3.3.2 ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัข้อปฎิบติัและข้อกาํหนดในสญัญาเงินกู้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีารกูย้มืเงนิเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการขยายกองเรอืของกลุ่มบรษิทั

ฯ รวมถงึการขยายกจิการของกลุ่มบรษิทัฯ ในอนาคตต้องใชเ้งนิลงทุนจํานวนมาก โดยแหล่งเงนิทุนส่วนหน่ึงจะมา

จากเงนิกูย้มื กลุ่มบรษิทัฯ จงึมภีาระทีต่้องปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิตามทีไ่ดร้ะบุในสญัญากูย้มืเงนิ เช่น การ

ชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิกู้ยมืตามที่กําหนด และการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิ เป็นต้น หากกลุ่มบรษิัทฯ มผีล

ประกอบการไม่ด ีหรอืไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิดงักล่าวได ้กลุ่มบรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่

สามารถชาํระหน้ีไดต้ามทีก่าํหนด หรอือาจถูกเรยีกใหช้าํระหน้ีคนืทัง้จาํนวนทนัท ี

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนส่งและจัดเก็บสินค้าทางทะเลมีกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานที่ค่อนข้าง

สมํ่าเสมอ นอกจากน้ี กลุ่มบรษิัทฯ มกีารวางแผนทางการเงนิระยะยาวและมกีารติดตามผลการดําเนินงานอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อสร้างความมัน่ใจว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมกีระแสเงนิสดเพยีงพอสําหรบัชําระดอกเบี้ยและเงินกู้ยมื และ

สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินที่กําหนดในสญัญากู้ยืมเงิน รวมทัง้สามารถขยายการลงทุนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพตามเป้าหมายทีว่างไว ้

 

3.4 ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ 

3.4.1 กฎหมายไทยและข้อบงัคบัของบริษัทฯ มีข้อจํากัดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าว ซ่ึงข้อจํากัด

ดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษทัฯ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ มีข้อจํากัดสดัส่วนการเป็นเจ้าของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดในบริษัทฯ ของ 

ชาวต่างชาติไว้ที่ร้อยละ 49.0 นอกจากน้ี ความเป็นเจ้าของหุ้นของชาวต่างชาติยงัถูกจํากดัไว้โดยกฎหมายไทย 

ดงันัน้ สภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้สามญัอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบโดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อการถอืหุ้นของ

ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึงเพดานที่กําหนดไว้ผู้ถือหุ้นชาวไทยอาจไม่สามารถโอนหุ้นของตนให้บุคคลอื่นซึ่งมิได้มี

สญัชาติไทยนอกจากน้ีผู้ถือหุ้น ผู้ซื้อหุ้น ผู้ขายหุ้นซึ่งมไิด้มสีญัชาติไทยมอิาจทราบล่วงหน้าว่าหุ้นนัน้จะตกอยู่ใน
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ขอ้จํากดัสดัส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาตแิละหุ้นนัน้จะสามารถจดทะเบยีนในนามของผู้ซื้อได้หรือไม่หรือนาย

ทะเบยีนจะปฏเิสธการจดแจง้การโอนหุน้เช่นว่านัน้หรอืไม่ 

 

3.4.2 ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 74.0 ภายหลงัการ

กระจายหุ้นของบริษทัฯ  

โครงสร้างการถือหุ้นของบรษิัทฯ ประกอบไปด้วย บริษัท นทลิน จํากดั และ Austin Asset Limited (รวม

เรยีกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ซึ่ง ณ วนัที่ 11 กนัยายน 2560 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบรษิัทฯ รวมกนั

ทัง้สิน้ รอ้ยละ 74.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ จงึอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นของบรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการทีผู่้

ถอืหุน้รายใหญ่ดงักล่าวอาจสามารถควบคุมเสยีงของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัง้

กรรมการ หรอืการขอมตใินเรื่องอื่นทีต่้องใชเ้สยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี สดัส่วนการถอืหุน้ของ

นทลนิ ยงัสามารถคดัคา้นมตทิีส่ําคญัในทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้สาํหรบัเรื่องทีก่ฎหมาย หรอืขอ้บงัคบับรษิทัฯ กําหนดให้

ต้องไดร้บัเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีจ่ากผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอื่นของบรษิทัฯ 

จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อถ่วงดุลหรือตรวจสอบเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาได ้ 

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการดําเนินการภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี

อกีทัง้บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ 4 ท่าน โดย 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่

กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูค้วามสามารถเป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัในสงัคม โดยกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิทัฯ มหีน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ถอืเป็นการช่วยเสรมิประสทิธภิาพ

และสรา้งการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจทีด่ ีรวมถงึสรา้งความโปร่งใสในการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ นอกจากน้ี 

หากเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และเป็นรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัฯ จะตอ้ง

ดําเนินการตามมาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั ซึ่งอยู่ภายใต้ขอ้กําหนดและกรอบของ

กฎหมายอย่างเคร่งครดั  

 

3.4.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหุ้นสามญัของบริษัทฯ หลังเข้าทําการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรพัยฯ์  

ราคาหุน้สามญัของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้ครัง้น้ีอาจมกีารขึน้ลงอย่างผนัผวน ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบั

ปัจจยัหลายประการโดยหลายปัจจยัเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ซึง่รวมถงึ  

1. ภาวะเศรษฐกจิ ตลาดทุน และการเมอืงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

2. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมธุรกจิเรอืขนสง่ฯ ธุรกจิเรอืขนสง่และจดัเกบ็ FSU ธุรกจิเรอื Offshore และ ธุรกจิบรหิารเรอื 

3. ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงนิและผลการดําเนินงานที่แทจ้รงิกบัผลประกอบการ

ทางการเงนิและผลการดาํเนินงานทีผู่ล้งทุนและนกัวเิคราะหไ์ดค้าดหวงั  

4. การเปลีย่นแปลงในคาํแนะนําหรอืทศันะของนกัวเิคราะห ์ 

5. การขายหรอืจะขายหุน้เป็นจาํนวนมากของผูถ้อืหุน้ปัจจุบนั  

6. ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  

7. ความเสีย่งอื่นๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

ดงันัน้ จากปัจจยัต่างๆ ขา้งต้น รวมทัง้ปัจจยัอื่นๆ หุน้สามญัของบรษิทัฯ อาจมกีารซือ้ขายในราคาทีต่ํ่ากว่า

ราคาเสนอขายอย่างมาก  
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ  

4.1 สินทรพัยถ์าวรท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มสีนิทรพัย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ หลงัหกัค่าเสื่อมราคา

สะสมที่ปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้หมดเท่ากบั 6,333.4 ล้านบาท โดยมี

รายละเอยีด ดงัน้ี 

ประเภท/ลกัษณะทรพัยสิ์น 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ทีด่นิ 15.8  เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 5.1.1.1 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 72.1 เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 5.1.1.2 

เรอืเดนิทะเลและค่าซ่อมเรอืครัง้ใหญ่ 5,949.9  เป็นเจา้ของและเช่าซื้อ โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 5.1.1.3 

เรอืเดนิทะเลระหว่างต่อเรอื 263.9  เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 5.1.1.4 

อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นเรอื 17.2  เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 5.1.1.5 

เฟอรน์ิเจอรแ์ละเครือ่งใชส้าํนกังาน 10.8  เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 5.1.1.6 

ยานพาหนะ 3.7 เป็นเจา้ของ โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 5.1.1.7 

รวม 6,333.4    

 

ทัง้น้ี รายการสนิทรพัย์ถาวรของกลุ่มบรษิัทฯ ตามที่แสดงไว้ขา้งต้นสามารถแสดงรายละเอยีดจําแนกตาม

ประเภทของสนิทรพัยแ์ละจาํแนกตามบรษิทัได ้ดงัน้ี 

 

4.1.1 สินทรพัยถ์าวรท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ 

 

4.1.1.1 ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีตัง้ และขนาดพืน้ท่ี 

(ไร่-งาน-วา) 

วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

บรษิทัฯ ทีด่นิ (566/567) โฉนดที ่

108761, 108762  

แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพฯ รวมเนื้อที ่1 งาน 

98 ตารางวา 

ทีต่ ัง้ของ

สาํนกังานใหญ่

ของกลุ่มบรษิทัฯ  

เป็นเจา้ของ 15.8 จดจาํนองเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนั

การเงนิ 

 รวม   15.8  
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4.1.1.2 อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 

เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 
ลกัษณะและท่ีตัง้ 

วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

บรษิทัฯ  อาคารวารนิ 

แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพฯ 

อาคารสาํนกังาน

ใหญ่ของกลุ่ม

บรษิทัฯ และใช้

เป็นอาคารในเชงิ

พาณชิย ์

เป็นเจา้ของ 65.9 จดจาํนองเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนั

การเงนิ 

BSC ส่วนปรบัปรุงอาคาร

สาํนกังานเช่า 

สนบัสนุนการ

ดาํเนินธุรกจิ 

เช่า 0.4 ไมม่ภีาระผกูพนั 

NSSG ส่วนปรบัปรุงอาคาร

สาํนกังานเช่า 

สนบัสนุนการ

ดาํเนินธุรกจิ 

เป็นเจา้ของ 5.8 ไมม่ภีาระผกูพนั 

 รวม   72.1  

 

4.1.1.3 เรอืเดินทะเลและค่าซ่อมเรอืครัง้ใหญ่  

เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ช่ือทรพัยสิ์น/ประเภท

ของเรือ/ความจขุองเรือ 

วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั อายเุรือ2 

บรษิทัฯ  เรอื Amity Star 

เรอื FSU 

ขนาด 291,381 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

และจดัเกบ็สนิคา้ 
เช่าซื้อ 508.4 

- 24 

บรษิทัฯ 

 

เรอืนวธานี  

เรอืทีพ่กั  

(Accommodation Barge) 

จาํนวน 300 คน 

บรกิารเรอืพกั

อาศยั 
เป็นเจา้ของ 428.1 จดจาํนองเรอืเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงนิ 

7 

บรษิทัฯ 

 

เรอื Fortune Star  

เรอื FSU 

ขนาด 280,973 DWT  

บรกิารเรอืขนส่ง

และจดัเกบ็สนิคา้ 
เป็นเจา้ของ 515.2 จดจาํนองเรอืเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงนิ 

18 

บรษิทัฯ 

 

เรอื Sriracha Eagle  

เรอื FSO 

ขนาด 94,999 DWT  

บรกิารเรอื 

Offshore 
เช่าซื้อ 

 
222.3 - 

 

21 

บรษิทัฯ 

 

เรอื Energy Star  

เรอื FSU 

ขนาด 309,984 DWT  

บรกิารเรอืขนส่ง

และจดัเกบ็สนิคา้ 
เป็นเจา้ของ 603.8 

 

จดจาํนองเรอืเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงนิ 

20 

NTL เรอืศรที่าทอง  

เรอืขนส่ง 

ขนาด 1,869 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 9.3 ไมม่ภีาระผกูพนั 25 

NTL เรอืสริกิมล  

เรอืขนส่ง 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 9.9 ไมม่ภีาระผกูพนั 293 

                                           
2 โดยทัว่ไป เรอืจะมอีายุการใชง้านประมาณ 25-30 ปี แต่ทัง้น้ี การทดแทนเรอืลาํเก่าขึน้อยูก่บักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และความตอ้งการของลกูคา้ที่

อาจเปลีย่นแปลงในอนาคต รวมทัง้สภาพของเรอื อย่างไรกด็ ีเพื่อใหเ้กดิความคุม้คา่และประโยชน์สงูสดุ กลุม่บรษิทัฯ จะใชง้านเรอืจนกวา่เรอืจะ

หมดสภาพ 
3  กลุ่มบรษิทัฯ คาดวา่จะสามารถหาเรอืทดแทนไดภ้ายในปี 2561 
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เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ช่ือทรพัยสิ์น/ประเภท

ของเรือ/ความจขุองเรือ 

วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั อายเุรือ2 

ขนาด 2,499 DWT 

NTL เรอืศรนีารา  

เรอืขนส่ง 

ขนาด 4,999 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 32.6 จดจาํนองเรอืเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงนิ 

24 

NTL เรอืสริธินา  

เรอืขนส่ง 

ขนาด 4,999 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 20.4 ไมม่ภีาระผกูพนั 324 

NTL เรอืศรพีงังา  

เรอืขนส่ง 

ขนาด 1,989 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 7.0 ไมม่ภีาระผกูพนั  30 

NTL เรอืศรกีระบี ่ 

เรอืขนส่ง 

ขนาด 2,016 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 7.2 ไมม่ภีาระผกูพนั 302 

NTL เรอืศรตีาปี  

เรอืขนส่ง 

ขนาด 3,022 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 202.8 

 

 

จดจาํนองเรอืเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงนิ 

1 

NTL เรอืศรที่าชนะ  

เรอืขนส่ง 

ขนาด 2,975 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 140.4 

 

 

จดจาํนองเรอืเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงนิ 

5 

NTL เรอืศรภีเูกต็  

เรอืขนส่ง 

ขนาด 4,999 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 51.7 

 

 

จดจาํนองเรอืเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงนิ 

25 

NTL เรอืศรบีา้นดอน  

เรอืขนส่ง 

ขนาด 3,138 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 136.6 

 

 

จดจาํนองเรอืเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงนิ 

5 

NTL เรอืศรคีรีชีาด  

เรอืขนส่ง 

ขนาด 4,988 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 324.9 

 

 

จดจาํนองเรอืเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงนิ 

05 

NTL เรอืดอนสกั  

เรอืขนส่ง 

ขนาด 3,020 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 227.3 

 

 

จดจาํนองเรอืเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงนิ 

06 

SHT เรอื Radiant Star  

เรอืขนส่ง 

ขนาด 105,996 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 744.3 

 

 

จดจาํนองเรอืเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงนิ 

12 

SHT เรอื Jubilee Star  

เรอื FSU 

ขนาด 299,999 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

และจดัเกบ็สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 632.7 

 

 

จดจาํนองเรอืเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงนิ 

21 

                                           
4  เรอืมสีภาพดแีละสามารถใชง้านไดจ้ากการตรวจสอบของกลุม่บรษิทัฯ โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะพจิารณาการหาเรอืมาทดแทนในอนาคต  
5 ส่งมอบแลว้เมื่อวนัที ่ 25 พฤษภาคม 2560 
6 ส่งมอบแลว้เมื่อวนัที ่ 7 สงิหาคม 2560 
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เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ช่ือทรพัยสิ์น/ประเภท

ของเรือ/ความจขุองเรือ 

วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั อายเุรือ2 

SHT เรอื Grace Star  

เรอื FSU 

ขนาด 312,678 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

และจดัเกบ็สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 892.9 

 

 

จดจาํนองเรอืเพือ่

เป็นหลกัประกนั

กบัสถาบนัการเงนิ 

16 

TMT เรอืภรูมีาศ 

เรอืขนส่ง 

ขนาด 7,147 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เช่าซื้อ 

  

137.9 

 

 

- 

 

8 

บรษิทัฯ 

และบรษิทั

ย่อย 

ค่าซ่อมเรอืครัง้ใหญ่   94.2   

 รวม   5,949.9   

 

 

4.1.1.4 เรอืเดินทะเลท่ีอยู่ระหว่างต่อเรอื 

เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ช่ือทรพัยสิ์น/ประเภทของ

เรือ/ความจขุองเรือ 

วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

NTL เรอืศรกีาญจนดษิฐ ์

เรอืขนส่ง 

ขนาดประมาณ 3,000 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 132.7 

 

 

ไมม่ภีาระผกูพนั 

NTL เรอืศรสีรุาษฎร ์

เรอืขนส่ง 

ขนาดประมาณ 3,000 DWT 

บรกิารเรอืขนส่ง

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 130.1 ไมม่ภีาระผกูพนั 

บรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย 

ค่าซ่อมเรอืครัง้ใหญ่   1.1  

 รวม   263.9  

 

4.2 สินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตน 

สินทรพัย ์ วตัถปุระสงคก์ารถือครอง 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(ล้านบาท) 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Software License) 
 

สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้น

การดาํเนินธุรกจิทัว่ไปของกลุ่มบรษิทัฯ เช่น 

โปรแกรมระบบการทาํบญัช ีโปรแกรม

รายงานผูบ้รหิาร โปรแกรมบญัชบีรหิาร

คลงัสนิคา้ และโปรแกรมการดาํเนินงาน

ทัว่ไป 

1.1 
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4.3 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520  (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

ตารางสรุปสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ มดีงัน้ี 

ตารางสรุปสทิธปิระโยชน์ของการส่งเสรมิการลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ 

 

บตัรส่งเสริม เลขท่ี 
วนัท่ีอนุมติัให้การ

ส่งเสริม 
วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ 

ระยะเวลาของสิทธิ

ประโยชน์จากวนัท่ี

เร่ิมมีรายได้ 

เง่ือนไขและสิทธิประโยชน์เฉพาะโครงการท่ีสาํคญั หมายเหตุ 

1 1391(2)/2555 

เรอื Amity Star 

28 มนีาคม 2555 18 เมษายน 2555 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

506,500,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนามบรษิทัฯ 

2 2403(2)/2554 

เรอืนวธาน ี

7 ธนัวาคม 2554 9 กรกฎาคม 2554 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

693,000,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนามบรษิทัฯ 

3 2702(2)/2555 

เรอื Fortune Star 

14 พฤศจกิายน 2555 14 พฤศจกิายน 2555 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

506,500,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนามบรษิทัฯ 

4 59-1627-0-00-1-2 

เรอื Sriracha Eagle 

7 ธนัวาคม 2559 9 กนัยายน 2555 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

336,077,856.60 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนามบรษิทัฯ ซึง่เป็น

การรบัโอนกจิการจาก KNT ตามบตัร

ส่งเสรมิเลขที ่1550(2)/2555 

5 59-1108-0-00-1-2 

เรอื Energy Star 

26 สงิหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2556 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

705,000,000 บาท 

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนามบรษิทัฯ ซึง่เป็น

การรบัโอนกจิการจาก NAT ตามบตัร

ส่งเสรมิเลขที ่1686(2)/2556 
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บตัรส่งเสริม เลขท่ี 
วนัท่ีอนุมติัให้การ

ส่งเสริม 
วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ 

ระยะเวลาของสิทธิ

ประโยชน์จากวนัท่ี

เร่ิมมีรายได้ 

เง่ือนไขและสิทธิประโยชน์เฉพาะโครงการท่ีสาํคญั หมายเหตุ 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

6 1147(2)/2553 

เรอืศรที่าทอง 

10 กุมภาพนัธ ์2553 11 มนีาคม 2553 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

25,000,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม NTL 

7 2139(2)/2556 

เรอืศรนีารา 

14 สงิหาคม 2556 9 ตุลาคม 2559 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

40,000,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม NTL 

8 1264(2)/2558 

เรอืศรตีาปี 

10 มนีาคม 2558 25 มนีาคม 2559 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

54,000,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม NTL 

9 1238(2)/2555 

เรอืศรที่าชนะ 

28 กุมภาพนัธ ์2555 21 กนัยายน 2555 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

160,000,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม NTL 

10 1966(2)/2557 

เรอืศรภีเูกต็ 

8 สงิหาคม 2557 1 ตุลาคม 2557 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

40,000,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม NTL 

11 2023(2)/2555 

เรอืศรบีา้นดอน 

 

7 สงิหาคม 2555 2 พฤศจกิายน 2555 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

90,000,000 บาท 

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม NTL 
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บตัรส่งเสริม เลขท่ี 
วนัท่ีอนุมติัให้การ

ส่งเสริม 
วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ 

ระยะเวลาของสิทธิ

ประโยชน์จากวนัท่ี

เร่ิมมีรายได้ 

เง่ือนไขและสิทธิประโยชน์เฉพาะโครงการท่ีสาํคญั หมายเหตุ 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

12 1265(2)/2558 

เรอืศรกีาญจนดษิฐ ์

10 มนีาคม 2558 อยู่ระหว่างการต่อเรอื 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

54,000,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม NTL 

13 1266(2)/2558 

เรอืศรสีรุาษฎร ์

10 มนีาคม 2558 อยู่ระหว่างการต่อเรอื 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

54,000,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม NTL 

14 1267(2)/2558 

เรอืศรดีอนสกั 

10 มนีาคม 2558 9 กนัยายน 2560 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

54,000,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม NTL 

15 60-0241-1-00-1-0 

เรอืศรคีรีชีาด7 

23 กุมภาพนัธ ์2560 21 มถุินายน 2560 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

175,000,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม NTL 

16 59-0519-1-00-1-0 

เรอื Radiant Star 

19 เมษายน 2559 13 เมษายน 2559 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

408,000,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม SHT 

                                           
7   สง่มอบแลว้เมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2560 
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บตัรส่งเสริม เลขท่ี 
วนัท่ีอนุมติัให้การ

ส่งเสริม 
วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ 

ระยะเวลาของสิทธิ

ประโยชน์จากวนัท่ี

เร่ิมมีรายได้ 

เง่ือนไขและสิทธิประโยชน์เฉพาะโครงการท่ีสาํคญั หมายเหตุ 

17 1151(2)/2558 

เรอื Jubilee Star 

3 กุมภาพนัธ ์2558 9 กุมภาพนัธ ์2558 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

397,000,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม SHT 

18 59-1463-1-00-1-0 

เรอื Grace Star 

9 พฤศจกิายน 2559 1 พฤศจกิายน 2559 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

395,000,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม SHT 

19 59-1090-0-00-1-2 

เรอื ภรูมีาศ 

23 สงิหาคม 2559 25 มกราคม 2553 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

416,241,832.56 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม TMT ซึง่เป็นการ

รบัโอนกจิการจากบรษิทั ภรูมีาศ นาว ี

จาํกดั ตามบตัรส่งเสรมิเลขที ่

1085(2)/2553 

20 2627(2)/2556 

เรอื Northern Pearl 

15 พฤศจกิายน 2556 31 ธนัวาคม 2556 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

133,500,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม TNS 

21 2198(2)/2556 

เรอื Southern Pearl 

29 สงิหาคม 2556 25 มกราคม 2557 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

133,500,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม TNS 

22 1209(2)/2557 

เรอื Northern Star 

18 กุมภาพนัธ ์2557 22 มกราคม 2557 8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ 

196,500,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม STC 
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บตัรส่งเสริม เลขท่ี 
วนัท่ีอนุมติัให้การ

ส่งเสริม 
วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ 

ระยะเวลาของสิทธิ

ประโยชน์จากวนัท่ี

เร่ิมมีรายได้ 

เง่ือนไขและสิทธิประโยชน์เฉพาะโครงการท่ีสาํคญั หมายเหตุ 

23 60-0038-1-00-1-0

เรอื Bongkot Star 

12 มกราคม 2560 ส่งมอบแลว้เมือ่วนัที ่

28มนีาคม2560 

8 ปี • ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ มมีลูค่าไมเ่กนิ

384,000,000 บาท 

• เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิได ้

ไดร้บับตัรส่งเสรมิในนาม BONGKOT 

 

4.4 สญัญาประกนัภยั  

เน่ืองดว้ยนโยบายของกลุ่มบรษิทัฯ ในการคุม้ครองชวีติพนักงานประจาํเรอื และทรพัยส์นิหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ ในการดําเนินธุรกจิ กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําประกนัภยัเพื่อคุม้ครอง

และเยยีวยาผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ และทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเสยีหายหากเกดิอุบตัเิหตุ โดยมปีระกนัภยัหลกัสองประเภท คอื 

(1) ประกนัภยัตวัเรอืและเครื่องจกัร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) โดยมขีอบเขตครอบคลุมทีส่าํคญั อาท ิเหตุเรอืชน เหตุโจรกรรมและปลน้สะดมโดยโจร

สลดั และอุบตัเิหตุอื่นๆ ซึง่อาจสรา้งความเสยีหายใหก้บัตวัเรอืและเครื่องจกัร ทัง้น้ี เรอืของกลุ่มบรษิทัฯ โดยสว่นใหญ่มวีงเงนิประกนัทีคุ่ม้ครองไม่ตํ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองเรอื 

 

(2) ประกนัภัยความรบัผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) โดยขอบเขตครอบคลุมที่สําคญั อาทิ เหตุมลพิษจากสนิค้า (น้ํามนัดิบ 

ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รูป และปิโตรเคม)ี เหตุเรอืชน และอุบตัเิหตุอื่นๆ ซึง่สรา้งความเสยีหายใหแ้ก่บุคคลอื่นหรอืสิง่แวดลอ้ม โดยมวีงเงนิเอาประกนัภยัทีจ่ํากดั โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้

สญัญาประกนัภยัทีส่าํคญั ดงัน้ี   

 

ประเภทการประกนัภยั ผูท้าํประกนัภยั 
ผูร้บัผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม ์
ระยะเวลาประกนัภยั วงเงินเอาประกนัภยัท่ีสาํคญั/1 

ประกนัภยัตวัเรอืและ

เครือ่งจกัร (H&M Insurance) 

บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย 

และกจิการร่วมคา้ 

กลุ่มบรษิทัฯ ผูร้บัจาํนองเรอื 

และผูเ้ช่าเรอื 

 

ชื่อเรอื ระยะเวลาประกนัภยั 

1) เรือขนส่ง ขนาดเลก็ (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 10,000 DWT) 

เรอืสริธินา 
1 ปี (13 พฤษภาคม 2560 – 12 

พฤษภาคม 2561)   

• เรือขนส่งขนาดเลก็ (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 

10,000 เดตเวตตนั) 

วงเงินเอาประกันภัยของเรือรวมทัง้หมด

ประมาณ 42.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  หรือ 

1,437.8 ลา้นบาท  
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ประเภทการประกนัภยั ผูท้าํประกนัภยั 
ผูร้บัผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม ์
ระยะเวลาประกนัภยั วงเงินเอาประกนัภยัท่ีสาํคญั/1 

เรอืศรนีารา 
1 ปี (14 สงิหาคม 2560 – 13 สงิหาคม 

2561) 

เรอืศรภูีเกต็ 
1 ปี (31 กรกฎาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 

2561) 

เรอืศรบีา้นดอน 
1 ปี (3 กนัยายน 2560 – 2 กนัยายน 

2561) 

เรอืศรทีา่ชนะ 
1 ปี (24 กรกฎาคม 2560 – 23 กรกฎาคม 

2561) 

เรอืสริกิมล 1 ปี (3 เมษายน 2560 - 2 เมษายน 2561) 

เรอืศรกีระบี ่
1 ปี (22 มกราคม 2560 – 22 มกราคม 

2561) 

เรอืศรพีงังา 1 ปี (9 เมษายน 2560 – 9 เมษายน 2561) 

เรอืศรทีา่ทอง 
1 ปี (3 กุมภาพนัธ ์2560 – 3 กุมภาพนัธ ์

2561) 

เรอืศรตีาปี 
1 ปี (21 มกราคม 2560 – 20 มกราคม 

2561) 

เรอืศรคีรีชีาด 
1 ปี (25 พฤษภาคม 2560 – 24 

พฤษภาคม 2561) 

เรอืศรดีอนสกั 
1 ปี (31 กรกฎาคม 2560 – 1 สงิหาคม 

2561) 

เรอืภูรมีาศ  
1 ปี (20 กนัยายน 2560 - 20 กนัยายน 

2561) 

2) เรือขนส่ง ประเภท Aframax (ขนาดบรรทุกระหว่าง 80,000 - 

120,000 DWT)  

เรอื Radiant Star 
1 ปี (20 กนัยายน 2560 - 20 กนัยายน 

2561) 

เรอื Northern Pearl 
1 ปี (20 กนัยายน 2560 - 20 กนัยายน 

2561) 

  

• เรือขนส่งขนาด Aframax (ขนาดบรรทุก

ระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT)  

วงเงินเอาประกันภัยของเรือรวมทัง้หมด

ประมาณ 34.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  หรือ 

1,194.2 ลา้นบาท 

 

• เรือ FSU 

วงเงินเอาประกันภัยของเรือรวมทัง้หมด

ประมาณ 137.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

4,702.6 ลา้นบาท 

  

• เรือ FSO 

วงเงินเอาประกันภัยของเรือรวมทัง้หมด

ประมาณ 14.02 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอื 478.9 

ลา้นบาท 

 

•  เรือ AWB 

วงเงินเอาประกันภัยของเรือรวมทัง้หมด

ประมาณ ประมาณ 13.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

หรอื 468.2 ลา้นบาท 
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ประเภทการประกนัภยั ผูท้าํประกนัภยั 
ผูร้บัผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม ์
ระยะเวลาประกนัภยั วงเงินเอาประกนัภยัท่ีสาํคญั/1 

3) เรือ FSU 

เรอื Energy Star 
1 ปี (20 กนัยายน 2560 - 20 กนัยายน 

2561) 

เรอื Amity Star 
1 ปี (20 กนัยายน 2560 - 20 กนัยายน 

2561) 

เรอื Fortune Star 
1 ปี (20 กนัยายน 2560 - 20 กนัยายน 

2561) 

เรอื Grace Star 
1 ปี (20 กนัยายน 2560 - 20 กนัยายน 

2561) 

เรอื Jubilee Star 
1 ปี (20 กนัยายน 2560 - 20 กนัยายน 

2561) 

เรอื Northern Star 
1 ปี (20 กนัยายน 2560 - 20 กนัยายน 

2561) 

เรอื Bongkot Star 
1 ปี (20 กนัยายน 2560 - 20 กนัยายน 

2561) 

4) เรือ FSO 

เรอื Sriracha 

Eagle 

1 ปี (9 พฤษภาคม 2560 - 8 พฤษภาคม 

2561) 

เรอื Southern 

Pearl 

1 ปี (20 กนัยายน 2560 - 20 กนัยายน 

2561) 

5) เรือ AWB 

เรอืนวธานี 
1 ปี (31 พฤษภาคม 2560 - 30 พฤษภาคม 

2561) 
 

ประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อ

บุคคลอื่น (P&I Insurance) 

บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย 

และกจิการร่วมคา้ 

กลุ่มบรษิทัฯ และผูร้บัจาํนอง

เรอื 

 

ชื่อเรอื ระยะเวลาประกนัภยั 

1) เรือขนส่ง ขนาดเลก็ (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 10,000 DWT) 

• เรือขนส่งขนาดเลก็ (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 

10,000 เดตเวตตนั) 
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ประเภทการประกนัภยั ผูท้าํประกนัภยั 
ผูร้บัผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม ์
ระยะเวลาประกนัภยั วงเงินเอาประกนัภยัท่ีสาํคญั/1 

เรอืสริธินา 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอืศรนีารา 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอืศรภูีเกต็ 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอืศรบีา้นดอน 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอืศรทีา่ชนะ 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอืสริกิมล 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอืศรกีระบี ่
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอืศรพีงังา 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอืศรทีา่ทอง 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอืศรตีาปี 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอืศรคีรีชีาด 
1 ปี (25 พฤษภาคม 2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอืศรดีอนสกั 
1 ปี (20 กรกฎาคม 2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอืภูรมีาศ 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

2) เรือขนส่ง ประเภท Aframax (ขนาดบรรทุกระหว่าง 80,000 - 

120,000 DWT)  

วงเงินเอาประกันภัยของเรือต่อลําประมาณ 

500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 17,074.2 ล้าน

บาท 

 

• เรือขนส่งขนาด Aframax (ขนาดบรรทุก

ระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT)  

 วงเงนิประกนัภยัของเรอืในกรณีมลพษิ

จากสนิคา้ 

วงเงิน เอาประกันภัยของเรือ ต่อลํา

ประมาณ 1,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

34,148.3 ลา้นบาท 

 

 วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีเกิด

ความเสยีหายแก่ผูโ้ดยสารเรอื/พนักงาน

ประจาํเรอื 

วงเงิน เอาประกันภัยของเรือ ต่อลํา  

ประมาณ 3,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

102,444.9 ล้านบาท หรือ แล้วแต่จํานวนซึ่ง

กาํหนดไวใ้นสญัญาประกนัภยั 

 

 วงเงนิประกนัภยัของเรอืในกรณสีงคราม 

วงเงินเอาประกันภัยของเรือต่อลํา /2 

ประมาณ 500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ  ห รือ 

17,074.2 ลา้นบาท 

 

• เรือ FSU 
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ประเภทการประกนัภยั ผูท้าํประกนัภยั 
ผูร้บัผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม ์
ระยะเวลาประกนัภยั วงเงินเอาประกนัภยัท่ีสาํคญั/1 

เรอื Radiant Star 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอื Northern Pearl 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

3) เรือ FSU 

เรอื Energy Star 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอื Amity Star 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอื Fortune Star 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอื Grace Star 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอื Jubilee Star 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอื Northern Star 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอื Bongkot Star 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

4) เรือ FSO 

เรอื Sriracha 

Eagle 

1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

เรอื Southern 

Pearl 

1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

5) เรือ AWB 

เรอืนวธานี 
1 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2560 - 20 กุมภาพนัธ ์

2561)   

 วงเงนิประกนัภยัของเรอืในกรณีมลพษิ

จากสนิคา้ 

วงเงิน เอาประกันภัยของเรือ ต่อลํา  

ประมาณ 1,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

34,148.3 ลา้นบาท 

 

 วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีเกิด

ความเสยีหายแก่ผูโ้ดยสารเรอื/พนักงาน

ประจาํเรอื 

วงเงิน เอาประกันภัยของเรือ ต่อลํา  

ประมาณ 3,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

102,444.9 ล้านบาท หรือ แล้วแต่จํานวนซึ่ง

กาํหนดไวใ้นสญัญาประกนัภยั 

 

 วงเงนิประกนัภยัของเรอืในกรณสีงคราม
/2 

วงเงิน เอาประกันภัยของเรือ ต่อลํา  

ประมาณ 500.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

17,074.2 ลา้นบาท 

 

• เรือ FSO 

 วงเงนิประกนัภยัของเรอืในกรณีมลพษิ

จากสนิคา้ 

วงเงิน เอาประกันภัยของเรือ ต่อลํา   

ประมาณ 1,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

34,148.3 ลา้นบาท 
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ประเภทการประกนัภยั ผูท้าํประกนัภยั 
ผูร้บัผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม ์
ระยะเวลาประกนัภยั วงเงินเอาประกนัภยัท่ีสาํคญั/1 

 

 

 

 
 วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีเกิด

ความเสยีหายแก่ผูโ้ดยสารเรอื/พนักงาน

ประจาํเรอื 

วงเงิน เอาประกันภัยของเรือ ต่อลํา

ประมาณ 3,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

102,444.9 ล้านบาท หรือ แล้วแต่จํานวนซึ่ง

กาํหนดไวใ้นสญัญาประกนัภยั 

 

 วงเงนิประกนัภยัของเรอืในกรณสีงคราม 

วงเงินเอาประกันภัยของเรือต่อลํา /2

ประมาณ 500.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

17,074.2 ลา้นบาท 

 

• เรือ AWB 

วงเงนิเอาประกนัภยัของเรือต่อลํา ประมาณ 

500.0 ล้านดอลลาร์สหรฐั หรอื 17,074.2 ล้าน

บาท 

  
หมายเหตุ : /1 คาํนวณดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 32.8472 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 

  /2 ประกนัภยัคุม้ครองสาํหรบัเรอืบางลาํทีม่คีวามเสีย่งในกรณดีงักลา่ว  
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4.5 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม  

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง ใกลเ้คยีงกนั หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ และสนับสนุนการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คง และผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการลงทุน

ดงัต่อไปน้ีเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน 

1. ธุรกจิทีจ่ะลงทุนนัน้เป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภาพในการทํารายได ้และกําไรอย่างสมํ่าเสมอ มกีารจดัทําประเมนิความ

เสีย่งของโครงการและผ่านการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดแ้ลว้  

2. ธุรกจิทีจ่ะลงทุนมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายชาํระภาระหน้ี และดอกเบีย้ 

3. บรษิทัฯ จะจดัใหม้ผีูบ้รหิารและบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการทาํธุรกจินัน้ๆ 

4. บรษิทัฯ ตอ้งไม่ลงทุนในธุรกจิทีผ่ดิกฎหมายหรอืศลีธรรม 

5. การลงทุนดังกล่าวผ่านการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ

คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบับรษิทัฯ แลว้แต่กรณี  

6. บรษิัทฯ จะลงทุนในธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขนส่งทางทะเลและสนับสนุนกจิการสาํรวจหรอืผลติปิโตรเลยีมใน

ทะเลเป็นหลกั หากมกีารลงทุนประเภทอื่นๆ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการ

บรหิาร คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบับรษิทัฯ แลว้แต่กรณี  

ทัง้น้ี ในการกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัฯ จะส่งตวัแทนของบรษิทัฯ เขา้เป็น

กรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว โดยตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคลใดๆ ซึง่มคุีณสมบตัแิละประสบการณ์เหมาะสมในธุรกจิทีบ่รษิทัฯ เขา้ลงทุน 

โดยปราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเหล่านัน้ ทัง้น้ี ตวัแทนของบรษิทัฯ จะต้องบรหิาร

และจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามระเบยีบและกฎเกณฑซ์ึง่กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ 
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4.6 รายละเอียดสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจท่ีสาํคญั 

ลกัษณะของสญัญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 

การต่ออายุ

สญัญา 
การเลิกสญัญา เง่ือนไขท่ีสาํคญั 

1. สัญญาบริการขนส่ง

และจดัเกบ็น้ํามนัดบิและ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ า มั น

สํ า เ ร็ จ รู ป ท า ง เ รื อ 

(Floating Storage Unit: 

FSU) (“เรอื FSU”) (ส่วน

ใหญ่ใหบ้รกิารขนส่งและ

จัดเก็บน้ํามันแก่ลูกค้า

ซึ่ ง เ ป็นนิติบุคคลที่จด

ท ะ เ บี ย น จั ด ตั ้ ง ใ น

สาธารณรฐัสงิคโปร์ โดย

ให้บ ริก า ร ข น ส่ ง แ ละ

จั ด เ ก็ บ น้ํ า มั น ผ่ า น 

Nathalin Shipping Pte. 

Ltd. (“NSSG”))   

6 – 12 เดอืน สัญ ญ า ส่ ว น

ใหญ่กําหนด

ว่า ก่อนครบ

กํ า ห น ด

ระยะเวลาตาม

สั ญ ญ า เ ป็ น

เวลาไม่ น้อย

กว่ า  6 0  วัน 

ลู ก ค้ า อ า จ

แสดงเจตนา

ต่ออายุสญัญา

โดยส่งหนังสอื

แ จ้ ง ต่ อ อ า ยุ

สัญญาไปยัง 

NSSG ได ้ 

 

สญัญาสามารถบอกเลิกได้ตามเหตุ

ต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา ซึ่งรวมถงึ

ในกรณีที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ไดแ้ต่งตัง้ผูช้าํระบญัช ีหรอืผูพ้ทิกัษ์

ทรพัย ์หรอืบุคคลใด ๆ  อนัทาํหน้าที่

ใ นการจัดการทรัพ ย์ สิน ไ ม่ ว่ า

ทัง้หมด หรอืบางส่วนให้แก่เจา้หนี้ 

หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ

อยู่ในฐานะที่ไม่อาจจะชําระหนี้ได้ 

คู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิก

สญัญาได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สญัญาส่วนใหญ่กาํหนดวา่ 

- NSSG ตกลงให้บริการขนส่ง

และจดัเกบ็น้ํามนัโดยเรอื FSU 

แก่ลูกคา้ โดยสญัญาจะกําหนด

ปรมิาณการจดัเก็บน้ํามนัไว้ใน

แต่ละสญัญา 

- N S S G  ต ก ล ง เ รี ย ก เ ก็ บ

ค่าบริการเรือ FSU จากการ

ขนส่งและจดัเก็บน้ํามนัดบิและ

ผลิตภัณฑ์ น้ํ ามันสํ า เ ร็ จ รู ป 

(Storage Fee) และค่าบรกิาร

อื่นที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า เช่น 

Inter -Tank Transfer  และ 

Blending by Air-Agitation เป็น

ตน้ 

- NSSG รบัรองว่า NSSG เป็นผู้

มสีทิธใินการนําเรอื FSU ออก

ให้บริการขนส่ งและจัด เก็บ

น้ํามนัแก่ลกูคา้ และเรอื FSU ที่

ให้บริการขนส่ งและจัด เก็บ

น้ํามนัตามสญัญาบรกิารเป็นไป

ตามมาตรฐานที่กําหนดโดย

สถาบันการจัดชัน้ เรือ (The 

International Association of 

Class i f icat ion Soc iet ies: 

IACS) 

- NSSG จะถือว่าไดร้บัมอบสนิคา้

ที่ขนส่งเมื่อสินค้าที่ขนส่งได้ถูก

ส่งผ่านท่อเชื่อม (Connecting 

flange) จากเรอืของลกูคา้ไปยงัเรอื 

FSU 

- N S S G  ต ก ล ง จัด ใ ห้ มีก า ร

ประกนัภยัความเสยีหายอนัเกดิ

จากการขนส่งตลอดระยะเวลา

ให้บรกิารเรอืดงักล่าว ทัง้นี้ ไม่

รวมถึงการประกันภัยความ

เ สี ย ห า ย ข อ ง สิ น ค้ า  จ า ก

ภยันตรายต่อความชํารุดของ

สนิคา้จากการเดนิเรอืตามปกต ิ
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ลกัษณะของสญัญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 

การต่ออายุ

สญัญา 
การเลิกสญัญา เง่ือนไขท่ีสาํคญั 

- ลกูคา้ยงัคงเป็นผูม้กีรรมสทิธิใ์น

สินค้าที่ขนส่งตลอดระยะเวลา

การขนส่งสนิคา้ 

- ลูกค้าตกลงแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ

อิส ร ะ เพื่ อทํ าห น้ าที่ ใ นการ

ตรวจสอบด้านปริมาณและ

คุณภาพในการขนถ่ายสินค้า 

( l o ad i ng )  แล ะการปล่ อ ย

สินค้าออก (discharge) โดย

ลูกค้าจะเป็นผู้ร ับผิดชอบใน

ค่าใช้จ่ายสําหรับการแต่งตัง้

ผูต้รวจสอบอสิระ 

- ลูกค้าตกลงเป็นผู้ร ับผิดชอบ

ภาษีอากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิคา้

ทีข่นส่งแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

- ลูกค้า ไม่สามารถโอนสิทธิ  

หน้าที่ หรือนําเรือ FSU ตาม

สญัญาออกใหบ้รกิารขนส่งและ

จั ด เ ก็ บ สิ น ค้ า ท า ง เ รื อ แ ก่

บุคคลภายนอกอีกทอดหนึ่งได้  

เว้นแต่ไดร้บัความยนิยอมจาก 

NSSG 

2. สัญญาบริการขนส่ง

สิ น ค้ า ท า ง เ รื อ แ บ บ

กาํหนดระยะเวลา (Time 

Charter)  

4 - 6 เดอืน 

 

- สญัญาส่วนใหญ่กําหนดว่า ลูกค้า

อาจแสดงเจตนาบอกเลกิสญัญาไป

ยงั NSSG ในฐานะเจ้าของเรอืได้ 

โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวเป็น

ลายลักษณ์อักษร หากปรากฏว่า

เกดิเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ 

- ลูกค้าไม่สามารถใช้ประโยชน์

จากเรอืได ้(Off-hire period)  

- เรอืทีใ่หบ้รกิารขนส่งตามสญัญา

หายไป 

- เรอืทีใ่หบ้รกิารขนส่งตามสญัญา

ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่อัน

เนื่องมาจากการดําเนินการตาม

กฎหมาย หรือการกระทําผิด

กฎระเบยีบ 

 

สญัญาส่วนใหญ่ระบุสนิคา้ทีข่นส่ง 

และระบุพื้นที่ขนส่ง (Trading 

area) อย่างชัดเจน และกําหนด

เรือ่งต่าง ๆ ทีส่าํคญัดงันี้ 

- ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมสิทธิ ์โครงสร้างเรือ ธง

ชาตปิระจําเรอื การลงทะเบยีน

จัดชัน้ เรือ  (c lass i f icat ion) 

รวมถงึหา้มเปลีย่นแปลงบรษิัท

ซึ่งทําหน้าที่จดัการเรอื เว้นแต่

ไดร้บัความยนิยอมจากลกูคา้  

- NSSG มหีน้าที่จดัทํารายงาน

อุบัติ เห ตุทาง เรือ  และทาง

สิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ลกูคา้เป็นราย

เดอืน 

- NSSG ต้อ งตรวจสอบการ

ดํ า เนินงาน ต่ าง  ๆ ภายใต้
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ลกัษณะของสญัญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 

การต่ออายุ

สญัญา 
การเลิกสญัญา เง่ือนไขท่ีสาํคญั 

สญัญาฉบบันี้ เช่น การทํางาน

ของผู้ควบคุมเรือ เจ้าหน้าที่

ปร ะจํ า เ รือ  หรือลูก เรือ  ว่ า

เป็นไปตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช้

หรือไม่  โดยการตรวจสอบ

ดงักล่าวใหเ้ริม่ดาํเนนิการตัง้แต่

วนัทีม่กีารส่งมอบเรอืและตลอด

ระยะเวลาการให้บริการขนส่ง

ทางเรอื 

- NSSG ตกลงว่า สญัญาจา้งงาน

สําหรับเจ้าหน้าที่ประจํา เรือ 

และลูก เรือนั ้น  เ ป็นไปตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีบ่งัคบั

ใชก้บัเรอื 

- ลูกค้าอาจนําเรือตามสัญญา

อ อ ก ใ ห้ บ ริ ก า ร ข น ส่ ง แ ก่

บุคคลภายนอกอีกทอดได้  

อย่างไรกด็ ีลูกคา้ยงัคงมหีน้าที่

แ ล ะ ค ว าม รับผิด ช อ บ ต า ม

สัญญาต่อ NSSG ทัง้นี้  หาก

ลูกค้าต้องการโอนสิทธิตาม

สัญญากับบุคคลใด ๆ ลูกค้า

จะต้องได้รบัความยนิยอมจาก 

NSSG ก่อน 

3. สญัญาว่าจา้งตวัแทน

ในประเทศมาเลเซยีเพือ่

ดาํเนินการขออนุญาต

เดนิเรอืในนาม Nathalin 

Shipping Pte. Ltd. 

(Ship-to-Ship Transfer 

License Service 

Agreement) 

2 ปี คู่ ส ัญญาอาจ

ตกลงต่ออายุ

สัญญา Ship-

t o - S h i p 

T r a n s f e r 

L i c e n s e 

S e r v i c e 

Ag reemen t

ฉบบันี้ออกไป 

เมื่อปรากฏว่า

ตั ว แ ท น ใ น

ป ร ะ เ ท ศ

ม า เ ล เ ซี ย

ได้ร ับอนุญาต

จากหน่วยงาน

ข อ ง รั ฐ ใ น

สญัญาส่วนใหญ่กาํหนดว่า 

- NSSG มสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้

โดยส่งหนังสือบอกกล่าวเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไปยงัตัวแทน 

เมือ่เกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หนึ่ง ดงันี้ 

- หน่วยงานของรัฐ ใน

ป ร ะ เ ท ศ ม า เ ล เซี ย ที่

เกี่ยวข้อง ยกเลิกการ

อ นุ ญ า ต ใ ห้ ตั ว แ ท น

ปร ะ กอ บกิจ ก า ร เ รือ 

FSU ตามสญัญา  

- ตวัแทนดําเนินการใด ๆ 

อนัเป็นการผดิสญัญา 

- ตัวแทน มสีทิธิบอกเลิกสญัญา

ได ้โดยสง่หนงัสอืบอกกล่าวเป็น

- NSSG ตกลงว่าจ้างตวัแทนใน

ประ เทศมาเล เซียซึ่ ง ได้ร ับ

อนุญาตให้ประกอบกจิการเรอื 

FSU ในประเทศมาเลเซยี และ

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

หน่วยงานราชการของประเทศ

มาเลเซียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ 

NSSG สามารถเดินเรือขนส่ง

น้ํามนัในประเทศมาเลเซยีตาม

พื้นที่ที่หน่วยงานของรฐัได้ให้

อนุญาตไว้ ทัง้นี้  เรือ FSU ซึ่ง

ใช้ในการเดินเรือนัน้เป็นเรือ

ตามที ่NSSG กาํหนด 

- ตวัแทนเป็นผู้ดําเนินการตดิต่อ

ขออนุญาตนําเรอืเทยีบท่าและ

ออกจากท่า และขนสินค้าลง
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ลกัษณะของสญัญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 

การต่ออายุ

สญัญา 
การเลิกสญัญา เง่ือนไขท่ีสาํคญั 

ป ร ะ เ ท ศ

มา เล เซีย ให้

ป ร ะ ก อ บ

กจิการเดนิเรอื 

FSU ต่อไปอกี

ระยะเวลาหนึ่ง  

ลายลกัษณ์อกัษรไปยงั NSSG 

เมือ่เกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หนึ่ง ดงันี้ 

- NSSG ผิดนัดไม่ชําระ

ค่ าธรรมเนี ยมในการ

ดําเนินการตามสัญญา 

ต า ม ที่ กํ า ห น ด ไ ว้ ใ น

สญัญา หรอื 

- NSSG ดําเนินการใด ๆ 

อนัเป็นการผดิสญัญา 

หรือขึ้นจากเรือ  (Loading) 

รวมถึงจดัเตรียมเอกสารเรื่อง

ต่าง ๆ เช่น การศุลกากร, ด่าน

ตรวจอาชวีอนามยั, ด่านตรวจ

คนเข้า เมือง กับหน่วยงาน

ราชการในประเทศมาเลเซยี ใน

นามของ NSSG  

- ตัว แทน มีห น้ าที่ ใ น ก า ร ใ ห้

คําแนะนําทางด้านภาษี หรือ

กฎหมายทอ้งถิน่ กบั NSSG 

- คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่อาจโอน

สิทธิ และ/หรือ หน้าที่  ตาม

สญัญาใหแ้ก่บุคคลภายนอกได้ 

เว้นแต่ไดร้บัความยนิยอมจาก

คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง 
 

 

 

4.7 สญัญาเงินกู้ท่ีสาํคญั  

สญัญา สญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่เป็นเงนิทุนสาํหรบัการซื้อเรอื ทีด่นิและปรบัปรุงอาคาร เพือ่การประกอบธุรกจิของ

กลุ่มบรษิทัฯ 

 

คู่สญัญา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบัธนาคารพาณชิย ์ 

 

วงเงินกู้ยืมระยะยาวท่ี

สาํคญั  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560)  

 บรษิทัฯ วงเงนิกูร้วม 90.78 ลา้นดอลลาร ์และ 931  ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระงวดสุดทา้ยเดอืนตุลาคม 

2565 

 NTL วงเงนิกูร้วม 1,705.96 ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระงวดสุดทา้ยเดอืนมถุินายน 2567 

 SHT วงเงนิกูร้วม 79.9 ลา้นดอลลาร ์ครบกาํหนดชาํระงวดสุดทา้ยเดอืนมนีาคม 2567 

เง่ือนไขเงินกู้ท่ีสาํคญั 

(Loan Covenants) 

ในแต่ละสญัญาเงนิกูม้เีง ือ่นไขกาํรดาํรงอตัราส่วนทางการเงนิทีส่าํคญั ดงันี้  

 ให้ผู้กู้ดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ DSCR1 (Debt Service Coverage Ratio) ไว้ใน

อตัราส่วนไมน้่อยกว่า 1.0 - 1.2 เท่า (แลว้แต่ธนาคาร)  

 ผูกู้จ้ะไม่ก่อภาระผูกพนัใดๆ โดยการกูย้มืหรอืคํ้าประกนับุคคลใดๆ จนทําใหอ้ตัราส่วนของหนี้สนิรวมต่อ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ D/E2 (Debt to Equity Ratio) ของผูกู้ ้เกนิกว่าอตัราส่วนทีก่ําหนด (อตัราส่วนทีก่ําหนด

แลว้แต่วงเงนิกูแ้ละธนาคาร) อยู่ในช่วงระหว่าง 2.0 – 6.5 เท่า แต่ทัง้นี้ Debt to Equity Ratio จะตอ้งไมต่ํ่า

กว่าศนูย ์ ทัง้นี้ โดยใหน้บัรวมเงนิกูย้มืจากกรรมการ/บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง และเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการ/บรษิทัที่

เกีย่วขอ้งสทุธ ิรวมเป็นส่วนของทนุดว้ย 

 ในกรณีทีผู่กู้แ้ละโครงการของผูกู้ไ้ม่สามารถดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ได้ทนัตามกําหนดระยะเวลา หรอืไม่

สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายก่อสรา้ง และค่าดาํเนินการอื่นๆ (Cost Overrun) ใหเ้ป็นไปตามแผนการทีผู่กู้ไ้ด้

เสนอไวต่้อผูใ้หกู้ ้ผูกู้จ้ะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบลงทุนในส่วนนี้เอง เพื่อใหง้านก่อสรา้งแลว้เสรจ็ โดยไม่มผีล

ผกูพนัในการทีผู่ใ้หกู้จ้ะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนวงเงนิสนิเชือ่เพิม่เตมิแก่ผูกู้อ้กีแต่อย่างใด 
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 ในกรณีทีผู่กู้ข้าดสภาพคล่องในการลงทุนต่อเรอื และ/หรอืการชาํระเงนิคนืเงนิกูใ้หแ้ก่ผูใ้หกู้ ้และ/หรอืเกดิ 

Cost Overrun อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้กู้จะต้องจดัหาเงนิทุนจากการเพิ่มทุน และ/หรือการกู้ยืมเงนิจาก

กรรมการ หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกรณกีูย้มืเงนิจากกรรมการ หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูกู้จ้ะตอ้งไมช่าํระ

คนืเงนิกูย้มืกรรมการหรอืบรษิทัในเครอืทีเ่กีย่วขอ้ง จนกว่าผูกู้จ้ะไดช้าํระเงนิใหแ้ก่ผูใ้หกู้จ้นครบถว้น โดย

ใหค้งเงนิกูย้มืกรรมการ หรอืบรษิทัในเครอืทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้ป็นหนี้ลาํดบัรอง (Subordinated Debt) 

 ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้ใหส้ถาบนัการเงนิทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัท ีเมือ่เกดิขอ้พพิาทหรอืคดใีดๆ  

 ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หกู้ท้ราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า30วนั เมือ่ผูกู้จ้ะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของผูกู้ ้ทัง้นี้ 

ผู้กู้สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 1) การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวต้องไม่กระทบต่อ

ความสามารถในการชําระหนี้ของผู้กู ้และ 2) ไม่มเีหตุผดินัดเกดิขึน้ ผู้กู้ต้องไม่ทําการโอน ขาย ให้เช่า 

จําหน่าย หรอื ก่อใหเ้กดิภาระตดิพนัใดๆ กบัทรพัยส์นิทีเ่ป็นหลกัประกนั (เรอืของแต่ละวงเงนิกู)้ ของผูกู้ ้

เวน้แต่ในกรณีทีเ่ป็นทําการค้าปกตขิองผูกู้ ้หรอืเป็นการจําหน่ายทรพัย์สนิที่เสื่อมสภาพอนัเนื่องมาจาก

ลกัษณะหรอืสภาพของทรพัยส์นินัน้เอง 

 ผูกู้จ้ะตอ้งโอนสทิธหินงัสอืคํ้าประกนัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้ในกรณทีีอู่่ต่อเรอื เปิดหนงัสอืคํ้าประกนัมาใหก้บัผูกู้ ้ภาน

ใน 14 วนั หลงัจากเบกิรบัเงนิกูใ้นแต่ละงวด 

 ในกรณทีีผู่กู้ม้กีารซื้อเรอืเพิม่เตมิตอ้งไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หกู้ก่้อน 

 ผูกู้จ้ะตอ้งนําเงนิรายไดท้ีไ่ดร้บัจากเรอืทีเ่ป็นหลกัประกนักบัผูใ้หกู้ม้าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูกู้ท้ ีเ่ปิดไว้

กบัผูใ้หกู้ ้และมอบสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวใหไ้วเ้ป็นประกนัในการชําระหนี้กบัผู้ให้กู้ 

หรอืยนิยอมใหผู้กู้ม้สีทิธหิกัเงนิในบญัชเีงนิฝากดงักล่าวมาชําระหนี้แก่ผูใ้หกู้้เมือ่หนี้ครบกําหนดชําระได้

ทนัท ี(Pledge and Assignment of Accounts) 

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

ประกนัภยัอื่นทีจ่าํเป็น โดยยกผลประโยชน์จากประกนัภยัเรอืทัง้หมดใหผู้ใ้หกู้ ้ตลอดระยะเวลาการมผีลใช้

บงัคบัของสญัญากูย้มืเงนิ ยกเวน้ Protection & Indemnity Insurance ทีท่างบรษิทัประกนัชาํระค่าสนิไหม

ทดแทนใหก้บับุคคลที3่ แต่ทัง้นี้ หากผูกู้ใ้หบ้รกิารเดนิเรอืในพืน้ทีเ่สีย่งต่อภาวะสงครามและ Privacy ตาม

ประกาศของ Lloyd’s Register ผูกู้จ้ะตอ้งทาํประกนัภยั Wars และ Privacy Insurance เพิม่เตมิดว้ย 

 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งดงัต่อไปนี้  

- ผูม้อีํานาจกระทาํการแทน หรอือํานาจของผูม้อีํานาจกระทาํการแทนของผูกู้ ้หรอื  

- แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบั หรอืตราประทบั  

ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 15 วนั นับจากวนัเปลี่ยนแปลง พร้อมทัง้แนบ

เอกสารประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว  

หมายเหตุ : 

1 DSCR คาํนวณจาก กําไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย, ภาษเีงนิได,้ ค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) หารดว้ย (ส่วนของหนี้สนิระยะยาวที่

ถงึกาํหนดชาํระในงวดบญัชนีัน้ (CPLTD) รวมดอกเบีย้จ่ายเงนิกูท้ ัง้ระยะยาวและระยะสัน้)  

2 D/E คาํนวณจาก (หนี้สนิรวม ลบ ดว้ยเงนิกูย้มืจากกรรมการ/บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง) หารดว้ย (สว่นของทุน บวกเงนิกูย้มืจากกรรมการ/บรษิทัที่

เกีย่วขอ้ง ลบเงนิใหกู้ย้มืแก่กรรมการ/บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 
 
 
 
 
 

 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมไิดเ้ป็นคู่ความหรอืคู่กรณีในคดหีรอืขอ้พพิาททางกฎหมายใด ๆ ทีย่งัไม่สิน้สุดทีอ่าจส่งผล

กระทบด้านลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยทีม่จีํานวนสูงเกนิกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถอืหุน้ ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 รวมทัง้คดทีีม่ผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างมนีัยสาํคญั และคดอีื่นทีม่ไิด้

เกดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอ่ืนๆ  

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ชือ่บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

ชือ่บรษิทัภาษาองักฤษ Prima Marine Public Company Limited 

ชือ่ยอ่ PRM 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107560000141 

กลุ่มอุตสาหกรรม บรกิาร 

หมวดธุรกจิ ขนส่งและโลจสิตกิส ์

ประเภทธุรกจิ ประกอบกจิการการใหบ้รกิารและสนบัสนุนขนส่งน้ํามนัดบิ ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู  

 ผลติภณัฑน้ํ์ามนักึง่สาํเรจ็รปู และปิโตรเคมเีหลวและปิโตรเคมอีย่างครบวงจร แบ่งเป็น 4 หมวดธุรกจิ ดงันี้ 

1. ธุรกจิเรอืขนส่งน้ํามนัดบิ ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู ผลติภณัฑน้ํ์ามนักึง่สาํเรจ็รปู และปิโตรเคมเีหลว 

2. ธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็น้ํามนัดบิ และผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู (Floating Storage Unit) 

3. ธุรกจิเรอืขนส่งทีใ่หก้ารสนบัสนุนงานสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล (Offshore Support Vessel) 

4. ธุรกจิการบรหิารจดัการเรอื (Ship Management) 

ทุนจดทะเบยีน 2,500,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 2,500,000,000 หุน้ มลูค่ารวม 2,500,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 2,500,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 2,500,000,000 หุน้ มลูค่ารวม 2,500,000,000 บาท 

มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 1.00 บาทต่อหุน้ 

วนัทีเ่ขา้ซื้อขายวนัแรก 14 กนัยายน 2560 

ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย 

 โทรศพัท ์ 0-2016-0190-4 

 โทรสาร 0-2016-0199 

 เวบ็ไซต ์ www.primamarine.co.th 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ โทรศพัท ์ 0-2016-0190-4 ต่อ 610 

 โทรสาร 0-2016-0199 

 อเีมล prima-ir@primamarine.co.th 

สาํนกักาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน โทรศพัท ์ 0-2016-6596 

และเลขานุการบรษิทั โทรสาร 0-2016-0199 

 อเีมล cp_cs@primamarine.co.th 

บคุคลอ้างอิง 

 นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

   ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

   โทรศพัท ์ 0-2009-9999 

   โทรสาร 0-2009-9991  

 ผูส้อบบญัช ี บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 อาคารบางกอกซติี้ทาวเวอร ์ชัน้ 15 

 179/74-80 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120โทรศพัท ์0-2286-9999 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  บ      

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

________________________________________________________________ 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 

 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนท่ี 2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้วของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,500,000,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุชําระแล้ว 2,500,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,500,000,000 หุ้น 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

บริษัทมีโครงสร้างผู้ ถือหุ้นตามข้อมลู ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุวนัท่ี  11/09/2560 ประเภท : IPO  จดัทําโดยบริษัท 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นดงันี ้

สัญชาติผู้ถอืหุ้น จาํนวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 

 จาํนวนหุ้นรวม (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(%) 

ไทย 9,630   1,987,987,100  79.52% 

ตา่งด้าว 39      512,012,900  20.48% 

รวมทัง้สิน้ 9,669   2,500,000,000 100% 

 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ปรากฏดงันี ้

ลาํดับ ผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถอื

หุ้น (%) 

1. บริษัท นทลนิ จํากดั 1,354,999,800 54.20 

2. AUSTIN ASSET LIMITED 495,000,000 19.80 

3. กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบียน

แล้ว 

24,168,400 0.967 

4. BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 101400 12,000,000 0.48 

5. กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 9,155,900   0.37 

6. กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่

ประเทศไทย 

8,554,900 0.34 

7. บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 8,000,000 0.32 

8. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 7,400,000 0.30 

9. กองทนุเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 6,687,000   0.27 

10. นางสาวนีรชา ปานบญุห้อม 5,761,000 0.23 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นสามารถดขู้อมลูจาก www.set.or.th ก่อนการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder’s agreement) 

 -ไมม่-ี 

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 -ไมม่-ี 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกั

ภาษี และเงินสํารองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน

ผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจําปีจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกําไร

พอท่ีจะทําเช่นนัน้ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในคราวถดัไป 

 

สรุปการจ่ายเงนิปันผล สาํหรับปี 2560 ดังนี ้

เงนิปันผลจากผลประกอบการประจาํปี 2560 

อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.50 

อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท) 0.37 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%) 85% 

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยนัน้จะอยูภ่ายใต้อํานาจการพิจารณาอนมุตัิของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทยอ่ย หรือท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยจะต้องคํานึงถึงผลการดําเนินงาน สภาพคลอ่ง กระแสเงิน

สด และสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทนุของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทยอ่ยหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยแตล่ะบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย (ไมว่า่จะ

ตัง้อยูภ่ายในประเทศหรือต่างประเทศ) จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลงัจากหกั

ภาษีและเงินสาํรองตา่งๆ ตามกฎหมายของประเทศนัน้ อยา่งไรก็ดี การจา่ยเงินปันผลจะพิจารณาตามความเหมาะสมของ

สภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทนุและแผนการขยายกิจการของบริษัทยอ่ยนัน้ เป็นต้น อนึง่ เพ่ือให้การจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการ

จ่ายเงินปันผล กรรมการซึ่งได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทให้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยนัน้ มีหน้าท่ีต้องรายงานให้

ท่ีประชมุคณะกรรมบริษัท 

 

 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

ผังการบริหารงาน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหากาํหนด
ค่าตอบแทน และกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบญัชี
และการเงิน

ฝ่ายการลงทุนและ
ประกนัคุณภาพ

ฝ่ายการตลาด 1 ฝ่ายการตลาด 2
ฝ่ายเทคนิค

และปฎิบติัการ

ฝ่ายจดัซื้อจดัจ้าง
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ
ฝ่ายการจดัการ

สาํนักงาน
ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์

สาํนักกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน
และเลขานุการบริษัท
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยจํานวน 4 ชดุ ดงันี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

2. คณะกรรมการบริหาร  

3. คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ทา่น ดงันี ้

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายบวร วงศ์สนิอดุม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2.  พลเรือเอกนิพนธ์ จกัษุดลุย์ รองประธานกรรมการบริษัท  

3.  นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5.  นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6.  นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ 

7.  นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ กรรมการ 

8.  นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น กรรมการ 

9.  นายชาญวิทย์ อนคักลุ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

โดยมี นายอนพุงษ์ ชํานาญการ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท โดยผา่นการอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบริษัท จากสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 60/2557  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัททัง้ 9 ทา่น ไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้าม ดงันี ้

1. ไมม่ีประวตัิการกระทําผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปี 2560 ท่ีผา่นมา 

8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาต่างๆ ของ

ธุรกิจ และเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ เป็นผู้มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหาร

ระดับสูงวางแผนการดําเนินงาน ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนกําหนดและกํากับดูแลนโยบายด้านการเงิน การ

บริหารความเสี่ยง ตลอดรวมทัง้ภาพรวมขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคญัในฐานะผู้ นําองค์กรท่ีสร้าง

คณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน กบัทัง้ กํากบัดแูลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้อยา่งเป็นอิสระ 
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8.1.2 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 คือ นายสรุพล มีเสถียร นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น 

วา่ท่ีเรือตรีชาญวิทย์ อนคักลุ กรรมการสองคนในสีค่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 

 

8.1.3 อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมคณ ะกรรมการบริษัท ครัง้ ท่ี  1/2560 เมื่อวัน ท่ี 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติ กําหนดกฎบัตรของ

คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

(1) ปฏิบตัิหน้าท่ีและกํากบัดแูลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบับริษัทย่อย/

บริษัทร่วม กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริตเพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นทกุราย และมีหน้าท่ีดแูลให้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

รวมทัง้กฎหมายเก่ียวกบัการห้ามจ่ายสนิบนหรือการสนบัสนนุการทจุริตคอรัปชัน่ 

(2) กําหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ นโยบาย เปา้หมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง

การบริหารจัดการ และอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ีฝ่ายจัดการนําเสนอ รวมถึงกํากับดูแลการ

บริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีดงักลา่ว เพ่ือให้เป็นไป

ตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูคา่สงูสดุให้แก่บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และผู้ ถือหุ้น 

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายจัดการอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอเพ่ือให้บรรลกุลยุทธ์

และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดแูลระบบกลไกการจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม 

(4) กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส 

คา่ตอบแทน และบําเหน็จรางวลัของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

(5) ดําเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการ

รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในท่ี

เพียงพอและเหมาะสม และระบบจดัเก็บเอกสารท่ีทําให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั 

(6) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(7) พิจารณาอนมุตัิการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จําเป็นต้องได้รับการ

พิจารณาโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ

ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(8) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จําเป็นต้อง

พิจารณาโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้อง 

(9) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(10) พิจารณากําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร และกํากับดูแลให้มีระบบหรือ

กระบวนการในการบริหารจดัการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ติดตามผลการปฏิบตัิงาน 
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(11) ดแูลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้

ในกรณีท่ีกรรมการรายใดมีสว่นได้เสียในธุรกรรมใดท่ีทํากับบริษัทฯ หรือมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท

ยอ่ยเพ่ิมขึน้หรือลดลง ให้กรรมการรายดงักลา่วแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า 

(12) กําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ และจดัให้มีการปรับใช้นโยบายดงักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(13) แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยอ่ืนใด เพ่ือช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 

(14) แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท เพ่ือช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(15) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจําเป็นเพ่ือประกอบการตดัสนิใจท่ีเหมาะสม 

(16) จดัทํารายงานประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงิน

และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(17) จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี

ของบริษัทฯ 

(18) พิจารณาอนุมตัิเร่ืองต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ 

อยา่งเป็นธรรม 

(19) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการบริษัท 

 

ในการมอบหมายอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตัิ

รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรือ

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไป

ตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ 

สาํหรับการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการหรือบคุคลซึ่งได้รับมอบหมายมีหน้าท่ีสง่หนงัสือ

นดัประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั

ประชมุ เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์

ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ และในกรณีท่ีประธาน

กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ หากมีรองประธานกรรมการอยู่ในท่ีประชุม ให้รองประธาน

กรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ แตห่ากไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุนัน้หรือไมส่ามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการบริษัทซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการบริษัทคนหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ 
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8.1.5  วาระการดํารงตําแหนง่ของคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทมีระยะเวลาดํารงตําแหนง่ไมเ่กิน 3 ปี โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม โดยกรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่อาจได้รับ

เลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งได้ ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน

บริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

 

รายช่ือกรรมการ 

สรุปการประชุมคณะกรรมการในปี 2560 

คณะกรรม 

การบริษัทฯ 

คณะกรรม

การอิสระ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนฯ 

คณะกรรม

การบริหาร

ความเส่ียง 

การประชุม

สามัญผู้ถือ

หุ้น ปี 2560 

การประชุม

วิสามัญผู้ถือ

หุ้น ปี 2560 

รวม 13 ครัง้ รวม 1 ครัง้ รวม 5 ครัง้ รวม 4 ครัง้ รวม 3 ครัง้ รวม 1 ครัง้ รวม 1 ครัง้ 

1. นายบวร วงศ์สินอดุม(1) 13/13 1/1 - - - 1/1 1/1 

2. พลเรือเอกนิพนธ์ จกัษุดลุย์(1) 13/13 - - 4/4 - 1/1 1/1 

3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ(1) 13/13 1/1 5/5 4/4 - 1/1 1/1 

4. นายสมชาย ควูจิิตรสวุรรณ(1) 13/13 1/1 5/5 4/4 - 1/1 1/1 

5. นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ(์1) 13/13 1/1 5/5 - 3/3 1/1 1/1 

6. นายสรุพล มีเสถียร 12/13 - - - 3/3 1/1 1/1 

7. นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิส์ขุ 13/13 - - - 3/3 1/1 1/1 

8. นายสรุศกัดิ ์ใจเย็น 13/13 - - - - 1/1 1/1 

9. นายชาญวทิย์ อนคักลุ(2) 13/13 - - - - 1/1 1/1 

 

(1) ได้รับการแตง่ตัง้เข้าดํารงตาํแหนง่โดยมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2559 

(2) ได้รับการแตง่ตัง้เข้าดํารงตําแหนง่โดยตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2559  
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คณะกรรมการชุดย่อย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น ดงันี ้

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

ทัง้นี ้นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทาน

ความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

 

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องซึง่มีผลใช้บงัคบักบับริษัท และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

พร้อมทัง้เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุ 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคับและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วมีความ

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

(6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล

อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
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(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอํานาจ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

(8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ ท่ีเก่ียวข้องภายใต้อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการ

วา่จ้างหรือนําผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน  

(9) หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะ

ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(10) สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม และการ

ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

(11) ทบทวนกระบวนการการกํากบัดแูลกิจการและความรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมถึงการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่

ของบริษัทฯ 

(12) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกํากบัดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

และการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ประจําปีของบริษัทฯ 

(13) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ กําหนดให้วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดํารงตําแหนง่ไม่เกิน 3 ปี และให้

เป็นไปตามการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ให้กลบั

เข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตําแหนง่หรือไมอ่าจดํารงตําแหนง่จนครบกําหนดวาระได้ ซึ่งจะ

ส่งผลให้บริษัทฯ มีจํานวนกรรมการตรวจสอบตํ่ากว่า 3 คน ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้กรรมการ

ตรวจสอบรายใหม่ เพ่ือให้มีจํานวนครบถ้วนหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนัท่ีมีจํานวนกรรมการตรวจสอบไม่

ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร 7 ทา่น ดงันี ้

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  วา่ท่ีเรือตรีชาญวิทย์ อนคักลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2.  นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

3.  นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น กรรมการ / กรรมการบริหาร 

4.  นายหวงั เหวย่ กรรมการบริหาร 

5.  นายสมพฒัน์ คงสาํราญ กรรมการบริหาร / ผู้ อํานวยการสายงานการตลาด (Commercial 2) 

6.  นายวิริทธ์ิพล จไุรสนิธ์ุ กรรมการบริหาร / ผู้ อํานวยการสายงานการเงิน และการบญัชี 

7.  นายณฐักรณ์ สาํราญ กรรมการบริหาร / ผู้ อํานวยการสายงานเทคนิค 

 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของของคณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี

ของคณะกรรมการบริหาร ดงันี ้

(1) จดัทําและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจ

การบริหารงานเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และกํากบั ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร และอํานาจการบริหารท่ี

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานดงักลา่วให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

(2) เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานตามปกติธุระ  

(3) อนุมตัิการเข้าทําสญัญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเง่ือนไข

การค้าทัว่ไป (เช่น การซือ้ขาย การลงทนุหรือร่วมทนุกบับคุคลอ่ืนเพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ในการดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามท่ีกําหนดไว้ในอํานาจอนมุตัิ (Delegation of 

Authority)* หรือตามท่ีคณะกรรมการกําหนด และภายใต้ข้อบงัคบัของหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาด

หลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการได้มาจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์    

(4) พิจารณากลัน่กรองการกู้ยมืเงิน และการขอสนิเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจํานํา 

จํานอง หรือเข้าเป็นผู้คํา้ประกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ภายในวงเงินตามท่ีกําหนดไว้ในอํานาจอนมุตัิ (Delegation of 

Authority)* หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

(5) อนมุตัิแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ โดยอยูภ่ายใต้กรอบงบประมาณ

ท่ีผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะปี 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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(6) กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส 

คา่ตอบแทน และบําเหน็จรางวลัของพนกังาน  

(7) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท

กําหนด 

(8) มอบอํานาจให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือหลายคนปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหาร 

(9) ติดตามผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้

ปัญหา หรืออปุสรรคท่ีเกิดขึน้และแนวทางการปรับปรุงให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

 

หมายเหต ุ: *ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2559 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ได้มีมติกําหนดอํานาจอนมุตัิ โดย

อํานาจการอนมุตัิท่ีสําคญัของคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ การพิจารณาอนมุตัิการลงทนุซือ้หรือขายเรือต่อโครงการ ใน

วงเงินไมเ่กิน 200 ล้านบาท การลงทนุโครงการอ่ืน ในวงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท การปรับปรุงงบประมาณระหวา่งปี ไมเ่กิน

ร้อยละ 10 ตอ่โครงการ การกู้ยิมเงินระยะยาว ในวงเงินไมเ่กิน 200 ล้านบาท เป็นต้น  

 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิ

รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรือ

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิไว้ 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการ

ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทัง้นี ้กรรมการบริหารซึ่งพ้น

ตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารได้อีก 

ในกรณีท่ีกรรมการบริหารครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระได้ ซึ่งจะ

ส่งผลให้มีจํานวนกรรมการบริหารตํ่ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการบริหารรายใหม่ให้มีจํานวน

ครบถ้วนในทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีจํานวนกรรมการบริหารไมค่รบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองใน

การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกิจการที่ดี (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ

กํากบัดลูกิจการท่ีดี 3 ทา่น ดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  พลเรือเอกนิพนธ์ จกัษุดลุย์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการที่ด ี

2.  นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

3.  นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการที่ดี 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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   ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของของคณะกรรมการสรรหาฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี

ของคณะกรรมการสรรหาฯ ดงันี ้

(14) กําหนดคุณสมบัติและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัท) และผู้บริหารระดบัสงู ให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด และพิจารณาคดัเลอืกผู้ ท่ีมี

ความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเพ่ือเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ 

และ/หรือ นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป (แล้วแตก่รณี) 

(15) พิจารณาความเป็นอิสระและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพ่ือให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของ

บริษัทเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

(16) พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทน (ไมว่า่จะอยูใ่นรูปเงินสด หลกัทรัพย์ หรืออ่ืนใด) ของ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(17) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(18) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้

สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

(19) กํากบัดูแลการดําเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการท่ีบริษัทจัดตัง้ขึน้ รวมทัง้

ผู้บริหารและพนกังาน ให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(20) กําหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ ข้อพงึปฏิบตัิท่ีสาํคญัๆ ของบริษัทตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(21) เสนอแนะข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและ

พนกังานของบริษัท 

(22) ให้ความเห็นชอบแผนงานการดําเนินกิจกรรมสง่เสริมการกํากบัดูแลกิจการ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรักษา

มาตรฐานและพฒันาการกํากบัดแูลกิจการและสร้างการกํากบัดแูลกิจการเป็นวฒันธรรมขององค์กรโดยใช้การสือ่ความไป

ยงักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการอยา่งสมํ่าเสมอ 

(23) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนว

ปฏิบตัิและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(24) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท

กําหนด 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการสรรหาฯ 

บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (“กรรมการสรรหาฯ”) มีวาระ

การดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาฯ 

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทัง้นี ้กรรมการสรรหาฯ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการสรรหาฯ ได้อีก 

ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระได้ ซึ่งจะ

สง่ผลให้มีจํานวนกรรมการสรรหาฯ ตํ่ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการสรรหาฯ รายใหม่ให้ครบถ้วน

ในทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนัท่ีจํานวนกรรมการสรรหาฯ ไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาฯ  



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมี  3 ทา่น ดงันี ้

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2.  นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.  นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี

ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

(1) กํากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บริษัทมี

ระบบการบริหารความเสีย่งท่ีมีประสทิธิภาพทัว่ทัง้องค์กรและมีการปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ือง 

(2) พิจารณาประเมินและทบทวนลกัษณะความเสีย่งท่ีบริษัทประสบอยูห่รือคาดวา่จะเกิดขึน้และสง่ผลกระทบ

ตอ่บริษัท (Identification of Risk) และกําหนดระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite) 

(3) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทัง้ภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลมุ และ

สอดคล้องกบักลยทุธ์และทิศทางของธุรกิจ  

(4) พิจารณากําหนดกลยทุธ์และแนวทางปฏิบตัิในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหาร

ความเสีย่ง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกํากบัดแูลระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

(5) พิจารณากําหนดโครงสร้างและแตง่ตัง้คณะทํางานบริหารความเสีย่ง เพ่ือทําหน้าท่ีประเมินและติดตามผล

การจดัการความเสีย่ง และจดัทํารายงานความเสีย่ง 

(6) พิจารณากําหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสีย่งท่ีเกิดขึน้และอาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ เพ่ือ

ใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ความเสีย่งแตล่ะประเภท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

(7) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบตัิในการบริหารความเสี่ยงของ

บริษัท เพ่ือให้มัน่ใจว่านโยบาย กลยทุธ์ และแนวปฏิบตัิดงักลา่วมีความสอดคล้องกบักลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท 

และสามารถกํากบัดแูลระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

(8) รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 

(9) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท

กําหนด 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตาม

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทัง้นี ้

กรรมการบริหารความเสีย่งซึง่พ้นตาํแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสีย่งได้อีก 
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ในกรณีท่ีกรรมการบริหารความเสีย่งครบวาระการดํารงตาํแหนง่หรือไมอ่าจดํารงตําแหนง่จนครบกําหนดวาระได้ 

ซึง่สง่ผลให้มีจํานวนกรรมการบริหารความเสี่ยงตํ่ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการบริหารความเสี่ยง

รายใหม่ให้ครบถ้วนในทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีจํานวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพ่ือให้

เกิดความตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 

 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดีจะเป็นผู้ ทําการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ

เหมาะสมและสอดคล้องกบักฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด และพิจารณาคดัเลือกผู้ ท่ีมีความเหมาะสม

ในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ เพ่ือดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท โดยจะนําเสนอความเห็นตอ่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ เสนอความเห็นต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

อนมุตัิการลงมติเลอืกตัง้กรรมการ 

ทัง้นี ้การลงมติเลือกตัง้กรรมการต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ ในกรณีท่ีเลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้

ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้

ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็น

ผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทคดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริษัท 1 

ทา่น ให้ดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการบริษัท  

อนึ่ง ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัและกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะ

เหลือน้อยกวา่สอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงั

เหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

 

คุณสมบัติกรรมการ 

กรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นบคุคลผู้มีคณุสมบตัิดงันี ้

(1) เป็นบคุคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่าง

เพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ ได้ 
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(2) มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ี

จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

(3) ไม่เป็นบคุคลประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้า

เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษัทฯ ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

 

การสรรหากรรมการอิสระ 

ในการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บคุคลดงักลา่วต้องมีคุณสมบตัิตามนิยามท่ี

บริษัทฯ กําหนด ซึง่เป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศแก้ไขเพ่ิมเติม

ซึง่อาจมีในอนาคต และต้องเป็นบคุคลซึ่งสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายได้เท่าเทียมกนั เพ่ือป้องกนัความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ

ได้ 

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดีจะเป็นผู้ ทําการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ

เหมาะสมและสอดคล้องกบักฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด และพิจารณาคดัเลือกผู้ ท่ีมีความเหมาะสม

ในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ เพ่ือดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยจะนําเสนอความเห็น

ตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ เสนอความเห็นต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิการลงมติเลอืกตัง้กรรมการ 

ทัง้นี ้การลงมติเลอืกตัง้กรรมการอิสระโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามการลงมติเลอืกตัง้กรรมการ 

 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการท่ี ไม่ ทําหน้า ท่ี เป็นผู้ บ ริหารเป็นกรรมการท่ี เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอํานาจควบคมุ และเป็นผู้ซึง่ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ ในลกัษณะท่ีจะให้มีข้อจํากดั

ในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ตามกฏระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์ ดงันี ้

 

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ

รายนัน้ ๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้

มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี ้

ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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(3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ 

หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือ

เคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั ซึ่ง

เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ

บริษัทฯ หรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํา่กวา่ ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการ

คํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม สําหรับการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีกอ่นได้รับการแตง่ตัง้ 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้

ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ

หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

(9) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เก่ียวกับการนดัหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนําส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทึก

รายงานการประชมุ 

 

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นบคุคลผู้มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) เป็นผู้มีคณุสมบตัิในการเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอํานาจตดัสินใจในการดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

(3) ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ฯ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

(4) เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมี

กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถ

ทําหน้าท่ีสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

 

การสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีบริษัทฯ กําหนด เพ่ือดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหาร 1 ท่าน ให้ดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเพ่ือช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

เก่ียวกับการนดัหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนําส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทึก

รายงานการประชมุ 

 

คุณสมบัติกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารต้องเป็นบคุคลผู้มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศ

ความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีแก่บริษัทฯ ได้ 

(2) มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้า

เป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษัทฯ ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติ

แตง่ตัง้ 
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การสรรหากรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิมีคุณสมบตัิเหมาะสมตามท่ีบริษัทฯ กําหนด เพ่ือดํารง

ตําแหน่งกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการสรรหาฯ แต่งตัง้เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เก่ียวกับการนัดหมายการประชุม 

จดัเตรียมวาระการประชมุ นําสง่เอกสารประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

 

คุณสมบัติกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ต้องเป็นบคุคลผู้มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะ

อทิุศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีแก่บริษัทฯ ได้ 

(2) มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้า

เป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษัทฯ ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติ

แตง่ตัง้ 

 

การสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิมีคุณสมบตัิเหมาะสมตามท่ีบริษัทฯ กําหนด เพ่ือดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคดัเลือกสมาชิกกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 

คน ดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพ่ือช่วยเหลือในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการนดัหมายประชุม จัดเตรียมวาระการ

ประชมุ นําสง่เอกสารประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ  

 

คุณสมบัติกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสีย่งต้องเป็นบคุคลผู้มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะ

อทิุศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีแก่บริษัทฯ ได้ 

(2) มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้า

เป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษัทฯ ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติ

แตง่ตัง้ 
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การสรรหาผู้บริหาร 

ในการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน่งผู้บริหารนัน้คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแล

กิจการท่ีดีจะเป็นผู้ ทําการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมและสอดคล้องกบักฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กําหนด เพ่ือดํารงตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุในแต่ละฝ่ายงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิ ความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ท่ีมีความจําเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท โดยจะเสนอช่ือให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้ 

 

8.2 ผู้บริหาร*  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 8 ทา่น ดงันี ้ 

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายชาญวิทย์ อนคักลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2.  นายณฎัฐ์กรณ์ สาํราญ  ผู้ อํานวยการสายงานเทคนิค 

3.  นายสมพฒัน์ คงสาํราญ ผู้ อํานวยการสายงานการตลาด (Commercial 2) 

4.  นางสาวนิภทัร เอ่ียมศิริวฒัน์ ผู้ อํานวยการสายงานการตลาด (Commercial 1) 

5.  นางสาวพรรณทิพย์ ไทยอยู ่ ผู้ อํานวยการสายงานลงทนุโครงการ และประกนัคณุภาพ 

6.  นายวิริทธ์ิพล จไุรสนิธ์ุ ผู้ อํานวยการสายงานการเงินและการบญัชี 

7.  นางสาวกสุมุา หมูว่รรณ์ ผู้จดัการบญัชี 

8.  นางสาวจารุภา ตว่นภษูา ผู้จดัการแผนกการเงิน 

หมายเหต ุ: * ตามคํานิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ. 17/2551 

เร่ือง การกําหนดบทนิยามในประเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 

8.2.1 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี

ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ดงันี ้

(1) กําหนดระเบียบเก่ียวกบัการกํากบัดแูล การบริหาร และการปฏิบตัิงานประจําวนัตามปกติธุรกิจให้เป็นไป

ตามนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารกําหนด 

(2) นําเสนอวิสยัทศัน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต่อ

คณะกรรมการบริหารเพ่ือประโยชน์ในการจัดทําเร่ืองดังกล่าวเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมการ

พิจารณาเร่ืองดงักลา่วกบัคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

(3) เจรจา และเข้าทําสญัญา หรือ ธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในอํานาจ

และวงเงินตามท่ีกําหนดไว้ในอํานาจอนมุตัิ (Authority Limits) 

(4) อนมุตัิแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ ภายในอํานาจและวงเงินตามท่ี

กําหนดไว้ในอํานาจอนมุตัิ (Authority Limits) 

(5) มีอํานาจจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก และเลกิจ้างพนกังานบริษัทในตําแหนง่ท่ีตํ่ากวา่ระดบั Function 

Director 
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(6) มีอํานาจกําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึน้เงินเดือนสําหรับ

พนกังานบริษัทในตําแหนง่ท่ีตํ่ากวา่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ภายใต้กรอบและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดไว้ 

(7) ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการและเสนอแนะแนว

ทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจท่ีวางไว้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และรายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าในการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร

และฝ่ายจดัการตอ่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

(8) ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทเพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทฯเป็นไป

ตามนโยบาย และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 

(9) พิจารณาอนมุตัิการดําเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการดําเนินงานท่ีเป็นรายการสนบัสนนุ

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึง่มีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

หรือคณะกรรมการบริหาร หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมตัิในหลกัการไว้แล้ว 

ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน

และรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางอํานาจอนมุตัิ* (Delegation of Authority) ตามท่ีได้รับ

อนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

(10) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทัง้มี

อํานาจดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว 

(11) มอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนัน้จะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบ

อํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถ

อนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรือ

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิไว้ 

8.2.2  การแยกตําแหนง่ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ถกูแบ่งแยกไว้อย่างชดัเจนเพ่ือให้

มัน่ใจได้ว่ามีการถ่วงดุลอํานาจ (Check and balance) โดยนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการบริษัท มีขอบเขต

หน้าท่ีรับผิดชอบเป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในท่ีประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้ น การประชุม

คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ว่าท่ีเรือตรีชาญวิทย์ อนัคกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีขอบเขตหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

บริหารงานประจําวนั (Day to Day operation) ตามขอบเขตอํานาจ แผนธุรกิจและงบประมาณ วิสยัทัศน์ ตลอดจน    

พนัธกิจ ซึง่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

  

 

                                                            ส่วนที ่2 | หน้า 21       แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

8.3 เลขานกุารบริษัท 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติแตง่ตัง้ให้ นายอนพุงษ์ ชํานาญการ 

ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีในนามบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจําปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร จดัสง่สําเนารายงานการมีสว่น

ได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี

บริษัทได้รับรายงานนัน้ 

(3) ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบงัคบั ตลอดจนนโยบายต่างๆ 

ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสมํ่าเสมอรวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงท่ีมนียัสาํคญัแก่กรรมการ  

(4) จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นและประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพงึ

ปฏิบตัิตา่งๆ  

(5) บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิ

ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพ  

(6) ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานเหตกุารณ์สาํคญัๆ ของบริษัทในสว่นท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงาน

ท่ีกํากบัดแูลบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ และข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ  

(7) ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของบริษัท  

(8) ควบคมุและจดัเก็บทะเบียนสําคญัของบริษัท รวมถึงใบอนญุาตตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ

และการแสดงสถานะของบริษัท  

(9) ดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ และการดําเนินการใด

ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ 

(10) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 

ทัง้นีคุ้ณสมบัติของผู้ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเก่ียวกับ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท” 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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8.4 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

8.4.1 คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 

(1) คา่ตอบแทนกรรมการ 

 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการ 64,000 35,000 

- กรรมการ 34,000 29,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ - 35,000 

- กรรมการตรวจสอบ - 29,000 

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

  

- ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- 35,000 

- กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี 

- 29,000 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   

- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง - 35,000 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง - 29,000 

  

 ทัง้นี  ้ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

เบีย้ประชมุ ซึง่จ่ายตามจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ และคา่ตอบแทนรายเดือน ดงันี ้

 

 

 

 

 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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รายช่ือกรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ เบีย้ประชุมกรรมการเฉพาะเร่ือง 
รวม 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท) 

 

เบีย้ประชุม

รายครัง้ 

(บาท) 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

(บาท) 

กรรมการสรร

หาและกําหนด

ค่าตอบแทนฯ 

(บาท) 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง (บาท) 

 

1. นายบวร วงศ์สินอุดม 832,000.00 455,000.00 - - - 1,287,000.00 

2. พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์ 442,000.00 377,000.00 - 140,000.00 - 959,000.00 

3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม 442,000.00 377,000.00 175,000.00 116,000.00 - 1,110,000.00 

4. นายสมชาย คูวจิติรสุวรรณ 442,000.00 377,000.00 145,000.00 116,000.00 - 1,080,000.00 

5. นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวัสดิ์ 442,000.00 377,000.00 145,000.00 - 105,000.00 1,069,000.00 

6. นายสุรพล มีเสถียร 408,000.00 348,000.00 - - 87,000.00 843,000.00 

7. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 442,000.00 377,000.00 - - 87,000.00 906,000.00 

8. นายสุรศักดิ์ ใจเยน็ 442,000.00 377,000.00 - - - 819,000.00 

9. นายชาญวทิย์ อนัคกุล 442,000.00 377,000.00 - - - 819,000.00 

รวมทัง้สิน้ 4,334,000.00 3,442,000.00 465,000.00 372,000.00 279,000.00 8,892,000.00 

 

2) คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเดือน และโบนสั โดยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 6 ราย*    

ในปี 2560 รวมทัง้สิน้ประมาณ 21.0 ล้านบาท 

  

หมายเหต ุ: *นบัรวมผู้จดัการหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัต่อจากผู้จดัการลงมา และผู้บริหารรายท่ีสี่ทกุ

ราย โดยไมร่วมถึงผู้จดัการแผนกบญัชีหรือการเงิน ซึง่ไมอ่ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัผู้บริหารรายท่ีสี ่ 

 

8.4.2 คา่ตอบแทนอ่ืน 

(1) กรรมการบริษัท 

- ไมม่ี - 

(2) กรรมการบริหาร 

- ไมม่ี -  

(3) กรรมการตรวจสอบ 

- ไมม่ี -   

(4) กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- ไมม่ี –  

 

 

 

 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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(5) ผู้บริหาร 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนให้แก่ผู้ บริหารของบริษัทฯ จํานวน 6 ราย* รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 

1,703,951 บาท ซึง่ประกอบด้วย เงินประกนัสงัคม และ เงินกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  

หมายเหตุ : *ผู้บริหาร 6 ราย ประกอบด้วย ผู้จดัการหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัต่อจากผู้จดัการลงมา 

และผู้ บริหารรายท่ีสี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้ จัดการแผนกบัญชีหรือการเงิน ซึ่งไม่อยู่ในระดับเดียวกันกับ

ผู้บริหารรายท่ีสี ่ 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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8.5 บคุลากร 

8.5.1 จํานวนบคุลากร  

จํานวนบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้ บริหาร*) แบ่งตามฝ่ายงาน ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้

หมายเหต ุ: *ผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้จดัการหรือผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารสีร่ายแรกนบัตอ่จากผู้จดัการลงมา และผู้บริหาร

รายท่ีสีท่กุราย โดยไมร่วมถึงผู้จดัการแผนกบญัชีหรือการเงิน ซึง่ไมอ่ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัผู้บริหารรายท่ีสี ่ 

ฝ่าย/แผนก 

 

จาํนวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2560 

บริษัทฯ BSC NMC NSSG รวม 

การตลาด 13 6 2 3 24 

การจดัการสาํนกังาน 5 - - 1 6 

การลงทนุและประกนัคณุภาพ 7 - - - 7 

กํากบัดแูลปฏิบตัิงานและเลขานกุารบริษัท 3 - - - 3 

งานเทคนิค 12 - 10 4 26 

จดัซือ้จดัจ้าง 10 - - 3 13 

ตรวจสอบภายใน 3 - - - 3 

จดัหาบคุลากร - 2 - 3 5 

ตัว๋เคร่ืองบินและบริการอ่ืน - 1 - - 1 

ทรัพยากรคนประจําเรือ - - 296/1 500/2 796 

ท่ีปรึกษา 4 - - - 4 

บริการทัว่ไป - - 5 - 5 

IT 1 - - 3 4 

บริหาร - - 1 - 1 

ปฏิบตัิการ - - 3 - 3 

บญัชีและการเงิน 28 - - 5 33 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 3 - - - 3 

อาชีวอนามยั ความปลอดภยั ความมัน่คง สิง่แวดล้อม 

และคณุภาพ  

(Health Safety Security Environment and Quality, 

HSSEQ) 

- - 3 3 6 

รวม 89 9 320 525 943 

หมายเหต ุ: /1 แบง่ออกเป็นพนกังานประจํา 76 คน และพนกังานสญัญาจ้างระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี 220 คน  

               /2 แบง่ออกเป็นพนกังานประจํา 3 คน และพนกังานสญัญาจ้าง 497 คน 
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8.5.2 คา่ตอบแทนพนกังาน  

คา่ตอบแทนของพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 รวมทัง้สิน้ประมาณ 106.8 

ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน เงินโบนสั เงินประกันสงัคม เงินกองทุนสํารองเลีย้งชีพ และเงินจ่าย

เกษียณอาย ุ 

8.5.3 การเปลีย่นแปลงของจํานวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา และปี 2560 

- ไมม่ี - 

8.5.4 ข้อพิพาทแรงงานในปีท่ีผา่นมา 

บริษัทฯ ไมม่ีสหภาพแรงงานและไมม่ีพนกังานบริษัทฯ คนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และพนกังานไมเ่คยยื่นข้อ

เรียกร้องให้มีการกําหนดข้อตกลงเก่ียวกบัสหภาพการจ้าง ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมเ่คยมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญั 

8.5.5 นโยบายทรัพยากรมนษุย์และการพฒันาบคุลากร 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของทรัพยากรมนษุย์ เสมือนเป็นปัจจยัหลกัแห่งความสําเร็จท่ีจะช่วยผลกัดนัการ

ดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กร ดงันัน้ บริษัทจึงมุ่งท่ีจะพฒันาพนกังานทกุระดบัให้เป็นคนดี 

คนเก่ง มีพฤติกรรมในการทํางานอยา่งมืออาชีพ  

(1) บริษัทฯ คดัสรรบคุลากรท่ีมีความสามารถ มีคณุวฒุิ มีประสบการณ์ และคณุสมบตัิเหมาะสมกบัตําแหนง่งาน 

พร้อมทัง้มีทศันคติในการทํางานอยา่งมืออาชีพ 

(2) บริษัทฯ บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

คณุวฒุิ ประสบการณ์ หน้าท่ีความรับผิดชอบ เทียบเคียงกบัอตัราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ สถานการณ์ความ

จําเป็นของบริษัท และความเหมาะสมของธุรกิจ 

(3) การพฒันาบคุลากร บริษัทมีนโยบายสง่เสริมพฒันาพนกังานให้มีความรู้ ทกัษะ และทศันคติในการทํางานใน

หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอยา่งมืออาชีพ โดยสง่เสริมการพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้เติบโตเคียงคูอ่งค์กรอยา่งยัง่ยืน  
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รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

9. การกาํกับดูแลกิจการ 

 

 

คณะกรรมการ บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) ได้ตระหนกัและเข้าใจถึงความสําคญั

ของหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  โดยเช่ือมัน่วา่หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีถือเป็น

ปัจจยัสําคญัในการสร้างความสําเร็จสงูสดุในการดําเนินธุรกิจและจะช่วยสง่เสริมให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นองค์กรท่ีมี

ประสทิธิภาพทัง้ในการดําเนินธุรกิจและการรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยบริษัทได้พงึปฏิบตัิตามหลกัการกํากบั

ดูแลกิจการท่ีดีสําห รับบริษัทจดทะเบียน ปี  2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้ ยังรวมถึงนําแนวทางท่ีกําหนดขึน้โดยหน่วยงานราชการ 

ตลอดจนหน่วยงานทางการท่ีกํากบัดแูลบริษัทมาเป็นแนวทางปฏิบตัิอย่างครบถ้วนแล้ว โดยท่ีในปี 2560 ท่ีผ่านมาบริษัท

ในฐานะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตระหนักและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่ง

สอดคล้องกับหลกัของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและ

ทบทวนให้บริษัททําการปรับปรุงหลกัปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับคณะกรรมการบริษัท 8 ข้อหลกั ดงันี ้

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้ นําท่ีสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยนื 

2. กําหนดวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 

4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

5. สง่เสริมนวตักรรม และการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

6. ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

7. รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

8. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 

 

ทัง้นี ้บริษัทได้ทบทวนการปฏิบตัติามหลกั CG Code แล้วเห็นวา่การนําหลกัการดงักลา่วมาปรับใช้ให้ตรงตาม

บริบทของแต่ละประเภทการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยจะนําพาองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน                

ซึ่งสามารถสรุปผลการทบทวนการดําเนินการตามหลักปฏิบัติได้ดังองค์ประกอบสําคัญ 5 หมวดหลัก กล่าวคือ                                 

1) คณะกรรมการบริษัท, 2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย, 3) การเปิดเผย

สารสนเทศและความโปร่งใส, 4) การควบคมุและบริหารความเสีย่ง และ 5) จรรยาบรรณ 

 

หมวดที่ 1 

คณะกรรมการบริษัท 

 

ข้อ 1. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจทํา

หน้าท่ี กําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เปา้หมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้
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ฝ่ายจดัการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบท่ีกฎหมาย

กําหนด ตลอดจนวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบับริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีอิสระในการตดัสินใจ โดยบริษัทให้สิทธิ

และความเท่าเทียมกันแก่กรรมการทุกคนในการพิจารณาตดัสินใจเร่ืองต่างๆ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีชัดเจนระหว่าง

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนกุรรมการ ซึ่งบริษัท ได้ตราขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน

ในการกําหนดระดบัอํานาจเก่ียวกบัการอนมุตัิรายการใด พร้อมทัง้ประกาศใช้ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรให้ได้รับทราบ

อยา่งทัว่กนั  ซึง่ในการใช้อํานาจหน้าท่ีในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการนัน้จะคํานงึถึงหลกัการตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 

และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น อย่างซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรม ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของกรรมการท่ีกําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

นอกจากนี ้คณะกรรมบริษัทยงัได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ

ประเมินและบริหารความเสีย่งท่ีรัดกมุอยา่งต่อเน่ือง มีประสทิธิภาพ ตลอดจนการมีระบบสอบทานเพ่ือให้การดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมท่ีดี เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสทิธิผลสงูสดุตอ่บริษัท 

 

ข้อ 2. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยท่ีสําคัญ เพ่ือสนับสนุนการ

บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท  โดยกรรมการท่ีเป็นองค์คณะในคณะกรรมการดงักลา่วจะมีวาระการดํารงตําแหน่ง

ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรของแตล่ะคณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อยหนึ่งท่านเป็นผู้ ท่ีมีความรู้

ทางด้านบญัชีและการเงิน มีขอบเขตหน้าท่ีและอํานาจหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งเป็นไปตามกรอบของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทได้ตราขึน้ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่ีในปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้จํานวน 5 ครัง้ เป็นการประชมุร่วมกนักบัผู้ตรวจสอบบญัชี, ผู้ตรวจสอบภายใน, 

สาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานฯ และฝ่ายบริหารของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกจิการที่ดี (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) 

กรรมการบริษัทจํานวน 3 ท่าน และมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ           

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จดัตัง้ขึน้เพ่ือทําหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทัง้พิจารณารูปแบบ และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ หรือนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น

พิจารณาอนมุตัิต่อไป (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาฯ ยงัมีหน้าท่ีช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทใน

การกําหนดกฎเกณฑ์ในการดําเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้การปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นไปตามกรอบของกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ี

บริษัทได้ตราขึน้ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่ีในปี 2560 คณะกรรมการชดุนีม้ีการประชมุทัง้สิน้จํานวน 4 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 3 ท่าน ทัง้นี ้กรรมการบริหารความ

เสี่ยงไม่จําเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตัง้ขึน้เพ่ือช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการ

บริษัทในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่งให้ครบคลมุทัง้องค์กร  และกํากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการ

บริหารจดัการความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยท่ีในปี 2560 คณะกรรมการชุดนีม้ีการ

ประชมุทัง้สิน้จํานวน 4 ครัง้ 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 7 ทา่น โดยกรรมการบริหารไม่จําเป็นต้อง

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีบริหารงานตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยท่ีในปี 2560 คณะกรรมการชดุนีม้ีการประชมุทัง้สิน้จํานวน 12 ครัง้ 

นอกจากนีบ้ริษัท ได้จดัให้มีคณะอนกุรรมการสําหรับการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ เพ่ิมเติมอีก เช่น คณะกรรมการ

สวสัดิการในสถานประกอบการ, คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถาน

ประกอบกิจการ, คณะทํางานพิจารณาสนิเช่ือ โดยอนกุรรมการชดุดงักลา่วมีบทบาทเพ่ือทําหน้าท่ีกลัน่กรองกระบวนการ

เร่ืองราวตา่งๆ อีกชัน้หนึ่งก่อนมีการนําเสนอคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารพิจารณาตามลาํดบั ซึ่งถือเป็น

มาตรฐานท่ีบริษัทพงึกระทํา 

 

ข้อ 3. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดหน้าท่ีรับผิดชอบไว้อยา่งชดัเจน โดยไมม่ีบคุคลใดบคุคลหนึง่หรือ

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอํานาจอย่างไม่จํากัด ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวนรวมทัง้หมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในด้านการจดัโครงสร้างองค์กรและบคุลากรของบริษัท 1 ทา่น กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และ

กรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการบริหารงานแบบกลุม่ธุรกิจ

และมบีริษัท นทลนิ จํากดั (“บริษัทแม”่) ถือหุ้นอยูใ่นบริษัทร้อยละห้าสบิสีจ่ดุสองศนูย์ (54.20%) ตลอดรวมถึงบริษัทมีการ

กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการควบคมุภายในและมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ซึ่ง

เป็นไปตามแนวปฎิบตัิท่ีกําหนดไว้ในประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้กรรมการอิสระสามารถปฎิบตัิหน้าท่ีและแสดง

ความคิดเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 

อนึง่ กรรมการบริษัทแตล่ะทา่นได้ผ่านหลกัสตูรการอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (Thai 

Institute of Directors: IOD) และสถาบันทางวิชาชีพสําคัญๆ ท่ีส่งเสริมการปฎิบัติหน้าท่ีของกรรมการบริษัทดัง

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 1 ทา่น ได้แก่ 

3.1.1 พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการสรรหากําหนด

คา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี104/2551, ประกาศนียบัตร หลกัสูตร

ผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 3/2549 จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 

ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยการทัพ เรือ ปี  2539 จากสถาบันวิชาการทหารเรือชัน้สูง , 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร ปี 2547 จากวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร) 

3.2 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 4 ทา่น ได้แก่ 

3.2.1 นายสรุพล มีเสถียร 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม (ตามหนงัสอืรับรองบริษัท) 

(ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 92/2011, ประกาศนียบัตร Director 

Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 155/2012) 

 3.2.2 นายชาญวิทย์ อนคักลุ 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม (ตามหนงัสือรับรองบริษัท) / ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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(ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 120/2015) 

3.2.3 นายพร้อมพงษ์  ชยัศรีสวสัดิ์สขุ 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้ มี อํานาจลงนาม           

(ตามหนงัสอืรับรองบริษัท) 

(ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 97/2012) 

3.2.4 นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม (ตามหนงัสอืรับรองบริษัท) 

(ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 120/2015, ประกาศนียบตัร Financial 

Statements for Directors รุ่ น ท่ี  29/2 015, ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  THAC Accredited Mediator from 

Thailand Arbitration Center, ประกาศนียบัตร Meditation, Skill, Techniques and Practice from 

Australian Disputes Center) 

3.3 กรรมการอิสระ 4 ทา่น ได้แก่ 

 3.3.1 นายบวร  วงศ์สนิอดุม 

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

(ประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 209/2015, ประกาศนียบตัร Director 

Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 78 /2551, หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 

(วปรอ.) รุ่นท่ี 17 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร) 

 3.3.2 นายชายน้อย  เผ่ือนโกสมุ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหากําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

(ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 63/2550, ประกาศนียบัตร Role of 

Chairman (RCM) รุ่นท่ี 17/2557) 

 3.3.3 นายสมชาย  ควูิจิตรสวุรรณ 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหากําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี76/2002, ประกาศนียบัตร Director 

Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 2/2549, ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 9/2552 

จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, หลกัสตูรอยัการจงัหวดั การ

เป็นผู้ นําบริหารองค์กร สาํนกังานอยัการสงูสดุ) 

 3.3.4 นายโกสทิธ์ิ  เฟ่ืองสวสัดิ์ 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี  247/2017 

 

ข้อ 4. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

 บริษัทมีการแยกอํานาจหน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ

บริษัทไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  ในด้านการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีการกําหนดอํานาจ



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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อนุมัติ  (Delegation of Authority) และมีการแบ่งแยกฝ่ายงาน ตลอดจนมีผู้ บ ริหาร (Department Head) กํากับ

ควบคมุดแูลรับผิดชอบการปฏิบตัิงานโดยตรง ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ใดผู้หนึง่มีอํานาจโดยไมจํ่ากดั 

ข้อ 5. การประชุมคณะกรรมการ 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชมุกนัไมน้่อยกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี โดยกําหนด

วนัประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพ่ิมตามความจําเป็นและเหมาะสม ซึ่ง

สํานกักํากับดูแลการปฏิบตัิงานและเลขานุการบริษัท จะจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั  ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการประชมุทกุคราวจะมีการกําหนดวาระการประชมุและเอกสารประกอบการ

ประชุมท่ีครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กบัคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษา

ข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ และได้มีการจดบนัทึกและจดัทํารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรทกุครัง้ 

อีกทัง้ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการประชมุและรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการทัง้ในรูปแบบ

เอกสารและแบบอิเลก็ทรอนิกส์ไฟล์พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

ทัง้นี ้ในปี 2560 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมแล้วทัง้สิน้ 13 ครัง้ โดยการประชมุแต่ละครัง้มีกรรมการ

เข้าร่วมการประชมุครบเป็นองค์ประชมุ ซึง่สามารถสรุปการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท แตล่ะทา่นได้ดงันี ้

 

การเข้าร่วมประชมุ / การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายบวร  วงศ์สนิอดุม 13/13 

2. พลเรือเอก นิพนธ์ จกัษุดลุย์ 13/13 

3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ 13/13 

4. นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ์ 13/13 

5. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 13/13 

6. นายสรุพล มีเสถียร 12/13 

7. นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ 13/13 

8. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น 13/13 

9. นายชาญวิทย์ อนคักลุ 13/13 

 

ข้อ 6. ค่าตอบแทนของกรรมการ 

การกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูมีการดําเนินการท่ีโปร่งใสและอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม

ภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนตามท่ีผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมการชุดอ่ืนๆ 

ได้รับค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 4 คณะ 

รวมทัง้สิน้ 8,892,000 บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพนับาทถ้วน) โดยลกัษณะของคา่ตอบแทนท่ีจ่ายอยูใ่นรูปของ 

คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนรายเดือน พร้อมทัง้ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายนัน้ไว้ในรายงานประจําปี 2560 ของบริษัท 

ในหวัข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ข้อ 7. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทํา

หน้าท่ีดูแลให้รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัทถูกต้องตามความเป็นจริงและเช่ือถือได้ตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สมํ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่ง

เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

หมวดที่ 2 

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถอืหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

ข้อ 1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั และให้ความสําคญัต่อการคุ้มครอง

สิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยไม่กระทําการใดๆ ท่ีจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ ถือหุ้น และได้กําหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริม 

สนบัสนุน อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในเร่ืองต่างๆ ท่ีสมควรได้รับตามกฎหมาย สิทธิในการเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น เสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และสง่คําถามลว่งหน้า

ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยเมื่อมีการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทได้สง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมทัง้เอกสาร

ประกอบการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูลว่งหน้าตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดก่อนการประชุม และมีการบนัทึก

การประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการดําเนินการ สอบถาม และ

แสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุโดยเทา่เทียมกนั 

 

ข้อ 2. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 

บริษัทได้ให้ความสาํคญัและคาํนงึถึงสทิธิและผลประโยชน์ตา่ง ๆ ของทกุกลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยตระหนักถึงความเป็นธรรม ความซื่อสตัย์สุจริต การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของบริการ  การป้องกันความ

เสียหายอันอาจเกิดขึน้ การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง การรักษาความลับทางธุรกิจ ตามความ

เหมาะสมแก่ผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ ทัง้ กลุม่ลกูค้า พนกังานและผู้บริหาร คูค้่า เจ้าหนี ้และผู้ ถือหุ้น ฯลฯ ทัง้นี ้บริษัทจะ

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สิทธิของผู้มีสว่นได้เสียเหลา่นีไ้ด้รับการดแูล

อยา่งดี และได้จดัให้สาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานกุารบริษัท เป็นหนว่ยงานรับเร่ืองร้องเรียน หากมีผู้ใดคิดว่า

ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมในสทิธิท่ีพงึได้ 

 

ข้อ 3. การประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ โดยได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมฯ ท่ีมี

รายละเอียดวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นในคราวท่ีผ่านมามีรายละเอียด

ครบถ้วน รายงานประจําปี พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งแก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นไม่

น้อยกว่า 14 วนั  และได้ประกาศลงโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมลงในหนงัสือพิมพ์ 1ฉบบั ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั 

ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งในปี 2560 บริษัทจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 2 ครัง้ โดยเป็นการจัดให้มีการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 โดยการประชมุเร่ิมเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 7 อาคารวาริน 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ของบริษัท และมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม 3 ราย นบัได้ 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวน

หุ้นท่ีเรียกชําระแล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบับริษัท ซึ่งในระหว่างการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการ

จดัสรรเวลาให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพ่ือการพิจารณาอยา่งเหมาะสม 

นอกจากนี ้ในปีเดียวกันบริษัทได้จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นขึน้อีก 1 ครัง้ โดยเป็นการจดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

1/2560 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุอาคารวารินของบริษัท ซึง่ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น

ครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 3 ราย นบัได้ 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นท่ีเรียก

ชําระแล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบับริษัท ซึ่งในการประชุมคราวนีท่ี้ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิการ

เปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัของบริษัทสรุปได้ดงันี ้

1. อนุมตัิการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และการแก้ไขเพ่ิมเติมช่ือบริษัท เป็นช่ือ 

“บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน)” และมีช่ือเป็นภาษาอังกฤษ “PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY 

LIMITED” 

2. อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 

2,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 

500,000,000 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

3. อนมุตัิให้บริษัทนําหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

หมวดที่ 3 

การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส 

 

ข้อ 1. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

 บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง โปร่งใส และทนัเวลา ทัง้นี ้บริษัทมีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ซึ่ง

เป็นหน่วยงานผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลของบริษัท (Investor Relations) เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อผู้ ถือหุ้น โดยจะเปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้ และทนัเวลา ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถ

ติดตอ่ข้อมลูบริษัทได้ท่ี โทร.0-2016-0190-4 หรือท่ี Website: www.primamarine.co.th 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง้ท่ี 5/2559 เมื่อวนัท่ี  2 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมตัิการ

แต่งตัง้นายอนุพงษ์ ชํานาญการ ให้ดํารงตําแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท ตามนัยพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือ

ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมาย โดยในการแต่งตัง้นัน้บริษัทได้พิจารณาคดัเลือกบุคลากรทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร

เพ่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งดังกล่าวจากผู้ ท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติ

เหมาะสม ทัง้นี ้เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุตามหลกักฎหมายและหลกัการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการดงัตอ่ไปนีใ้นนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท 

 1. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจําปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร จัดสง่สําเนารายงานการมี

สว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบั

แตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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3. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมายระเบียบและข้อบงัคบั ตลอดจนนโยบายต่างๆ 

ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญแก่

กรรมการ 

4. จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อ

พงึปฏิบตัิตา่งๆ 

5. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิ

ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพ 

6. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานเหตกุารณ์สําคญัๆ ของบริษัทในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงาน

ท่ีกํากบัดแูลบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ และข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 

7. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของบริษัท 

8. ควบคมุและจดัเก็บทะเบียนสาํคญัของบริษัท รวมถึงใบอนญุาตตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ

และการแสดงสถานะของบริษัท 

9. ดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ และการดําเนินการใด

ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ 

10. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 

หมวดที่ 4 

การควบคุม และบริหารความเสี่ยง 

 

ข้อ 1. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เวล แพลนน่ิง โซลชูัน่ จํากัด (“บริษัทท่ีปรึกษา”) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินระบบ

ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน ข อ ง บ ริ ษั ท ต า ม ก รอ บ ข อ ง  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (“COSO”) และการตรวจสอบภายในเพ่ือให้การรับรองอยา่งอิสระว่าบริษัทมีการบริหารการจดัการและการ

ดําเนินงานภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสม

เพ่ือให้ฝ่ายบริหารมัน่ใจว่าการดําเนินงานและการจดัการของบริษัทมีประสิทธิภาพมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์การ

ดํารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย นอกจากนี ้บริษัทได้มีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของบริษัท ในการวางระบบควบคุมภายในและประสานงานร่วมกันกับบริษัทท่ีปรึกษา โดยบริษัทมีการจัดทํา

ระเบียบ คําสั่ง ขัน้ตอนการดําเนินงานทุกกิจกรรม เป็นลายลักษณ์อักษร  และมีการตรวจสอบภายในเป็นประจํา 

นอกจากนัน้แล้วบริษัทยังมีสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท คอยกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ

พนกังานทกุหนว่ยงานและทกุระดบัจนถึงผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางการและของบริษัท 

เพ่ือเป็นการสง่สญัญาณเตือนลว่งหน้าป้องกนัปัญหาใหญ่ท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อไป ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผล

การตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และสํานกักํากับดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานุการบริษัท จะรายงานผล

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตรงต่อคณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทน และกํากบัดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการ

บริษัท ตามลาํดบั 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในเร่ืองของการบริหารความเสี่ยง จึงได้แต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพ่ือนําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ

กําหนดมาตรการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท 

ตามลําดบั ทัง้ยงัทําหน้าท่ีประเมินปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกอนัอาจสง่ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทอยา่ง

เป็นนยัสําคญั อย่างไรก็ดี ในปีท่ีผ่านมาหากในเดือนใดมีเหตกุารณ์ความเสี่ยงแตะระดบัเพดานความเสี่ยงตามนโยบาย

การบริหารความเสีย่งท่ีกําหนดไว้ฝ่ายจดัการจะรายงานเหตกุารณ์ดงักลา่วตามลาํดบัขัน้ตอนทนัที 

 

หมวดที่ 5 

จรรยาบรรณ 

 

ข้อ 1. นโยบายเกี่ยวกับการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

บริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัในเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   อนัจะสง่ผลต่อความเช่ือมัน่ของทกุๆ กลุม่ท่ี

เก่ียวข้องกบับริษัท และเสถียรภาพของบริษัทในระยะยาว ดงันัน้ บริษัทจึงมีนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร โดยพยายามจะให้เข้าถึงพนกังานทกุคนในบริษัท  เพ่ือให้เกิดการคํานงึถงึเร่ืองสทิธิ และความเทา่เทียม

กนัของผู้มีสว่นได้เสียตา่ง ๆ ความโปร่งใส การควบคมุและการบริหารความเสี่ยง และเร่ืองจริยธรรมธุรกิจ ทัง้นี ้ในปี 2560 

ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2560  ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างการ

จดัการของบริษัทการกําหนดอํานาจอนมุตัิของบริษัท และหลกัธรรมาภิบาลและนโยบายต่างๆ จํานวน 16 ฉบบั สําหรับ

การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามท่ีเคยได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทก่อนการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัด โดยบริษัทได้มีการจดัทําคู่มือการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจและประกาศใช้ทัว่ทัง้องค์กรนัน้ 

นอกจากนี ้ในปี 2560 ท่ีผ่านมาเพ่ือเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชั่น ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัททุกระดับมีจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ท่ี 5/2560 เมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิการ

ประกาศเจตนารมณ์ และการสมคัรเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (“CAC”) 

โดยบริษัทได้รับการตอบรับการเข้าร่วมโครงการจาก CAC เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ซึง่บริษัทได้ดําเนินการตามแผนงาน

ท่ีกําหนดไว้ และมีเป้าหมายท่ีจะผา่นการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ

ทจุริตให้ได้ภายในปี 2561 

 

ข้อ 2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความสาํคญัในเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์และการกระทําอนัไม่เป็น

ธรรมในด้านต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายทางช่ือเสียงแก่บริษัทและบริษัทย่อย จึงมุ่งเน้นในเร่ืองการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยความรอบคอบ ซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท รวมทัง้มีนโยบายท่ีจะ

ให้ความสําคญัในเร่ืองการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของทางการ ท่ีจะป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ทัง้นี ้

บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายและแนวทางในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งเป็น

มาตรการหนึ่งในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นแนวทางการเก็บรักษากับทัง้ป้องกันการใช้ข้อมูล

ภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน อีกทัง้ บริษัทได้มีการกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลความเก่ียวพนักันทาง
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ธุรกิจหรือกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบักรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือเป็นข้อมลูการควบคมุดแูลรายการท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้สาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตังิานและเลขานกุารบริษัท รับผิดชอบหน้าท่ีในการกํากบั

ดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยา่งใกล้ชิด 

 

ข้อ 3. จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทได้มีการจดัทําคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลมุทัง้จริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ได้ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ โดยมีการจดัพิมพ์และแจกจ่ายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

พนกังานทกุคนของบริษัทและบริษัทยอ่ย เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพนัธกิจท่ีมีด้วยความซื่อสตัย์

สจุริตและเท่ียงธรรม กบัทัง้ได้มีการลงนามรับทราบและตกลงท่ีจะถือปฏิบตัิ ตลอดจนมีการจดัทําการทดสอบความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามคูม่ือดงักลา่ว โดยมีสาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานกุารบริษัททําหน้าท่ีรับผิดชอบ

กํากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายและเฝา้สงัเกตเป็นประจํา 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนให้ผู้สอบบญัชีจากการสอบบญัชี 

(Audit Fee) ให้แก่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด รวมทัง้สิน้ 5,848,463 บาท โดยเป็นของบริษัทฯ 

จํานวน 3,100,000 บาท และของบริษัทย่อยจํานวน 2,748,463 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าบริการอ่ืน (Non-

Audit Fee) ท่ีต้องชําระให้กบัผู้สอบบญัชี จํานวน 1,898,270 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบบตัรสง่เสริมการลงทุน

บตัรละ  40,000 บาท จํานวน 17 บตัร คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 680,000 บาท, ค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตร

มาสของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า จํานวนทัง้สิน้ 968,479 บาท, ค่าเดินทาง, คา่โทรศพัท์, คา่ไปรษณีย์, ค่าอปุกรณ์

สาํนกังาน, คา่ใช้จ่ายอนัเน่ืองมาจากสิง่พิมพ์ตา่งๆ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้สิน้ 249,791 บาท  

ทัง้นี ้บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีไม่เป็นบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

กบับริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 
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การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางท่ีสําคัญสําหรับการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือให้

บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการกิจการและกํากบัดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกบันโยบายตา่งๆ ของบริษัทฯ 

รวมถึงเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบั 

และหลกัเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. บริษัทฯ จะสง่บคุคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตาม

สดัสว่นการถือหุ้นในแตล่ะบริษัท อยา่งไรก็ดี การสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการ ในแตล่ะบริษัทยอ่ยและบริษัท

ร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชมุกรรมการบริษัทโดยคํานงึถึงความเหมาะสมของแตล่ะบริษัท 

2. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขต

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กํากบัดแูลให้มกีารคณะกรรมการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมแตล่ะบริษัทปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เป็นไปตามนโยบายการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มี

ความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics) 

(2) ติดตามผลการดําเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงให้คําแนะนํา

เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด และสามารถจดัการอปุสรรค

ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัเวลาและเหมาะสม 

(3) พิจารณา ติดตาม และให้คําแนะนําเพ่ือให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายใน รวมถึง

ระบบการทํางานท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการดําเนินธุรกิจ 

(4) พิจารณา ติดตาม และดําเนินการในการจดัให้มกีารทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ีสาํคญั

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่าง

สมํ่าเสมอ 

3. บริษัทฯ จะกําหนดแผนงานและดําเนินการเพ่ือทําให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผย

ข้อมลูเก่ียวกบัผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมลูตา่งๆ ท่ีต้องเปิดเผยแก่หนว่ยงานกํากบั

ดูแลหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ท่ีมีความถูกต้อง 

ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

4. ในกรณีท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีความจําเป็นต้องเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจ

ก่อให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทฯ จะต้องติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

เข้าทํารายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณ ฑ์ว่าด้วย 

การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการได้มาและจําหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกําหนดโดยหน่วยงานกํากบั

ดแูลท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

5. บริษัทฯ จะดําเนินการท่ีจําเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมลูและ

ระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ 
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การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัต่อการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยบริษัทฯ มีความมุง่หมาย

ท่ีจะมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ นําความลบัหรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ี

ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะ

ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ต้องไม่ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมลูภายใน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้

กําหนดแนวทางปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยสรุป ดงันี ้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัติามข้อห้ามในการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 

ซึง่กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 ในการซือ้หรือขายซึง่หลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ห้ามมิให้บคุคลใดทําการซือ้ หรือขาย 

หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอ่ืน ซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึง่หลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการท่ีนา่จะเป็น

การเอาเปรียบต่อบคุคลภายนอกโดยอาศยัข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ ท่ียงั

มิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตําแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ และไม่ว่าการกระทําดงักล่าวจะกระทําเพ่ือ

ประโยชน์ตอ่ตนเอง หรือผู้ อ่ืน หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ อ่ืนกระทําดงักลา่ว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบ

แทน” 

(2) ห้ามบคุคลท่ีบริษัทฯ กําหนดซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

ประจํารายไตรมาสและประจําปี และช่วงเวลาอ่ืนท่ีบริษัทฯ จะกําหนดเป็นครัง้คราว ทัง้นีบ้คุคลท่ีบริษัทฯ กําหนด หมายถึง 

บคุคลท่ีมีตําแหน่งหรือหน้าท่ี ซึ่งลว่งรู้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ (รวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคล

ดงักลา่ว) ได้แก่ 

(ก) กรรมการบริษัท 

(ข) ผู้บริหารสีร่ายแรก 

(ค) ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่ลว่งรู้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

(ง) คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลท่ีบริษัทฯ กําหนดตามข้อ (ก) – (ค) 

(จ) ผู้บริหารและพนกังานในหนว่ยงาน ดงันี ้ฝ่ายการลงทนุโครงการและรับประกนัคณุภาพ ฝ่ายการตลาด 

1 ฝ่ายการตลาด 2 ฝ่ายบญัชีและการเงิน ฝ่ายผู้ลงทนุสมัพนัธ์ สํานกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานและ

เลขานกุารบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย และสาํนกัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(ฉ) ผู้บริหารและพนกังานทกุคนท่ีเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชดุยอ่ย 

(ช) บคุคลอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ กําหนด 

โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลรักษาทะเบียนรายช่ือบคุคลท่ีบริษัทกําหนด และแจ้งให้บคุคล

ดงักลา่วทราบเมื่อถกูเพ่ิม/ลบรายช่ือในทะเบียนดงักลา่ว 

(3) ในสถานการณ์พิเศษ บคุคลท่ีบริษัทฯ กําหนดอาจขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหวา่งช่วงเวลาห้ามซือ้

ขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลําบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดตา่งๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยูภ่ายใต้คําสัง่ศาล โดยต้องจดัทําบนัทกึระบเุหตผุลเสนอขออนมุตัิตอ่ดงันี ้

(ก) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานกุารบริษัท)  

(ข) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท)  
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(ค) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลท่ีบริษัทฯ กําหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการ

บริษัท) 

(4) สําหรับการรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก บคุคลท่ีบริษัทฯ กําหนดต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลกัทรัพย์ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ) โดยให้สง่รายงานมายงัเลขานกุาร

บริษัท ดงันี ้ 

(ก) กรณีกรรมการและผู้บริหารสีร่ายแรก ให้รายงานภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  

(ข) กรณีบคุคลท่ีบริษัทฯ กําหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารสี่รายแรก ให้รายงานภายใน 7 วนั

ทําการนบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากเลขานกุารบริษัท 

(5) บคุคลท่ีบริษัทฯ กําหนดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือครอง

หลกัทรัพย์ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ) ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

(6) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานคนใดท่ีฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้อาจถกูพิจารณาลงโทษทางวินยัจนถึงขัน้ให้

ออกจากงาน รวมทัง้อาจมีความรับผิดทัง้ทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535  

(7) หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานคนใด มีคําถามหรือข้อสงสยัเก่ียวกบันโยบายฉบบันี ้หรือไมแ่น่ใจว่า

ข้อมลูภายในท่ีมีสาระสําคญัได้ถกูเปิดเผยแล้วหรือยงั หรือจะสามารถซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ ให้ปรึกษา

เลขานกุารบริษัท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต (Whistleblower Policy) 

 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยยึดมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสตัย์ และมี

จริยธรรม ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ คาดหวงัว่ากรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานจะยึดมั่นและปฏิบัติตามในหลักการดังกล่าว ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนด

นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส การกระทําผิดและการทจุริต ทัง้นี ้เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้บริหาร พนกังาน

และผู้มีสว่นได้เสีย สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริตต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสรุปได้ 

ดงันี ้

1. ผู้ ร้องเรียนสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริต ผ่านช่องทางตา่งๆ ตามท่ี

เห็นวา่เหมาะสม ดงันี ้ 

(1) แจ้งผู้บงัคบับญัชาท่ีรับผิดชอบโดยตรง (ตัง้แตร่ะดบัผู้จดัการขึน้ไป)  

(2) แจ้งผา่น Whistle Blowing Hotline ใน เว็บไซด์ ของบริษัท  

(3) สง่ E-mail ถึง หวัหน้าหนว่ยงานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน: compliance@primamarine.co.th  

(4) สง่จดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) หรือ กรรมการของบริษัท 

ตามท่ีอยู่ดงันี ้บริษัท พริมา มารีน จํากดั 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 

10260 หรือสง่ E-mail AuditCommittee@primamarine.co.th หรือ compliance@primamarine.co.th 

2. ผู้ ร้องเรียนของบริษัทในกลุม่ธุรกิจเรือ ควรสง่เร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริตผา่น

ช่องทางท่ีบริษัทของตนเองกําหนดไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจท่ีจะแจ้ง

ผา่นช่องทางของบริษัท สามารถแจ้งมายงับริษัทผา่นทางช่องทางตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1(3) ถึง 1(4) ได้  



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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3. ในกรณีท่ีผู้บงัคบับญัชาได้รับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริต รวมทัง้หากพบว่ามีการ

กระทําผิดหรือการทุจริตใดๆ เกิดขึน้ ให้แจ้งสํานักกํากับดูแลการปฎิบัติงานและเลขานุการบริษัทภายใน 7 วัน เพ่ือ

ดําเนินการตามขัน้ตอนการสอบสวนท่ีกําหนด  

4. ผู้ ร้องเรียนควรกรอกข้อมลูใน แบบแจ้งเร่ืองร้องเรียน/เบาะแสการกระทําผิดและการทจุริต ตามเอกสารแนบ 

3 ไว้อย่างเพียงพอเท่าท่ีจะกระทําได้เพ่ือให้สามารถนําไปสอบหาข้อเท็จจริงได้ เช่น บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะและ

รายละเอียดของเหตกุารณ์ วนัท่ีและข้อมลู นอกจากนีผู้้ ร้องเรียนควรเปิดเผย ช่ือ ท่ีอยู่ของตนเองหรือช่องทางการติดต่อ

อ่ืนๆ เพ่ือให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ อยา่งไรก็ตามผู้ ร้องเรียนสามารถเลอืกท่ีจะเปิดเผยหรือไมเ่ปิดเผยช่ือ

ของตนเองก็ได้  

5. ผู้บริหารและพนกังานท่ีร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกระทําผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสจุริต แม้ว่าภายหลงั

บริษัทได้ดําเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระทําผิดตามท่ีได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดําเนินการลงโทษใดๆ กับ

ผู้บริหารและพนกังานท่ีแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าได้ทําด้วยเหตเุจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลท่ีเป็นอนัตรายหรือ

ให้ข้อมลูเท็จ บริษัทจะพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินยักบัผู้บริหารและพนกังานตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน ซึง่มี

บทลงโทษตัง้แต่ตกัเตือนด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทัง้พิจารณาดําเนินคดีตาม

กฎหมาย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบข้อมลูเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสกระทําผิดและการทจุริตด้วยความเป็นอิสระ

และเท่ียงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลกัฐานท่ีสามารถใช้ยืนยนัหรือโต้แย้งกบัข้อมูลท่ีได้รับ รวมทัง้จะดําเนินการลงโทษทาง

วินยั และ/หรือ ดําเนินคดีทางกฎหมายกบัผู้กระทําผิด ตามนโยบายการสอบสวนเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทําผิด

และการทจุริต ตลอดจนบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนการกระทําผิดและการทจุริต ให้กบั

ผู้ ร้องเรียนท่ีได้เปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ หรือช่องทางติดตอ่อ่ืนๆ ไว้ อยา่งไรก็ตาม ในบางครัง้ด้วยเหตผุล

ความจําเป็นในเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลบั บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเก่ียวกับการ

สอบสวนหรือการลงโทษทางวินยั  

 

 

 

 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอย่างยิ่งวา่ การพฒันาธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืนมาจากการสร้างรากฐานอนัมัน่คงให้เกิด

แก่ชุมชนและสงัคม รวมถึงการดแูลเอาใจใสผู่้มีสว่นได้เสียทกุรายอยา่งทัว่ถึง โดยบริษัทฯ ยึดหลกัแนวคิดในการประกอบ

ธุรกิจ ดงัท่ีกลา่วว่า “ธุรกิจและชมุชนต้องเติบโตไปด้วยกนัเพ่ือสร้างสรรความยัง่ยืนอยา่งแท้จริง” ด้วยเหตนีุ ้บริษัทฯ จึงมี

เจตนารมณ์ในการมุ่งมัน่สร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือเป็นสว่นหนึ่งในการสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีของผู้คนใน

สงัคมอนัเป็นพืน้ฐานของในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นการปทูางสูก่ารพฒันาชุมชนและสงัคมอย่างยัง่ยืน ดงันัน้ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุรายให้สอดคล้องกบัหลกัการบริหารกิจการท่ีดี

เพ่ือสร้างคณุคา่ให้กิจการอยา่งยัง่ยืน ซึง่ประกอบด้วย 8 หมวดสาํคญั ดงันี ้

 

หมวดที่ 1: การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มัน่ท่ีจะแข่งขนัทาง

การค้าตามหลกัจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึง

ปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทาง

การค้า การเรียก รับ และไมใ่ห้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตทางการค้าในการจดัซือ้สนิทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั

ได้เคารพตอ่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน  โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บคุลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อกําหนด

เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทัง้ 

บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สํานึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชัน้ให้เกิดความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย 

 

หมวดที่ 2: การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัทฯ การบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และ

ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกันและต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสินบนกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

หรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสาย

การบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ

ระหว่างกันอย่างเหมาะสม อนึ่ง บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการจัดทํานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยใช้หลกัการและ

แนวทางของ “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต” (Thailand’s Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption: CAC )  ทัง้นี ้เพ่ือถือเป็นหลกัปฏิบตัิ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน

ต้องปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

 

หมวดที่ 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิต่อผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องไม่ว่าจะ

เป็นพนกังาน ชุมชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและ

เสรีภาพท่ีเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา 

ภาษา สีผิว เพศ อาย ุการศึกษา สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทฯ 

เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคกุคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี ้



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้มีการเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนษุยชน โดยจดัให้มีการมีสว่นร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสําหรับผู้ ท่ีได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทัง้นี ้เพ่ือให้การเคารพสทิธิมนษุยชนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัทฯ ได้ดําเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสทิธิมนษุยชน

และปลกูจิตสาํนกึให้บคุลากรของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

 

หมวดที่ 4: การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็น

ปัจจยัท่ีจะช่วยเพ่ิมมลูคา่ของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัและการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัท

ฯ ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

(1) เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

(2) จดัให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานท่ีเป็นธรรม  

(3) สง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากรเข้าร่วมสมัมนา 

และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝัง

ทศันคติท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีมแก่บคุลากร 

(4) จดัให้มีสวสัดิการด้านตา่ง ๆ สาํหรับพนกังานตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจาก

ท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัิเหตุ กองทนุสํารองเลีย้งชีพ รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภท

ตา่ง ๆ แก่พนกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 

(5) จดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจําปีแกบ่คุลากรทกุระดบัชัน้ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความเสีย่ง

ตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแตล่ะบคุคล 

(6) ดําเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานท่ีทํางานท่ีดี โดยจัดให้มี

มาตรการป้องกนัการเกิดอบุตัิเหต ุและเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภยั รวมถึงจดัการฝึกอบรม และ

สง่เสริมให้พนกังานมีสขุอนามยัท่ีดี และดแูลสถานท่ีทํางานให้ถกูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

(7) เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมหรือ

การกระทําท่ีไมถ่กูต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักลา่ว 

 

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

 บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพ่ือความพึงพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้า

และยึดมัน่ในการปฏิบตัิต่อลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ และเอาใจใสล่กูค้าเสมือนเป็นบคุคลในครอบครัว

ของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) บริษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของบริษัทฯ เป็นสําคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีการให้บริการท่ีมี

คุณภาพและมีมาตรฐาน เพ่ือให้ลูกค้าได้ใช้บริการท่ีมีคุณภาพ ถูกสขุลกัษณะอนามัย และได้รับความพึงพอใจสงูสุด 

นอกจากนี ้บริษัทฯ เลง็เห็นความสําคญัของการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการให้บริการ โดยพนกังานของบริษัทฯ จะ

ทําหน้าท่ีให้ข้อมลูของการบริการอยา่งถกูต้องและครบถ้วน  



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

  

 

                                                            ส่วนที ่2 | หน้า 44       แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

(2) บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะพฒันาคิดค้นการให้บริการใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้า เพ่ือให้ลกูค้าได้ใช้บริการท่ีหลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ  

(3) บริษัทฯ ยึดมัน่ในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกบับริการ

ของบริษัทฯ ท่ีถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือให้ลูกค้ามีข้อมูลท่ีถูกต้องและเพียงพอในการ

ตดัสนิใจ  

(4) บริษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภัยของลกูค้า และมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกค้าได้ใช้บริการท่ีมีคุณภาพและมีความ

ปลอดภยัตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัในระดบัสากล และตามท่ีกฎหมายกําหนด  รวมถึง

ออกแบบ สร้างสรรค์ และพฒันาบริการอยูเ่สมอ เพ่ือให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของ

บริการของบริษัท 

(5) บริษัทฯ จดัให้มีระบบลกูค้าสมัพนัธ์เพ่ือใช้ในการสือ่สารติดตอ่กบัลกูค้า รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบั

คณุภาพของบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้

อยา่งรวดเร็ว 

(6) บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางท่ีมิชอบ 

(7) บริษัทฯ จดัให้มีกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูค้า และระหว่างลกูค้ากบับริษัทฯ ให้

ยัง่ยืน 

 

หมวดที่ 6: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯ ดําเนินการและ

ควบคุมให้การให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังดําเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนา

กระบวนการให้บริการ และเลือกใช้วสัดตุลอดจนสินค้าท่ีเป็นมิตรกบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้

ความสําคญัต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดหลกัการใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าท่ีจําเป็น โดยมีวตัถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีการหมนุเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ เพ่ือการดแูลรักษาและหลีกเลี่ยงการทําลาย

สิง่แวดล้อม โดยเร่ิมจากการออกแบบท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ใช้วสัดไุมส่ิน้เปลอืงและสามารถนํากลบัมาใช้ได้หลายครัง้ 

จดัหาระบบรักษาสิง่แวดล้อมทัง้ท่ีกําหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิ และเป็นอปุกรณ์ในการดําเนินธุรกิจ 

 

หมวดที่ 7: การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทน

คืนสูส่งัคมอย่างแท้จริง  โดยมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างองค์ความรู้  สร้างงาน สร้างคน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการ

ให้ความช่วยเหลือและพฒันาสงัคมโดยมุ่งเน้นการบริจาคและการสนบัสนุนการศึกษา ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ 

กับชุมชนโดยรอบในพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ เข้าดําเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อ

ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อมอนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัได้สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทมีจิตสาํนกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคมด้วย 
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หมวดที่  8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักับกิจกรรมและการให้บริการเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีแรงจูงใจอยู่ท่ีการรับผิดชอบต่อสงัคม 

สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเหมาะสม โดยมุง่หวงัให้มีการสร้างสรรค์นวตักรรมในการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็น

อนัดบัแรก ซึง่การมีนวตักรรมเป็นกระบวนการและการให้บริการทางสงัคมได้ด้วยนัน้อยูบ่นพืน้ฐานของการ “คิดใหม”่ เพ่ือ

ตอบโจทย์ของสงัคมในแง่มมุตา่งๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถมีสว่นร่วมและเสนอความคิดเห็น

เก่ียวกบัการพฒันากระบวนการทํางานในเชิงสร้างสรรค์ได้ด้วย 

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้นํานโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกรายทัง้หมด 8 หมวดดังกล่าวมา

ประยกุต์ใช้ในการริเร่ิมสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนุน

และความร่วมมือสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุราย ดงันี ้

 

โครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์นํา้คืนสู่ธรรมชาติ 

 บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอย่างยิ่งวา่ การดํารงชีวิตของมนษุย์ไมอ่าจหลกีห่างไปจากทรัพยากรธรรมและสิง่แวดล้อม

ได้ การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟืน้ฟูสิง่แวดล้อมให้ดีจึงเป็นการสร้างรากฐานท่ีมัน่คงให้แก่ชมุชนอย่างยัง่ยืน ด้วย

เหตนีุ ้บริษัทฯ จึงมุง่มัน่ในการสนบัสนนุและให้ความร่วมมอืกบัหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนท้องถ่ินในการจดัโครงการหรือ

กิจกรรมอนัเป็นการปลกูจิตสํานึกท่ีดีในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ผู้คนในชุมชนเป็น

ประจําทกุปี 

 ในปี 2560 บริษัทฯ ให้ความร่วมมอืกบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย และโรงไฟฟา้ภาคใต้ จงัหวดักระบ่ี ใน

การสนบัสนนุโครงการปลอ่ยพนัธ์ุสตัว์นํา้ลกูปลากระพงขาว ซึง่จดัขึน้โดยเทศบาลตําบลตลิง่ชนั ณ หาดยาว ตําบลตลิง่ชนั 

อําเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือน้อมรําลกึในพระมหากรุณาธิคณุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูิพลอดลุยเดชและพระราชดํารัสของพระองค์ในด้านการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีความในตอนหนึ่งทรงตรัสไว้เมื่อ

วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2521 ดงันี ้  

“...ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่วา่จะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้แม่นํา้ ทะเลและอากาศ มิได้เป็นเพียงสิง่สวยงามเท่านัน้ หากแต่

เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนีก็้เท่ากับเป็นการปกปักรักษา

อนาคตไว้ให้ลกูหลานของเราด้วย...”  

 ทัง้นี ้โครงการปลอ่ยพนัธุ์สตัว์นํา้คืนสูธ่รรมชาติยงัสามารถโน้มนําให้ผู้คนในชุมชนเล็งเห็นความสําคญัของการ

อนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์นํา้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และยงัเป็นการฟืน้ฟูความอดุมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนชายฝ่ัง รวมทัง้ยงัเป็น

การกระตุ้นเศรษฐกิจการทอ่งเท่ียวในชมุชนทะเลหาดยาวได้อีกด้วย 

  

โครงการปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 

 ป่าชายเลนเกิดขึน้ตามชายฝ่ังทะเลและปากแมนํ่า้ของประเทศไทย ทําหน้าท่ีเสมือนเขื่อนปอ้งกนัคลืน่ลมแรงจาก

ทะเลก่อนพดัเข้าสูช่มุชนชายฝ่ัง นอกจากนี ้ป่าชายเลนยงัมีประโยชน์ตอ่ระบบนิเวศน์ เป็นแหลง่ก่อเกิดสตัว์นํา้หลากหลาย

ชนิด และมีความสําคัญในทางเศรษฐกิจอีกด้วย อย่างไรก็ดี ป่าชายเลนถูกบุกรุกและทําลายไปเป็นจํานวนมากเพ่ือ

กิจกรรมทางธุรกิจสว่นบคุคล ด้วยเล็งเห็นความสําคญัดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความมุง่มัน่ตัง้ใจในการริเร่ิมโครงการ

ปลกูป่าชายเลน โดยเมื่อเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จดัโครงการปลกูป่าชายเลน ณ จังหวดัสรุาษฏร์ธานี โดยมี



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการทําความดีและสาธารณประโยชน์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และได้รับความสนใจจากชุมชนใกล้เคียงเป็นจํานวน

มาก (รอข้อมลูคนเข้าร่วมจํานวนก่ีคน บรรยากาศการจดักิจกรรม สง่เสริมการท่องเท่ียวอย่างไรหรือไม่ มีหน่วยงานท่ีให้

ความร่วมมือด้วยหรือไม ่จะตอ่ยอดกิจกรรมนีอ้ยา่งไร ฯลฯ) 

 

โครงการพัฒนาความเป็นอยู่แก่ผู้ด้อยโอกาส 

โครงการสร้างห้องนํา้ให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ  

 บริษัทฯ ได้ริเร่ิมโครงการสร้างห้องนํา้ให้ผู้ ด้อยโอกาสและคนพิการในชมุชนอําเภอสตัหีบในช่วงเดือนพฤษภาคม 

2560 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตอนัเสริมสร้างสขุอนามยัให้เกิดขึน้

แก่ผู้ ด้อยโอกาสและคนพิการ ทัง้นี ้ยงัเป็นการสง่เสริมการมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคมของระหวา่งบริษัทฯ ชมุชน และ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมุง่เน้นด้านการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและพฒันาความเป็นอยูข่องผู้อยูอ่าศยัในชมุชนด้วยการ

คุ้มครองสทิธิและสวสัดิการของประชาชนทกุกลุม่เปา้หมายอยา่งเสมอภาคและเทา่เทียมกนั  

 โครงการสร้างห้องนํา้ให้ผู้ ด้อยโอกาสและคนพิการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมมือกนัของทกุภาค

สว่น ทําให้โครงการสําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี และด้วยความมุ่งมัน่ตัง้ใจของบริษัทฯ ท่ีจะพฒันาและสร้างสรรค์โครงสร้างท่ี

เอือ้ประโยชน์ตอ่สงัคมและชมุชนในภายภาคหน้าตอ่ไป (ขอข้อมลูจํานวนห้องนํา้ท่ีสร้าง ชมุชนช่ือวา่อะไร มีหนว่ยงานใดท่ี

เก่ียวข้อง ผลตอบรับท่ีได้ รูปภาพประกอบ) 

 บริษัทฯ มุ่งหวงัเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์โครงการเพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุรายอย่างต่อเน่ืองใน

อนาคต อาทิ โครงการเสริมสร้างภมูิปัญญาพฒันาห้องสมดุแก่เด็กนกัเรียนชุมชนบริเวณคลงันํา้มนัจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

และโครงการสนบัสนนุทนุการศกึษาแก่โรงเรียนชมุชนบริเวณคลงันํา้มนัจงัหวดัสงขลา เป็นต้น  

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

  

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงการคอร์รัปชัน่ซึ่งสง่ผลร้ายและเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจท่ีสําคญั เป็น

การกระทําทางธุรกิจท่ีไมถ่กูต้องสร้างความไมเ่ป็นธรรมทางธุรกิจ สง่ผลเสยีตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทฯ  ทางด้านจริยธรรมทาง

ธุรกิจ  ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และทําให้บริษัทฯ ไม่เป็นท่ียอมรับทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศได้  

รวมทัง้ลดความเช่ือมัน่ของผู้ ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  บริษัทฯ ถือเป็นหลกัการสําคญัในการดําเนิน

ธุรกิจท่ีจะไม่สนบัสนนุกิจการ กลุม่บคุคล หรือบคุคลท่ีมีสว่นร่วมกบัการแสวงหาผลประโยชน์อนัไมพ่ึงได้รับไมว่่าทางตรง

หรือทางอ้อม จากการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนท่ีจะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชน บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ โดยใช้แนวทางของทางการ รวมทัง้ของ “โครงการแนว

ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต” เพ่ือถือเป็นหลกัปฏิบตัิ 

  

 ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ ในทกุ

รูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ตอ่องค์กร ตนเอง ครอบครัว เพ่ือนและคนรู้จกั หรือเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจ 

โดยครอบคลมุถึงทุกธุรกิจในทกุประเทศและทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตาม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่นีอ้ย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการดําเนินการเพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย  ทัง้นี ้หากมีการฝ่าฝืนกระทําการ



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ใดๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของ

บริษัทฯ 

 

แนวทางปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

(1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ต้องปฏิบตัิอยา่งระมดัระวงัตอ่รูปแบบการคอร์รัปชัน่ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การให้และรับสนิบน  

ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทัง้สิน้ เพ่ือตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมายให้

ผู้ อ่ืนให้หรือรับสนิบนแทนตนเอง 

1.2 ของขวญั การเลีย้งรับรอง และผลประโยชน์อ่ืนๆ 

การให้หรือรับของขวญั ทรัพย์สนิ การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์ใดๆ จากลกูค้า คูค้่า หรือผู้มีสว่น เก่ียวข้อง

กบับริษัทฯ ให้ปฏิบตัิตามคูม่ือจรรยาบรรณ หรือระเบียบของบริษัทฯ 

1.3 การช่วยเหลอืทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ช่วยเหลือ สนบัสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

1.4  การบริจาคเพ่ือการกศุล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนบัสนนุ 

  บริษัทฯ กําหนดให้ทําการบริจาคเพ่ือการกศุล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนบัสนนุดงันี ้

1.4.1 เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และไมข่ดัตอ่ศีลธรรม  รวมทัง้ไม่เป็นการกระทําการใดๆ ท่ีจะ

มีผลเสยีหายตอ่สงัคมสว่นรวม 

1.4.2 การให้หรือรับเงินบริจาคเพ่ือการกศุล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนบัสนนุนัน้ไมไ่ด้ถกูนําไปใช้เพ่ือ

เป็นข้ออ้างในการติดสนิบน 

1.4.3 ให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการสอบทานและอนมุตัิการบริจาคเพ่ือการกุศล  การสาธารณประโยชน์ หรือเงิน

สนบัสนนุตามระเบียบของบริษัทฯ 

1.4.4 ในกรณีท่ีมีข้อสงสยั ท่ีอาจส่งผลกระทบทางกฎหมายให้ขอคําปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายอย่างเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร หรือในเร่ืองท่ีมีความสาํคญัประการอ่ืนให้เป็นดลุพินิจของฝ่ายจดัการ   

(2) บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ว่าการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งท่ียอมรับไม่ได้ทัง้การกระทํา

ธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

(3) กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบั ไมพ่งึละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข้าขา่ยการคอร์รัปชัน่

ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆ รวมทัง้จดัให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบคุคลภายนอก ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน

และการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริตหรือระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนด 

(4) บริษัทฯ ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธคอร์รัปชัน่หรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้วา่การกระทํานัน้จะทําให้

บริษัทฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ  

(5) กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องแสดงความซื่อสตัย์ และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตาม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกําหนดให้สํานกักํากบัดูแลการปฏิบตัิงานและเลขานุการบริษัท และฝ่ายทรัพยากร
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                                                            ส่วนที ่2 | หน้า 48       แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

บุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัยึดถือนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงั ตอ่เน่ือง และเสริมสร้างให้เป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร  

(6) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่นีใ้ห้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบคุคล ตัง้แต่การสรรหาหรือการคดัเลือก

บคุลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยกําหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทุก

ระดบัสื่อสารทําความเข้าใจกบัพนกังาน เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัิ

ตามนโยบายให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(7) การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ให้ใช้แนวปฏิบตัิตามท่ีกําหนดไว้ใน นโยบายการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทาง

ปฏิบตัิอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ จะกําหนดขึน้ตอ่ไป 

(8) บริษัทฯ กําหนดให้บอกกล่าวประชาสมัพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านสื่อทัง้ภายในและภายนอก เช่น  

ประกาศ Website บริษัทฯ  และรายงานประจําปี โดยนโยบายดงักลา่วของบริษัทฯ เป็นการปฏิบตัิภายใต้กฎหมายของ

ประเทศไทยในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

 

การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) 

  

 ในปี 2560 ท่ีผ่านมาเพ่ือเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 

ตลอดจนการสนบัสนนุและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัททุกระดบัมีจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุก

รูปแบบ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการประกาศ

เจตนารมณ์ และการสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) โดย

บริษัทได้รับการตอบรับการเข้าร่วมโครงการจาก CAC เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ซึ่งบริษัทได้ดําเนินการตามแผนงานท่ี

กําหนดไว้ และมีเป้าหมายท่ีจะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุริตให้ได้ภายในปี 2561  
 

อย่างไรก็ดี ในปี 2560 ท่ีผา่นมาบริษัทได้ดําเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ โดยมีการกําหนดแนวปฏิบตัิและ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการเพ่ิมเติมและนําเสนอกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากบั

ดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตามกฏบัตรฯ มีบทบาทในฐานะคณะกรรมการชุดย่อยท่ีกํากับดูแล

โครงการฯ ดงักลา่ว นอกจากนี ้บริษัทได้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน เพ่ือให้ตระหนกัรู้และ

ปฏิบตัิตามแนวทางท่ีกําหนดอยา่งเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าโครงการฯ สรุปได้ดงันี ้

 

สรุปความคืบหน้าการดาํเนินการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) 

การดาํเนินกิจกรรม วันที่ดาํเนินการ 

1. คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ท่ี 11/2559 ได้มีมติอนมุตัิการกําหนดนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ และให้บริษัทพิจารณานําหลกัการและแนวทางของหน่วยงานราชการ ตลอดรวมทัง้ของ

โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตมาเป็นแนวปฏิบตัิ 

29 กนัยายน 2559 

2. ประกาศ ฉบบัท่ี ปพม. 017/2559 เร่ืองนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังาน ของบริษัทนํานโยบายและแนวทางไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม โดยยึดมัน่ในคณุธรรม 

29 กนัยายน 2559 



   บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ความซื่อสตัย์ สจุริต และปฏิบตัิให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

3. ประกาศ ฉบับท่ี ปพม. 014/2560 บังคบัใช้นโยบายท่ีสําคญัต่างๆ สําหรับการเข้าเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํานวน 14 ฉบบั  

30 มีนาคม 2560 

4. ประชาสมัพนัธ์สารจาก CEO เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ไปยงับริษัทและบริษัทยอ่ย เพ่ือให้ยึด

มัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ความเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทัง้มุ่งมัน่ให้ความ

ร่วมมือในการปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหนว่ยงานราชการอยา่งเคร่งครัด สอดคล้องกนั

กบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และนโยบายการตอ่ต้านการ

คอร์รัปชัน่ 

26 เมษายน 2560 

5. จดัให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ โครงการ CG and Code of Conduct, Anti-Corruption E-

Learning ประจําปี 2560 

18 พฤษภาคม 2560 

6. ประกาศ ฉบบัท่ี ปพม. 016/2560 เร่ือง แต่งตัง้คณะทํางานดําเนินการเพ่ือการขอรับรองการเป็น

สมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (“คณะทํางาน CAC”) 

1 มิถนุายน 2560 

7. คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ท่ี 5/2560 ได้มีมติอนมุตัิการประกาศเจตนารมณ์ และการ

สมคัรเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (“CAC”) 

10 สงิหาคม 2560 

8. บริษัททําการสมคัรเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต  1 กนัยายน 2560 

9. จัดอบรมหลกัสตูรหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 

ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร โดยบริษัทได้รับเกียรติจากผู้ทรงคณุวฒุิของสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้เกียรติเป็น

วิทยากรบรรยายในหวัข้อดงักลา่ว 

20 ตลุาคม 2560 

10. คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ท่ี 8/2560 ได้มีมติอนุมตัิการกําหนดมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชัน่  

13 พฤศจิกายน 2560 

11. ประกาศ ฉบบัท่ี ปพม. 030/2560 เร่ืองมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร

และพนกังานถือปฏิบตัิในแนวทางเดียวกนัอยา่งเคร่งครัด 

13 พฤศจิกายน 2560 

12. จดั Knowledge Sharing เร่ืองแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) 

ให้แก่ ผู้บริหาร และพนกังาน โดยสาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานกุารบริษัท 

21 ธนัวาคม 2560 
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11. การควบคุมภายใน 
 

บริษัท พริมา  มารีน จํากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัและให้ความสําคญัตอ่การประเมินระบบควบคมุภายในท่ีดีอยา่ง

ตอ่เน่ือง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุในทกุกิจกรรมอย่างเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดแูลรักษาทรัพย์สิน การปอ้งกนัและลดความผิดพลาด และการรายงานทางการเงินท่ีมี

ความถูกต้องเช่ือถือได้ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯได้นําเกณฑ์

พิจารณ าระดับความเพียงพอของการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission : COSO) มาใช้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของ

องค์กรมีหน้าท่ีทําการประเมินการควบคมุภายใน โดยบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมตอ่การ

ดําเนินธุรกิจ  สรุปสาระสาํคญัตามองค์ประกอบของการควบคมุภายในทัง้ 5 ด้านได้ ดงันี ้

 

1.   สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

บริษัทฯมีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในท่ีดี  โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานทุกระดบัได้ให้

ความสําคญัในความซื่อตรงและความมีจริยธรรมภายในองค์กร  คณะกรรมการตรวจสอบมีการดําเนินงานท่ีเป็นอิสระ

แยกจากฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน  บริษัทฯจดัโครงสร้างองค์กรตามสายการบงัคบับญัชารวมทัง้กําหนดอํานาจหน้าท่ีตาม

คณุลกัษณะงานอยา่งเหมาะสม (Job Description) และกําหนดตวัชีว้ดั (Key Performance  Indicators) เพ่ือประเมินผล

การทํางานของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้พัฒนาความรู้ของพนกังานโดยจัดอบรมเพ่ิมเติม

ความรู้เก่ียวกบัการควบคมุภายในให้กบัพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ และตอ่เน่ืองทกุปี 

  

บริษัทฯมีนโยบาย Whistleblower Policy ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในการทําผิดกฎข้อบังคับ หรือ

นโยบายของบริษัทฯโดยมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตพฤติกรรมมิชอบของบุคคลในองค์กร 

รายงานทางการเงินท่ีไมถ่กูต้องหรือระบบการควบคมุภายในท่ีบกพร่อง ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยทําหน้าท่ีกํากบัดูแล (Oversight) 

และสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็นประจํา คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและแก้ไขกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสื่อสารให้หน่วยงานภายในและ

ภายนอกองค์กรได้ทราบบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ การคดัเลอืกคณะกรรมการตรวจสอบจะคดัเลอืก

จากบุคคลผู้มีความรู้  มีความเช่ียวชาญ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างแท้จริง รวมถึงมีการแบ่งแยก

หน้าท่ีการปฏิบตัิงานของพนกังานและกําหนดอํานาจการอนมุตัิอยา่งชดัเจน ซึง่ทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุการทํางาน

ระหว่างกนั มีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน ตลอดจนมีการ

กําหนดสายการรายงานในบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการสือ่สาร

ข้อมลู รวมถึงมีกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ท่ีสําคญั เพ่ือไม่ให้การดําเนินงานของกิจการ

เกิดการติดขดั  
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2.   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯให้ความสาํคญักบัการดําเนินการตามนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสีย่งโดยแต่งตัง้คณะทํางาน

บริหารความเสีย่งขององค์กร (Quality and Assurance) ซึ่งมีหน้าท่ีกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่งทัง้องค์กร

ให้มีประสทิธิภาพ เพ่ือลดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการ บริษัทฯได้พิจารณาถึงความเสี่ยงท่ีอาจสง่ผลกระทบ

ตอ่การดําเนินธุรกิจรวมถึงการลงทนุ โดยให้ความสาํคญัตอ่การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร  

ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ความเสีย่ง บริหารความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณา

จากโอกาสและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ เช่นพิจารณาความเสีย่งด้านความผนัผวนของราคานํา้มนั ความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี่ยน ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้  และด้านสภาพอากาศและภยัธรรมชาติท่ีอาจสง่ผลต่อการเดินเรือ เป็นต้น 

โดยกําหนดวตัถปุระสงค์ไว้อยา่งชดัเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบแุละประเมินความเสีย่งตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบรรลุ

วตัถปุระสงค์ขององค์กร และทบทวนระบบการควบคมุภายในเพ่ือรองรับกบัความเสีย่งตา่งๆอยูเ่สมอ 

 

บริษัทฯประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตขึน้ซึง่ครอบคลมุการทจุริตในรูปแบบต่างๆ  และบริษัทฯทบทวนเปา้หมาย

การปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ  โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานว่าไม่มี

ลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระทําไมเ่หมาะสม 

 

3. มาตรการควบคุม (Control Activities) 

บริษัทฯกําหนดมาตรการควบคุมกิจกรรมต่างๆเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยครอบคลุมกระบวนการทํางานอย่าง

เหมาะสม กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และอํานาจการอนุมตัิของผู้บริหารไว้อย่างชดัเจน เพ่ือให้สามารถป้องกนัการ

ทจุริตได้ ตลอดจนแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ การอนมุตัิ การบนัทึกรายการบญัชี และการดแูล

จดัเก็บทรัพย์สิน ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั มีการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ ผู้บริหาร รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานการทํารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการติดตามธุรกรรมระยะยาวว่าการปฏิบัติเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ตลอด

ระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษัทฯ รวมทัง้กําหนดให้การควบคมุภายในท่ีมีความหลากหลายในทกุระดบัขององค์กร  

   

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทฯตระหนกัถึงความสาํคญัต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมลูทัง้จากภายใน และภายนอก ซึ่งบริษัทฯ

ได้สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันาระบบอย่างต่อเน่ืองและพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ  เพ่ือให้ข้อมลูต่างๆมีความถกูต้อง

และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้คํานึงถึงการปอ้งกนัและเก็บรักษาข้อมลูท่ีมีความสําคญัตอ่บริษัทฯ เพราะระบบสารสนเทศถือ

เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

  

บริษัทฯได้ทําการเลือก และพฒันากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนบัสนุนให้ระบบ

ดังกล่าวช่วยทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  และประหยัดเวลาในการทํางาน โดยได้ใช้ระบบ

เทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการปฏิบตัิในทกุระดบั มีการเช่ือมโยงกนั และควบคมุการดําเนินงานของระบบสารสนเทศใน

องค์กร มีการพิจารณาการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐาน การควบคมุด้านความปลอดภยั การควบคมุกระบวนการได้มา 

การพฒันา และการบํารุงรักษา ของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 
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บริษัทฯจดัทําข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมคณะกรรมการด้วยเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ ข้อมลูดงักลา่วได้รับการ

ตรวจทานความถกูต้อง เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับข้อมลูท่ีสําคญัสาํหรับใช้ประกอบการตดัสินใจบนพืน้ฐานของข้อมลูท่ี

เพียงพอ ถกูต้อง และเช่ือถือได้ โดยสามารถใช้เป็นหลกัฐานได้ในภายหลงั และมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึก

บญัชีตา่งๆ ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่ 

   

บริษัทฯได้สื่อสารข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

กิจกรรมตา่งๆของบริษัทฯท่ีจําเป็นให้กบัพนกังานได้ทราบอย่างทัว่ถึง เพ่ือให้พนกังานสามารถดําเนินกิจกรรมตามกําหนด

ไว้  บริษัทฯได้สือ่สารข้อมลูอยา่งมีประสทิธิภาพ และรายงานข้อมลูท่ีสาํคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึง

มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บุคคลต่างๆทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯสามารถแจ้งข้อมูล หรือ

เบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัทฯ (Whistleblower Policy) ไปยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้

อยา่งปลอดภยั 

   

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 บริษัทฯได้จดัให้มีระบบการประเมินและติดตามผลการควบคมุภายในท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และเพ่ือให้หน่วยงานท่ีมีข้อผิดพลาดได้แก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวให้ถูกต้อง ทัง้นีผู้้บริหารและ

พนกังานทุกระดบัจึงได้มีส่วนร่วมเพ่ือให้ระบบประเมินและติดตามผลการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความรัดกุมและ

เพียงพอต่อความต้องการ และให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้จัดทําขึน้อย่างครบถ้วน  เหมาะสม และหากผลการ

ดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกต่างจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อย่างมีนยัสําคญั บริษัทได้รายงานต่อผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ

บริษัทฯทนัที พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่อง ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 รายช่ือบุคคลท่ีมีความขดัแย้ง 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1.  บรษิทั นทลนิ จาํกดั (“นทลนิ”) ประกอบธุรกจิพลงังานทดแทน และธุรกจิ

การถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding 

Company)  

1.1  เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ถอืหุน้สดัสว่นรอ้ยละ 54.20  ของบรษิทัฯ 

1.2  มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ จาํนวน 4 ท่าน คอื 

 1) นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 2) นายสรุพล มเีสถยีร 3) ว่าทีเ่รอืตร ีชาญวทิย ์อนคักุล 

4) นายสรุศกัดิ ์ใจเยน็ 

2.  บรษิทั กาญจนามารนี จาํกดั ธุรกจินายหน้าจดัหาเรอื  

(แจง้เลกิกจิการเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่อยู่

ระหว่างการชาํระบญัช)ี 

2.1  เป็นบรษิทัย่อยของนทลนิซึง่ถอืหุน้ใน บรษิทั กาญจนามารนี จาํกดั รอ้ยละ 100.0 

 โดยนทลนิเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ  

2.2 มกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คอื นายสรุศกัดิ ์ใจเยน็ 

3.  บรษิทั ซเีคม ทราน สปอรต์ 

จาํกดั 

ธุรกจิขนสง่น้ํามนัดบิ ผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู 

และปิโตรเคมทีางเรอื 

(แจง้เลกิกจิการเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่อยู่

ระหวา่งการชาํระบญัช)ี 

3.1  เป็นบรษิทัย่อยของนทลนิซึง่ถอืหุน้ใน บรษิทั ซเีคม ทราน สปอรต์ จาํกดั รอ้ยละ 100.0 โดย

นทลนิเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

3.2  มกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คอื นายสรุศกัดิ ์ใจเยน็ 

4.  บรษิทั ถาวร มารนี จาํกดั ธุรกจิขนสง่น้ํามนัดบิ ผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู 

และปิโตรเคมทีางเรอื 

(แจง้เลกิกจิการเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่อยู่

ระหว่างการชาํระบญัช)ี 

4.1  เป็นบรษิทัย่อยของนทลนิซึง่ถอืหุน้ใน บรษิทั ถาวร มารนี จาํกดั รอ้ยละ 100.0 โดยนทลนิ

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

4.2  มกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คอื นายสรุศกัดิ ์ใจเยน็ 

5.  บรษิทั เอน็.เอ.ท.ีมารท์ จาํกดั ธุรกจิสถานออกกาํลงักายและจดัหา

อาหาร 

หมายเหตุ : บรษิทั เอน็.เอ.ท.ีมารท์ จาํกดั 

ไดโ้อนกจิการสถานออกกาํลงักายและ

จดัหาอาหารใหแ้ก่นทลนิ เมื่อวนัที ่15 

5.1  เป็นบรษิทัย่อยของนทลนิซึง่ถอืหุน้ใน บรษิทั เอน็.เอ.ท.ีมารท์ จาํกดั รอ้ยละ 100.0  

 โดยนทลนิเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

5.2  นายปวณี ปานบุญหอ้ม บุตรของคุณเชดิช ูปานบญุหอ้ม และคุณวไิลศร ีปานบุญหอ้ม ซึง่

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในนทลนิ เป็นกรรมการใน เอน็.เอ.ท.ี มารท์ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

มนีาคม 2560 สง่ผลใหภ้ายหลงัวนัที ่15 

มนีาคม 2560 รายการค่าบรกิารสถาน

ออกกาํลงักายและจดัหาอาหารของกลุ่ม

บรษิทัฯ จะเกดิขึน้กบันทลนิ แทนบรษิทั 

เอน็.เอ.ท.ีมารท์ จาํกดั  

6.  บรษิทั นทลนิ เวลสตาร ์เอน็

เนอจ ิจาํกดั 

ธุรกจิผลติไฟฟ้า 6.1  เป็นบรษิทัย่อยของนทลนิซึง่นทลนิถอืหุน้ใน บรษิทั นทลนิ เวลสตาร ์เอน็เนอจ ิจาํกดั 

ทางออ้ม รอ้ยละ 83.43 ผ่านบรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูรซีอรส์ เซส โฮลดิง้ โดยนทลนิเป็นผูถ้อื

หุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

7.  บรษิทั Taizan Offshore ธุรกจิขนสง่น้ํามนัดบิ ผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู 

และปิโตรเคมทีางเรอื 

7.1  เป็นบรษิทัย่อยของนทลนิซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 75.00 โดยนทลนิเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

7.2  มกีรรมการร่วมกนัจาํนวน 1 ท่านคอื นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 

8.  บรษิทั คุณนท ีจาํกดั ธุรกจิเรอืสนบัสนุนปฏบิตักิารทางทะเล 

(อยู่ระหว่างการปิดกจิการ)  

8.1  เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของนทลนิ ซึง่นทลนิ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง และนายเชดิช ูปานบุญหอ้มซึง่

เป็นผูม้อีาํนาจควบคุมบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 56.14 ในบรษิทั คุณนท ีจาํกดั โดยนท

ลนิเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

8.2  มกีรรมการร่วมกนัจาํนวน 2 ท่านคอื 1. นายสรุพล มเีสถยีร 2. ว่าทีเ่รอืตรชีาญวทิย ์อนคักุล 

8.3  มผีูบ้รหิารบรษิทัฯ 1 ท่าน เป็นกรรมการในคุณนท ีคอื นางสาวพรรณทพิย ์ไทยอยู่  

9.  บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเลยีม 

จาํกดั 

ธุรกจิซือ้-ขายน้ํามนัทางทะเล 9.1  เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของนทลนิ ซึง่นทลนิถอืหุน้ทางออ้มใน บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเลยีม 

จาํกดัรอ้ยละ 45.05 ผ่าน บมจ. ซอีอยล ์โดยนทลนิเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

9.2  นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม บุตรของคุณเชดิช ูปานบุญหอ้ม และคุณวไิลศร ีปานบุญหอ้ม 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในนทลนิ เป็นกรรมการใน บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเลยีม จาํกดั 

10.  บรษิทั ซอีอยล ์ออฟชอร ์

จาํกดั 

ธุรกจิซือ้-ขายน้ํามนัทางทะเล 10.1  เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของนทลนิ ซึง่นทลนิถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั ซอีอยล ์ออฟชอร ์จาํกดั

รอ้ยละ 45.05 ผ่าน บมจ. ซอีอยล ์โดยนทลนิเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

10.2  นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม บุตรของคุณเชดิช ูปานบุญหอ้ม และคุณวไิลศร ีปานบุญหอ้ม 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในนทลนิเป็นกรรมการใน บรษิทั บรษิทั ซอีอยล ์ออฟชอร ์จาํกดั 



 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 

      ส่วนที ่2| หน้า 55                                             แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

11. บรษิทั ซอีอยล ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ธุรกจิซือ้-ขายน้ํามนัทางทะเล 11.1  เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของนทลนิ ซีง่นทลนิถอืหุน้ในบรษิทั ซอีอยล ์จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 

45.05 โดยนทลนิเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

11.2  คุณเชดิช ูปานบญุหอ้ม ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทั ซอีอยล ์จาํกดั 

(มหาชน) รอ้ยละ 10.60 

11.3 นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม บุตรของคุณเชดิช ูปานบุญหอ้ม และคุณวไิลศร ีปานบุญหอ้ม 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในนทลนิ เป็นกรรมการในบรษิทั ซอีอยล ์จาํกดั (มหาชน) 

11.4  มกีรรมการร่วมกนั 2 ท่าน คอื 1) นายสรุพล มเีสถยีร 2. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 

12. บรษิทั สปีด โปรดกัชัน่ จาํกดั ธุรกจิบรกิารโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และ

จดัทาํสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์

12.1  เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยคุณวไิลศร ีปานบญุหอ้ม ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในนทลนิ ถอืหุน้รอ้ย

ละ 20.0 คุณปาลรีฐั ปานบุญหอ้ม บุตรของคุณเชดิช ูปานบญุหอ้ม และคุณวไิลศร ีปานบุญ

หอ้ม ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในนทลนิ ถอืหุน้รอ้ยละ 40.0 

12.2  คุณวไิลศร ีปานบุญหอ้ม ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในนทลนิ และคุณปาลรีฐั ปานบุญหอ้ม บุตร

ของคุณเชดิช ูปานบุญหอ้ม และคุณวไิลศร ีปานบุญหอ้ม ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในนทลนิ เป็น

กรรมการในบรษิทั สปีด โปรดกัชัน่ จาํกดั 

13. สมาคมเจา้ของเรอืไทย - 13.1  มกีรรมการร่วมกนั คอื นายสรุพล มเีสถยีร เป็นกรรมการในสมาคมเจา้ของเรอืไทย 

14. นายเชดิช ูปานบุญหอ้ม - 14.1  เป็นผูม้อีาํนาจควบคุมของนทลนิ โดยเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน นทลนิ รอ้ยละ 54.05 โดยนทลนิ

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 54.20 

14.2  เป็นคู่สมรสของคุณวไิลศร ีปานบุญหอ้ม ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของนทลนิ ถอืหุน้ทางออ้มรอ้ย

ละ 30.12 ในบรษิทัฯ ผ่านนทลนิ  

15. นางวไิลศร ีปานบญุหอ้ม - 15.1  เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของนทลนิ ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 30.12 โดยนทลนิเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัฯ  

รอ้ยละ 54.20 

15.2  เป็นคู่สมรสของคุณเชดิช ูปานบญุหอ้ม ผูม้อีาํนาจควบคุมบรษิทัฯ  
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12.2  รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

12.2.1 รายการเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2559 

ปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธ.ค. 2560 

1. บรษิทั นทลนิ 

จาํกดั (“นทลนิ”) 

 

1.1 NMC ใหเ้งนิกูย้มืแก่

นทลนิ  

- เงนิใหกู้ย้มื 

• ยอดคงเหลอืตน้งวด 

• ใหกู้เ้พิม่ระหว่างงวด 

• รบัชาํระคนืระหว่างงวด 

• ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

- ดอกเบีย้รบั 

- ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

 

- 

5,000,000.0 

(5,000,000.0) 

- 

 

33,225.4 

- 

 

 

 

- 

10,000,000.0 

(10,000,000.0) 

- 

 

11,704.1 

- 

- ในปี 2559 NMC ให้เงนิกู้ยืมแก่นทลิน

เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 

- นทลินชําระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย

สําหรับปี 2559 ทัง้หมดแก่บริษัทฯ 

แลว้ในเมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2559 

- NMC คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.37 

ต่อปี ซึง่เป็นอตัราทีส่ามารถเทยีบเคยีง

ไดก้บัอตัราดอกเบีย้ที ่ 

   นทลิน ได้รบัจากธนาคารพาณิชย์ใน

ก ารข อ เงิ น กู้ เบิ ก เงิ น เกิ น บั ญ ช ี

(Overdraft) 

-  ใน งวด  6 เดื อ น  สิ้ น สุ ด วัน ที่  30 

มิถุนายน 2560 NMC ให้เงินกู้ยืมแก่

นทลนิเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 

-  นทลินชําระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย

สําหรบัเงนิกู้ยืมดังกล่าวแล้วทัง้หมด 

เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 

-  NMC คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.12 

ต่อปี ซึง่เป็นอตัราทีส่ามารถเทยีบเคยีง

- อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันมี

ความเหมาะสม 

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็

ว่าบรษิัทฯ ไม่สมควรมรีายการกูย้มื

หรอืให้กู้ยมืกบับุคคลที่อาจมีความ

ขดัแยง้ในอนาคต 
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 ได้กับอัตราดอกเบี้ยที่ นทลิน ได้รับ

จากธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้

เบกิเงนิเกนิบญัช ี(Overdraft) 

 1.2 NTL ใหเ้งนิกูย้มืแก่

นทลนิ  

- เงนิใหกู้ย้มื 

• ยอดคงเหลอืตน้งวด 

• ใหกู้เ้พิม่ระหว่างงวด 

• รบัชาํระคนืระหว่างงวด 

• ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

- ดอกเบีย้รบั 

- ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

 

- 

35,000,000.0 

(35,000,000.0) 

- 

 

63,473.4 

- 

 

 

 

- 

20,000,000.0 

(20,000,000.0) 

- 

 

23,408.2 

- 

- NTL ให้เงินกู้ยืมแก่นทลินเพื่อใช้เป็น

เงนิทุนหมุนเวยีน 

- นทลินชําระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย

สําหรับปี  2559 ทัง้หมดแก่บริษัทฯ 

แลว้เมื่อวนัที ่3 มนีาคม  2559 

- NTL คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.375 

ต่อปี ซึง่เป็นอตัราทีส่ามารถเทยีบเคยีง

ได้กับอัตราดอกเบี้ยที่ นทลิน ได้รับ

จากธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้

เบกิเงนิเกนิบญัช ี(Overdraft) 

-  ใน งวด  9 เดื อ น  สิ้ น สุ ด วัน ที่  30 

กนัยายน 2560 NTL ใหเ้งนิกูย้มืแก่นท

ลนิเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 

-  นทลินชําระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย

สําหรบัเงนิกู้ยืมดังกล่าวแล้วทัง้หมด 

เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 

-  NTL คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.12 ต่อ

ปี ซึง่เป็นอตัราทีส่ามารถเทยีบเคยีงได้

กบัอตัราดอกเบี้ยที่ นทลิน ได้รบัจาก

ธนาคารพ าณิ ชย์ ในการขอเงินกู้

- อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันมี

ความเหมาะสม 

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็

ว่าบรษิัทฯ ไม่สมควรมรีายการกูย้มื

หรอืให้กู้ยมืกบับุคคลที่อาจมีความ

ขดัแยง้ในอนาคต 
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 เบกิเกนิบญัช ี(Overdraft) 

 1.3 TMT ใหเ้งนิกูย้มืแก่

นทลนิ 

- เงนิใหกู้ย้มื 

• ยอดคงเหลอืตน้งวด 

• ใหกู้เ้พิม่ระหว่างงวด 

• รบัชาํระคนืระหว่างงวด 

• ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

- ดอกเบีย้รบั 

- ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

 

- 

61,000,000.0 

(61,000,000.0) 

- 

 

614,381.8 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- TMT ให้เงินกู้ยืมแก่นทลินเพื่ อเป็น

เงนิทุนหมุนเวยีน 

- นทลินชําระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย

ทัง้หมดแก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 22 

สงิหาคม 2559 

- TMT คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.375 

ต่อปี ซึง่เป็นอตัราทีส่ามารถเทยีบเคยีง

ได้กับอัตราดอกเบี้ยที่ นทลิน ได้รับ

จากธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้

เบกิเงนิเกนิบญัช ี(Overdraft) 

 

- อตัราดอกเบีย้ทีค่ดิระหว่างกนัมคีวาม

เหมาะสม 

-  ค ณ ะก ร รม ก า รต ร ว จ ส อ บ มี

ความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่สมควรมี

รายการกูย้มืหรอืให้กูย้มืกบับุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ในอนาคต 

 1.4 SHT ใหเ้งนิกูย้มืแก่

นทลนิ 

- เงนิใหกู้ย้มื 

• ยอดคงเหลอืตน้งวด 

• ใหกู้เ้พิม่ระหว่างงวด 

• รบัชาํระคนืระหว่างงวด 

• ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

- ดอกเบีย้รบั 

- ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

40,000,000.0 

(40,000,000.0) 

- 

 

46,816.4 

- 

- SHT ให้ เงินกู้ยืมแก่นทลินเพื่ อเป็น

เงนิทุนหมุนเวยีน 

- นทลินชําระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย

ทัง้หมดแก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 28 

กุมภาพนัธ ์2560 

- SHT คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.12 ต่อ

ปี ซึง่เป็นอตัราที่สามารถเทยีบเคยีงได้

กบัอัตราดอกเบี้ยที่ นทลิน ได้รบัจาก

ธนาคารพาณิชยใ์นการขอเงนิกูเ้บกิเกนิ

บญัช ี(Overdraft) 

 

- อตัราดอกเบีย้ทีค่ดิระหว่างกนัมคีวาม

เหมาะสม 

-  ค ณ ะก รรม ก า รต รว จ ส อ บ มี

ความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่สมควรมี

รายการกูย้มืหรอืใหกู้ย้มืกบับุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ในอนาคต 
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 2. บรษิทั คุณนท ี

จาํกดั 

 (“คุณนท”ี) 

2.1 NMC ใหเ้งนิกูย้มืแก่

คุณนท ี 

- เงนิใหกู้ย้มื 

• ยอดคงเหลอืตน้งวด 

• ใหกู้เ้พิม่ระหว่างงวด 

• รบัชาํระคนืระหว่างงวด 

• ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

- ดอกเบีย้รบั 

- ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

 

- 

8,000,000.0 

(8,000,000.0) 

- 

 

9,665.6 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

-  NMC ให้เงินกู้ยืมแก่คุณนที เพื่อใช้

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 

- คุณนทีชําระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย

ทัง้หมดแก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 11 

กุมภาพนัธ ์2559 

- NMC คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.37 

ต่อปี ซึง่เป็นอตัราทีส่ามารถเทยีบเคยีง

ได้กับอัตราดอกเบี้ยที่ คุณนที ได้รับ

จากธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้

เบกิเงนิเกนิบญัช ี(Overdraft) 

 

- อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันมี

ความเหมาะสม 

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็

ว่าบรษิัทฯ ไม่สมควรมรีายการกูย้มื

หรอืให้กู้ยมืกบับุคคลที่อาจมีความ

ขดัแยง้ในอนาคต 

 2.2 NTL ใหเ้งนิกูย้มืแก่

คุณนท ี 

- เงนิใหกู้ย้มื 

• ยอดคงเหลอืตน้งวด 

• ใหกู้เ้พิม่ระหว่างงวด 

• รบัชาํระคนืระหว่างงวด 

• ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

- ดอกเบีย้รบั 

- ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

 

- 

25,000,000.0 

(25,000,000.0) 

- 

 

334,494.5 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

-  NTL ให้เงนิกู้ยมืแก่คุณนท ีเพื่อใชเ้ป็น

เงนิทุนหมุนเวยีน 

- คุณนทีชําระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย

ทัง้หมดแก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 11 

มนีาคม 2559 

- NTL คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.375 

ต่อปี ซึง่เป็นอตัราทีส่ามารถเทยีบเคยีง

ไดก้บัอตัราดอกเบีย้ที ่

   คุณนที ได้รบัจากธนาคารพาณิชย์ใน

ก ารข อ เงิน กู้ เบิ ก เงิน เกิ น บั ญ ช ี

(Overdraft) 

 

- อั ต ร าด อ ก เบี้ ย เงิ น ให้ กู้ ยื ม ที่

เหมาะสม 

- ไม่สมควรให้มีรายการกู้ยืมหรอืให้

กู้ยมืกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง

อกีในอนาคต  



 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 

      ส่วนที ่2| หน้า 60                                             แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560 

บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 3. บรษิทั กาญจนา

มารนี จาํกดั 

(“กาญจนามา

รนี”) 

3.1 บรษิทัฯ ใหเ้งนิกูย้มื

แก่กาญจนามารนี 

- เงนิใหกู้ย้มื 

• ยอดคงเหลอืตน้งวด 

• ใหกู้เ้พิม่ระหว่างงวด 

• รบัชาํระคนืระหว่างงวด 

• ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

- ดอกเบีย้รบั 

- ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

 

- 

10,000,000.0 

(10,000,000.0) 

- 

 

- 

16,120.2 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- บรษิัทฯ ให้เงนิกู้ยมืแก่กาญจนามารนี 

เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 

- กาญจนามารีนชําระคืนเงินกู้ยืมและ

ดอกเบี้ยทัง้หมดแก่บริษัทฯ แล้วเมื่อ

วนัที ่29 มนีาคม 2559 

- บริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 

7.375 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถ

เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ ยที ่

กาญจนามารีน ได้รับจากธนาคาร

พาณิชย์ในการขอเงินกู้เบิกเงินเกิน

บญัช ี(Overdraft) 

 

- อตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืที่

เหมาะสม 

-  ไม่สมควรใหม้รีายการกูย้มืหรอืให้

กูย้มืกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

อกีในอนาคต 

4. Taizan 

Offshore 

(“Taizan”) 

 

 

4.1 NSSG ใหเ้งนิกูย้มืแก่ 

Taizan  

- เงนิใหกู้ย้มื 

• ยอดคงเหลอืตน้งวด 

• ใหกู้เ้พิม่ระหว่างงวด 

• รบัชาํระคนืระหว่างงวด 

• ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

- ดอกเบีย้รบั 

- ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

 

232,830,000.0  

- 

(232,830,000.0) 

- 

 

13,772,005.3 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- NSSG ให้เงินกู้ยืมแก่ Taizan เพื่อใช้

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 

- Taizan ชําระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย

ทัง้หมดแก่บรษิทัฯ แลว้ในปี 2559 

- NSSG คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 

ต่อปี ซึง่เป็นอตัราทีส่ามารถเทยีบเคยีง

ได้ กั บ อัต ราดอก เบี้ ย  Prime Rate 

Lending ของธนาคารพ าณิ ชย์ ใน

ประเทศสงิคโปร ์  

- อตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มื

สมเหตุสมผล 

- ไม่สมควรใหม้รีายการกูย้มืหรอืให้

กูย้มืกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

อกีในอนาคต 

 



 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 

      ส่วนที ่2| หน้า 61                                             แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560 

12.2.2 รายการเงินกู้ยืมจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2559 

ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 2560 

1.บรษิทัฯ นทลนิ 

จาํกดั (“นทลนิ”) 

 

1.1 บรษิทัฯ กูย้มืเงนิจาก

นทลนิ 

- เงนิกูย้มื 

• ยอดคงเหลอืตน้งวด 

• ใหกู้เ้พิม่ระหว่างงวด 

• รบัชาํระคนืระหว่างงวด 

• ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

- ดอกเบีย้จ่าย 

- ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

 

 

 

 

- 

57,000,000.0 

- 

57,000,000.0 

 

57,428.3 

- 

 

 

 

57,000,000.0 

- 

(57,000,000.0) 

- 

 

585,799.9 

- 

- บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากนทลิน เพื่อใช้

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 

- นทลิน คิดร้อยละ 7.375 ต่อปี ซึ่งเป็น

อตัราที่สามารถเทยีบเคยีงได้กบัอตัรา

ดอกเบี้ยที่ บรษิัทฯ ได้รบัจากธนาคาร

พาณิชย์ในการขอเงินกู้เบิกเงินเกิน

บญัช ี(Overdraft) 

-  บรษิัทฯ ชําระคนืเงนิกูย้มืแลว้วนัที่ 21 

กุมภาพนัธ ์ 2560  

 

-  อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีเ่หมาะสม 

- ไม่สมควรใหม้รีายการกูย้มืหรอืให้

กูย้มืกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

อกีในอนาคต 
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 2. บรษิทั 

กาญจนามารนี 

จาํกดั 

(“กาญจนามา

รนี”) 

2.1 NTL กูย้มืเงนิจาก

กาญจนามารนี  

- เงนิกูย้มื 

• ยอดคงเหลอืตน้งวด 

• ใหกู้เ้พิม่ระหว่างงวด 

• รบัชาํระคนืระหว่างงวด 

• ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

- ดอกเบีย้จ่าย 

- ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

 

 

 

68,000,000.0 

- 

(68,000,000.0) 

- 

 

1,602,414.6 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- กาญจนามารนีใหเ้งนิกูย้มืแก่ NTL  

 เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 

-  NTL ชาํระคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้

ทัง้หมดแก่บรษิทัฯ แลว้เมื่อวนัที ่ 27 

เมษายน 2559 

- กาญจนามารนีคดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 

7.375 ต่อปี ซึง่เป็นอตัราทีส่ามารถ

เทยีบเคยีงไดก้บัอตัราดอกเบีย้ที ่ NTL 

ไดร้บัจากธนาคารพาณิชยใ์นการขอ

เงนิกูเ้บกิเงนิเกนิบญัช ี(Overdraft) 

- อตัราดอกเบีย้ทีค่ดิระหว่างกนัมี

ความเหมาะสม 

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็

ว่าบรษิทัฯ ไม่สมควรมรีายการกูย้มื

หรอืใหกู้ย้มืกบับุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ในอนาคต 

 

12.2.3 รายการธรุกิจปกติกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2559 

ปีบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2560 

1. บรษิทั นทลนิ 

จาํกดั (“นท

ลนิ”) 

1.1 บรษิทัฯ จา้งเรอืของ

นทลนิเพื่อใหบ้รกิารแก่

ลกูคา้  

- ค่าขนสง่ 

 

 

 

 

2,848,900.7 

 

 

 

- 

-  บริษัทฯ จ้างเรือของ นทลินเพื่ อ

ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของบรษิทัฯ ในช่วง

เวลาทีล่กูคา้กาํหนด 

-  อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขการบรกิาร

สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราและ

เงื่อนไขที่บรษิัทฯ ให้บรกิารกบัลูกค้า

รายอื่น  

- เป็นรายการที่ เป็นไปตามธุรกิจ

ปกตแิละกลุ่มบรษิทัฯ ไดป้ระโยชน์

จากธุรกรรมน้ีและมอีตัราค่าบรกิาร

ทีส่มเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 -  ต่อมาเมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2559 NTL 

ซือ้เรอืศรกีระบีม่าจากนทลนิ ทําให้จะ

ไม่มรีายการดงักล่าวต่อไปในอนาคต 

 1.2 NMC ใหบ้รกิาร

บรหิารเรอืแก่นทลนิ  

- รายไดค่้าบรกิาร 

- ลกูหน้ีอื่น 

 

 

 

5,108,827.9 

1,055,982.0 

 

 

 

- 

- 

-  NMC ให้บรกิารบรหิารเรอืสาํหรบัเรอื

ศรกีระบีซ่ึง่นทลนิเป็นเจา้ของเรอื  

-  NMC กําหนดราคาโดยใช้วีธีต้นทุน

บ วก ส่ วน ต่ าง  (cost plus) แ ละมี

เงื่อนไขการค้าที่เทยีบเคยีงได้กบัการ

ใหบ้รกิารลกูคา้รายอื่น  

-  อย่างไรกต็าม NTL ไดซ้ือ้เรอืศรกีระบี่

จาก นทลิน เมื่ อวันที่  8 มิถุนายน

2559 ทําให้จะไม่มีรายการดังกล่าว

ต่อไปในอนาคต 

 

- เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

ซึ่ งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่

สมเหตุสมผล 

 1.3 นทลนิจา้งเรอืของ 

NTL เพื่อใหบ้รกิารกบั

ลกูคา้โดยนทลนิทาํ

หน้าทีเ่ป็นตวัแทนผู้

ตดิต่อลกูคา้ (Agent)  

- รายไดค่้าขนสง่ 

- ลกูหน้ีการคา้ 

 

 

 

 

 

 

21,684,204.1 

7,032,779.3 

 

 

 

 

 

119,736,807.4 

9,832,991.9 

-  นทลนิเป็นตวัแทนผูต้ดิต่อกบัลกูคา้  

-  นทลินจ้างเรือของ NTL เพื่อนําไป

ให้บรกิารให้ลูกค้า ตามสญัญาที่นท

ลนิมกีบัลกูคา้ 

-  อัตราค่าขนส่งที่ตกลงกันเป็นอตัรา

ค่ าข น ส่ งที่ น ท ลิน ได้ จ าก ลู ก ค้ า

ป ล าย ท าง  (End User) หั ก ด้ ว ย

ค่าบรกิารตวัแทนซึง่เทยีบเคยีงไดก้บั

อัตราค่าบริการตัวแทนที่กําหนด

- เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ 

โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่

สมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 ทัว่ไปในอุตสาหกรรม 

-  เงื่อนไขการค้าเทียบเคียงได้กับ

รายการคา้ในลกัษณะใกลเ้คยีง 

 1.4 NSSG ใหบ้รกิาร

บรหิารเรอืแก่นทลนิ 

- รายไดค่้าบรกิาร 

  

 

 

76,865,609.6 

 

 

 

 

- 

- NSSG ให้บริการบริหารจัดการเรือ 

(Ship Management Service) แก่นท

ลนิสาํหรบัเรอื Energy Star ซึ่งนทลนิ

เป็นเจ้าของ อัตราค่าบริการมีราคา

แ ล ะ เงื่ อ น ไข ก ารค้ าที่ ส าม ารถ

เทียบเคียงกับอัตราค่ าบริการที ่

NSSG ให้ บ ริการกับลู กค้ าอื่ น ใน

บรกิารเดยีวกนั  

-  บรษิัทฯ ได้ซื้อเรือ Energy Star จาก

นทลนิ เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2559 ทํา

ให้จะไม่มีรายการดังกล่าวต่อไปใน

อนาคต  

-  เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

ซึ่ งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่

สมเหตุสมผล 

 1.5 NSSG จ่ายค่าจา้ง

เรอืให ้

นทลนิ  

- ค่าขนสง่  

 

 

216,160,395.0 

 

 

 

- 

-  NSSG ว่าจ้างเรือ Energy Star จาก

นทลนิเพื่อนํามาให้บรกิารแก่ลูกค้าที่

ประเทศสิงคโปร์ โดยมีค่ าบริการ

ตามที่ตกลงกันซึ่งมีส่วนแบ่งกําไรที่

เหมาะสมตามปกติของธุรกิจขนส่ง

ทางเรอื  

-  บริษัทฯ ได้ซื้อเรือ Energy Star จาก

นทลนิ เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2559 ทํา

-  เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

ซึ่ งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่

สมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 ให้จะไม่มีรายการดังกล่าวต่อไปใน

อนาคต 

 1.6 NSSG ชาํระค่า

ประกนัภยัของเรอืแก่ 

นทลนิ  

- ค่าซือ้ประกนัภยั  

 

 

 

 

 

5,633,889.0 

 

 

 

 

- 

- NSSG ว่าจ้างเรือจากนทลินโดยมี

ข้อตกลงว่าให้นทลินซื้อประกันภัย

แล้วมาเรียกเก็บจาก NSSG (Back- 

Charge) ในราคาเดยีวกนั 

- อย่ างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ซื้อเรือ 

Energy Star จากนทลิน  เมื่อวนัที่ 9 

สงิหาคม 2559 ทําให้จะไม่มีรายการ

ดงักล่าวต่อไปในอนาคต  

- เป็นรายการธุรกิจปกติของบรษิัทฯ 

ซึ่ งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่

สมเหตุสมผล 

 

2. บรษิทั ซอีอยล ์

ปิโตรเลยีม 

จาํกดั (“ซอีอยล ์

ปิโตรเลยีม”) 

 

2.1 บรษิทัฯ ซือ้น้ํามนั

สาํหรบัการเดนิเรอืจาก 

ซอีอยล ์ปิโตรเลยีม  

- ค่าซือ้น้ํามนั 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

1,404,505.4 

712,561.1 

 

 

 

4,582,624.05 

976,830.7 

- บ ริษั ท ฯ  ซื้ อ น้ํ ามั น จากซี ออยล ์

ปิโตรเลียม เพื่ อเป็นเชื้อเพลิงและ

น้ํามันหล่อลื่นสําหรับเรือขนส่งของ

บรษิทัฯ  

- ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี

เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป  

- เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

โดยราคาและเงื่อนไขการคา้มคีวาม

สมเหตุสมผล  

 

 2.2 NTL ซือ้น้ํามนั

สาํหรบัการเดนิเรอืจาก 

ซอีอยล ์ปิโตรเลยีม 

- ค่าซือ้น้ํามนั  

 

 

 

924,796.6 

 

 

 

- 

-  NTL ซือ้น้ํามนัจากซอีอยล ์ปิโตรเลยีม 

เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น

สาํหรบัเรอืขนสง่ของ NTL  

- ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี

เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป  

 

  

- เป็นรายการธุรกิจปกติของบรษิัทฯ 

โดยราคาและเงื่อนไขการคา้มคีวาม

สมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

  2.3 NSSG ซือ้น้ํามนั

สาํหรบัการเดนิเรอืจาก 

ซอีอยล ์ปิโตรเลยีม  

- ค่าซือ้น้ํามนั 

 

 

 

29,706,367.9 

 

 

 

18,287,466.1 

- NSSG ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ

น้ํามนัหล่อลื่นจากซอีอยล์ ปิโตรเลยีม 

เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น

สาํหรบัเรอื FSU ที ่NSSG ใหบ้รกิาร  

- ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี

เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป  

- เป็นรายการธุรกจิปกติของบรษิัทฯ 

โดยราคาและเงื่อนไขการคา้มคีวาม

สมเหตุสมผล 

3. บรษิทั ซอีอยล ์

ออฟชอร ์จาํกดั 

(Sea Oil 

Offshore Ltd.) 

(“ซอีอยล ์

ออฟชอร”์) 

 

3.1 บรษิทัฯ ใหบ้รกิาร

ขนสง่แก่ซอีอยล ์ออฟชอร ์

- รายไดค่้าขนสง่  

 

 

 

2,512,580.0 

 

 

- 

- บ ริษั ท ฯ  ให้ บ ริก ารขนส่ ง น้ํ ามั น

เชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นแก่  ซี

ออยล ์ออฟชอร ์

- อั ต รา ค่ าบ ริก ารข น ส่ งส าม ารถ

เทยีบเคียงได้กับการให้บรกิารลูกค้า

เจ้าอื่นในเส้นทางใกล้เคียงกันและมี

เงื่ อนไขการค้ าเทียบเคียงได้กับ

เงื่อนไขการคา้ทีใ่หก้บัลกูคา้รายอื่น  

- เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข

การคา้ทีส่มเหตุสมผล 

 3.2 บรษิทัฯ ซือ้น้ํามนั

สาํหรบัการเดนิเรอืจาก 

ซอีอยล ์ออฟชอร ์

- ค่าซือ้น้ํามนั  

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

2,158,341.4 

- 

 

 

 

5,263,444.8 

781,434.9 

- บริษั ทฯ ซื้ อ น้ํ ามัน เชื้ อ เพลิ งและ

น้ํามันหล่อลื่นจากซีออยล์ ออฟชอร ์

เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น

สาํหรบัเรอืขนสง่  

- ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี

เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

- เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข

การคา้ทีส่มเหตุสมผล 

 3.3 NTL ซือ้น้ํามนั

สาํหรบัการเดนิเรอืจากซี

ออยล ์ออฟชอร ์ 

 

 

 

 

 

 

- NTL ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ

น้ํามันหล่อลื่นจากซีออยล์ ออฟชอร ์

เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น

-  เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข

การคา้ทีส่มเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 - ค่าซือ้น้ํามนั 

- เจา้หน้ีการคา้ 

4,007,507.1 

- 

7,608,096.9 

410,829.4 

สาํหรบัเรอืขนสง่ของ NTL  

- ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี

เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

 

 

 3.4 TMT ซือ้น้ํามนั

สาํหรบัการเดนิเรอืจาก 

ซอีอยล ์ออฟชอร ์ 

- ค่าซือ้น้ํามนั 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

1,950,650.6 

- 

- TMT ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ

น้ํามันหล่อลื่นจากซีออยล์ ออฟชอร ์

เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น

สาํหรบัเรอืขนสง่ของ TMT  

-  ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี

เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

 

-  เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข

การคา้ทีส่มเหตุสมผล 

 

4. บรษิทั ซอีอยล ์

จาํกดั (มหาชน)  

(“ซอีอยล”์) 

 

4.1 บรษิทัฯ ซือ้น้ํามนั

สาํหรบัการเดนิเรอืจาก 

ซอีอยล ์ 

- ค่าซือ้น้ํามนั 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

 

8,139,000.0 

1,688,460.0 

 

 

 

9,685,100.0 

- 

-  บริษัทฯ ซื้ อ น้ํ ามันเชื้ อเพลิงและ

น้ํามนัหล่อลื่นจากซีออยล์สําหรบัเรือ

ของบรษิทัฯ  

-  ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี

เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

-  เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข

การคา้ทีส่มเหตุสมผล 

 4.2 NTL ซือ้น้ํามนัสาํหรบั

เดนิเรอืจากซอีอยล ์ 

- ค่าซือ้น้ํามนั 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

139,675,915.0 

24,307,050.9 

 

 

186,243,412.3 

30,954,434.4 

-  NTL ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ

น้ํามนัหล่อลื่นจากซอีอยล ์สาํหรบัเรอื

ของ NTL  

-  ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี

เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

 

- เป็นรายการธุรกิจปกติของบรษิัทฯ 

โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข

การคา้ทีส่มเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

  4.3 TMT ซือ้น้ํามนัสาํหรบั

เดนิเรอืจากซอีอยล ์

- ค่าซือ้น้ํามนั 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

5,390,291.0 

1,559,508.9 

- TMT ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ

น้ํามนัหล่อลื่นจากซอีอยล ์สาํหรบัเรอื

ของ TMT  

-  ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี

เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

-  เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข

การคา้ทีส่มเหตุสมผล 

5. บรษิทั คุณนท ี

จาํกดั  

(“คุณนท”ี) 

5.1 NMC ใหบ้รกิาร

บรหิารเรอืแก่คุณนท ี

- รายไดค่้าบรกิาร  

 

 

6,397,639.9 

 

 

- 

-  คุณ นที เป็ น เจ้ าของเรือ  Sriracha 

Master และจะให้บริการขนส่งแก่

ลกูคา้ จงึว่าจา้ง NMC ซึง่เป็นบรษิทัที่

เชี่ ยวชาญ การบริหารเรือให้ เป็ น

ผูบ้รหิารเรอื 

-  อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่คิดกับ

ลกูคา้รายอื่น 

-  คุณนทีอยู่ ระหว่างการปิดกิจการ 

ดังนัน้ รายการน้ีจะไม่เกิดขึ้นอีกใน

อนาคต 

-  เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

ซึ่ งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่

สมเหตุสมผล 

6. บรษิทั ถาวร

มารนี จาํกดั 

(“ถาวรมารนี”) 

6.1 NMC ใหบ้รกิาร

บรหิารเรอืแก่ถาวรมารนี 

- รายไดค่้าบรกิาร  

 

 

5,471,664.5 

 

 

- 

-  NMC ให้บรกิารบรหิารจดัการเรอืและ

พ นั ก ง า น ป ร ะ จํ า เ รื อ  (Ship 

Management & Manning) ของเรือ

ศรไีชยยา 

-  ถาวรมารนีเป็นเจ้าของเรือศรีไชยยา 

และจะให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า จึง

ว่ า จ้ า ง  NMC ซึ่ ง เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่

เชี่ ยวชาญ การบริหารเรือให้ เป็ น

- เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

ซึ่ งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่

สมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 ผู้บริหารเรือ โดยให้บริการบริหาร

จัดการเรือและพนักงานประจําเรือ 

( Ship Management & Manning) 

ของเรอืศรไีชยยา 

-  อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่คิดกับ

ลกูคา้รายอื่น  

-  ถาวรมารนี อยู่ระหว่างการปิดกจิการ 

ทําให้รายการน้ีจะไม่ เกิดขึ้นอีกใน

อนาคต 

7. บรษิทั กาญจนา

มารนี จาํกดั 

(“กาญจนามา

รนี”) 

7.1 NMC ใหบ้รกิาร

บรหิารเรอืใหแ้ก่กาญจนา

มารนี  

- รายไดค่้าบรกิาร 

 

 

 

116,550.0 

 

 

 

- 

- NMC ให้ บริการบริหารพนั กงาน

ประจําเรือ (Manning Management) 

เรอืศรภีูเกต็แก่กาญจนามารนี  

 - อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่คิดกับ

ลกูคา้รายอื่น  

-  กาญจนามารีนอยู่ระหว่างการชําระ

บญัชดีงันัน้ รายการน้ีจะไม่เกดิขึน้อกี

ในอนาคต 

- เป็นรายการธุรกิจปกติของบรษิัทฯ 

ซึ่ งมี ราคาและเงื่ อน ไขการค้ า

โดยทัว่ไปสมเหตุสมผล 

 7.2 NTL ใหบ้รกิารขนสง่

แก่กาญจนามารนี  

- รายไดค่้าขนสง่ 

- ลกูหน้ีการคา้ 

 

 

10,271,250.0 

- 

 

 

- 

- 

-  กาญจนามารีนว่าจ้างเรือในลักษณะ 

TC จาก NTL  

-  NTL กําหนดอัตราค่าบริการที่ทําให ้

NTL ได้อตัราผลตอบแทนทีเ่หมาะสม

และเที ยบ เคี ย งได้ กับ กรณี การ

ใหบ้รกิารขนส่งแบบ TC แก่ลูกคา้ราย

-  เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

ซึ่ งมี ราคาและเงื่ อน ไขการค้ า

โดยทัว่ไปสมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 อื่น 

-  กาญจนามารนีอยู่ระหว่างชําระบญัชี

และปิดกจิการ ดงันัน้รายการดงักล่าว

จะไม่เกดิขึน้อกีในอนาคต  

 7.3 NTL จ่ายค่าขนสง่

ใหก้บักาญจนามารนี  

- ค่าขนสง่ 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

6,106,597.2 

- 

 

 

- 

- 

-  NTL ว่าจา้งเรอืขนส่งจาก กาญจนามา

รนี เพื่อใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของ NTL 

- อัตราค่าขนส่งและเงื่อนไขการค้า

สามารถเทียบเคียงได้กับที่  NTL 

ใหบ้รกิารขนสง่แก่ลกูคา้ภายนอกกลุ่ม 

- กาญจนามารนีอยู่ระหว่างชําระบญัชี

และปิดกจิการ ดงันัน้รายการดงักล่าว

จะไม่เกดิขึน้อกีในอนาคต 

- เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

ซึ่ งมี ราคาและเงื่ อน ไขการค้ า

โดยทัว่ไปสมเหตุสมผล 

 7.4 บรษิทัฯ จ่ายค่า

น้ํามนัคงคา้งในเรอืเแก่

กาญจนามารนี  

- ค่าซือ้น้ํามนั 

 

 

 

909,473.9 

 

 

 

- 

-  บริษั ทฯ ให้ บริการขนส่ งเรือแ ก่

กาญจนามารนีภายใต้สญัญาแบบ TC 

ภายหลงัสิน้สุดสญัญา ในขัน้ตอนการ

รบัคนืเรอื บรษิัทฯ ต้องจ่ายค่าน้ํามนั

ที่ยงัคงเหลืออยู่ในเรือในราคาต้นทุน

ของกาญจนามารนี ซึ่งการซื้อน้ํามัน

เป็นส่วนหน่ึงของสญัญาว่าจ้างแบบ 

TC 

-  กาญจนามารีนอยู่ ระหว่างการปิด

กจิการ ทําให้จะไม่มรีายการน้ีเกดิขึน้

อกีในอนาคต 

-  เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

ซึ่ งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่

สมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

  

 

8. บรษิทั ซ ีเคม 

ทรานสปอรต์ 

จาํกดั (“ซ ี

เคม”) 

8.1 NMC ใหบ้รกิาร

บรหิารเรอืแก่ ซ ีเคม 

- รายไดค่้าบรกิาร  

 

 

4,935,500.0 

 

 

- 

-  ซีเคมเป็นเจ้าของเรอืรตันอุบลและจะ

ให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า จึงว่าจ้าง 

NMC ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญการ

บรหิารเรอืใหเ้ป็นผูบ้รหิารเรอื 

-  อตัราค่าบรกิารเป็นอตัราคดิกบัลูกค้า

รายอื่น 

- ซี เคมอยู่ระหว่างชําระบัญชีและปิด

กจิการ  ดงันัน้ รายการดงักล่าวจะไม่

เกดิขึน้อกีในอนาคต 

 

- เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ 

ซึ่ งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่

สมเหตุสมผล 

 

12.2.4 รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ 

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2559 

ปีบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2560 

  

1. บรษิทั นทลนิ 

จาํกดั (“นทลนิ”) 

 

1.1 บรษิทัฯ เช่าอาคาร

สาํนกังาน  

- ค่าเช่าและบรกิารอาคาร

สาํนกังาน 

 

 

 

5,380,237.8 

 

 

 

648,598.0 

-  นทลนิเป็นเจา้ของตกึวารนิซึง่เป็นอาคาร

สาํนกังาน 7 ชัน้  

- บรษิัทฯ เช่าพื้นที่ของอาคารวารนิชัน้ 1-

3, 5-7  เน้ือที่รวม 1,525.80 ตารางเมตร 

-  เป็ น ราย ก ารเช่ าสิ น ท รัพ ย์ ที่

สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดย

อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการค้ามี

ความสมเหตุสมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

 

- - เพื่อใช้เป็นสํานักงานของบริษัทฯ อายุ

สัญ ญ าเช่ า  3 ปี  เริ่ม ตั ้งแ ต่ วันที่  1 

มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 

โดยจ่ายค่าเช่าเดอืนละ 200 บาทต่อ ตร.

ม.และค่าบรกิาร 200 บาทต่อ ตร.ม. หรอื

คิดเป็นเดือนละ 610,320 บาท บาทต่อ

เดือน โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่สํานักงาน

เป็นราคาตลาดซึ่งใกล้เคียงกับอัตราค่า

เช่าสาํนกังานในพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีง 

- บรษิัทฯ เช่าตู้คอนเทนเนอร์จากกลุ่มนท

ลิน จํานวน 1 ตู้  ขนาด 2.4 x 6.0 x 2.6 

เมตร เพื่อเก็บเอกสารของบริษัทฯ โดย

จ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารเป็น 3,500 บาท

ต่อเดือนซึ่งใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าตู้

คอนเทนเนอร ์กบับคุคลภายนอก 

- นทลิน คดิค่าไฟฟ้าจากบรษิัทฯ จํานวน 

583,542.86 บาท โดยคิดจากห น่ วย

ไฟฟ้าที่บริษัทฯ ใช้จริงคูณกับอัตราค่า

ไฟฟ้าทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอตัราค่าไฟฟ้าที่

อาคารในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงคดิกบัลกูคา้  

- บริษัทฯ ได้ซื้อตึกวารินจากนทลินเมื่อ

วันที่  10 สิงหาคม 2559  ทํ าให้ ไม่ มี
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวอกีต่อไปในอนาคต 

-  อย่ างไรก็ ดี  ใน ปี  2560 บ ริษั ท ฯ  มี

ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือนสําหรบัการเช่า

อาคารวารนิในปี 2558 และ2559 จํานวน 

549,525.0 บาท ซึง่นทลนิไดถู้กเรยีกเกบ็

จากสาํนกังานเขตในจาํนวนเดยีวกนั 

 1.2 บรษิทัฯ จ่ายค่า

บรหิารจดัการใหแ้ก่นท

ลนิ 

- ค่าบรกิารอื่น 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

 

 

 

 

 11,252,902.0 

1,018,177.8 

 

 

 

12,893,696.7 

1,919,203.0 

- บริษัทฯ จ่ายค่าบริหารจัดการสําหรับ

บรกิารหลกั ดงัต่อไปน้ี 

- ค่ า บ ริ ก า ร ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ 

( Management Information System) 

480,600 บาทต่อเดอืน ถูกกําหนดโดย

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิของนทลนิ บวกสว่น

ต่างซึ่งครอบคลุมการบรกิารของนทลนิ 

โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ

เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับผู้

ใหบ้รกิารภายนอก 

- ค่ าบ ริก ารระบ บ ฐาน ข้อมู ล  (VRM 

Management)  316,988.22 บ า ท ต่ อ

เดือน   ซึ่ งถูกกํ าหนดโดยต้นทุนที่

เกิดขึ้นจริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่ง

ครอบคลุมการบริการของนทลิน โดย

อัต รา ค่ าบ ริก ารดั งก ล่ าวส าม ารถ

-  เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

โดยบริษัทฯ ได้ประโยชน์และมี

อตัราค่าบรกิารสมเหตุสมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับผู้

ใหบ้รกิารภายนอก 

- ค่ าบริการบริหารทรัพ ยากรบุ คคล 

( Human Resource Management) 

กาํหนดที ่289,014 บาทต่อเดอืน ซึง่ถูก

กาํหนดโดยตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิของนทลิ

นบวกส่วนต่างซึง่ครอบคลุมการบรกิาร

ของนทลนิ โดยอตัราค่าบรกิารดงักล่าว

สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการใช้บรกิาร

กบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

- บรษิัทฯ ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของนทลิ

นซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

พาณิชย์นาวีให้บริการด้านเอกสาร

สัญญา โดยมีอัตราค่าบริการ 3,500 

บาทต่อชัว่โมง ซึง่ถูกกาํหนดโดยต้นทุน

ทีเ่กดิขึน้จรงิของนทลนิ บวกสว่นต่างซึง่

ครอบคลุมการบริการของนทลิน โดย

อัต รา ค่ าบ ริก ารดั งก ล่ าวส าม ารถ

เที ย บ เคี ย ง ได้ กั บ ก า ร ใช้ บ ริก า ร

สาํนกังานกฎหมายภายนอก 

- ในปี 2560 บริษัทฯ เช่ารถส่วนกลาง

ของนทลิน โดยอัตราค่าบริการเป็น
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

ราคาตลาดและมเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

 1.3 บรษิทัฯ จ่าย

ค่าธรรมเนียมการ

รบัประกนัเงนิกูย้มืใหแ้ก่

นทลนิ 

- ค่าบรกิารอื่น 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

 

 

 

 

170,000.0 

14,166.7 

 

 

 

 

141,666.7 

14,166.7 

 

 

- บรษิัทฯ จําเป็นต้องให้นทลนิคํ้าประกนั

วงเงินกู้ยืมสําหรับการขอเงินกู้จาก

สถาบันการเงินโดยนทลิน เรียกเก็บ

ค่ าธรรม เนี ย ม เป็ น ไป ตาม สัญ ญ า

รบัประกันเงินกู้ยืม (Loan Guarantee 

Agreement) ที่อัตราร้อยละ 0.2 ของ

จํ า น ว น เงิ น กู้ ยื ม ย อ ด ค ง เห ลื อ 

( Oustanding Balance)  เ ป็ น ค่ า

ดาํเนินการเอกสาร 

- NTL จะดําเนินการขอยกเลิกการคํ้ า

ประกนัจากนทลนิภายหลงักลุ่มบรษิทัฯ 

เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

- การคํ้าประกันเงินกู้ของ บริษัทฯ 

ตามความจําเป็นของธุรกิจ โดย

อัตราการคํ้ าประกันวงเงินกู้ยืม

สมเหตุสมผล  

 1.4 บรษิทัฯ จ่าย

ค่าบรกิารบาํรุงรกัษาและ

ซ่อมแซมอาคาร

สาํนกังานใหแ้ก่นทลนิ 

- ค่าบรกิารอื่น 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

1,726,560.0 

184,741.9 

- บรษิัทฯ จ่ายค่าบริการบํารุงรกัษาและ

ซ่อมแซมอาคารสํานั กงาน  (Office 

Repair and Maintenance Services) 

ให้แก่นทลิน จํานวน 172,656.0 บาท

ต่อเดือน  ซึ่งถูกกําหนดโดยต้นทุนที่

เกิดขึ้นจริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่ง

ครอบคลุมการบรกิารของนทลนิ 

- อัต รา ค่ าบ ริก ารดั งก ล่ าวส าม ารถ

เทียบเคียงได้กับการใช้บริการจาก

-  เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

โด ย อั ต ร า ค่ าบ ริก า รมี ค ว าม

สมเหตุสมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

บุคคลภายนอก 

 

 1.5 บรษิทัฯ ใชบ้รกิาร

สถานทีอ่อกกาํลงักาย

และจ่ายค่าบรกิารอาหาร

กลางวนัแก่นทลนิ 

- ค่าบรกิารอื่น 

- เจา้หน้ีอื่น 

  

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

1,544,854.5 

- 

- บรษิัทฯ มนีโยบายส่งเสรมิให้พนักงาน

ออกกาํลงักายเพื่อใหพ้นักงานมสีขุภาพ

แข็งแรง บริษัทฯ จึงได้ทําสัญญาใช้

บรกิารสถานทีอ่อกกาํลงักาย ซึง่ถอืเป็น

สวสัดกิารใหแ้ก่พนกังาน  

- บริษัทฯ จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออก

กําลงักายให้แก่นทลนิ สาํหรบัพนักงาน

ของบริษัทฯ ในอัตราค่าบริการ 1,085 

บาทต่อคนต่อเดือน โดยสญัญาการใช้

บรกิารเริม่ตัง้แต่วนัที ่16 มนีาคม 2560 

- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ

สถานออกกําลงักายที่ตัง้อยู่ในบริเวณ

ใกลเ้คยีง  

- เน่ืองจากรา้นอาหารบรเิวณใกลเ้คยีงกบั 

อาคารสํานักงานของบรษิัทฯ มจีํานวน

น้อย บริษัทฯ จึงจ้างนทลิน  ในการ

จดัหาอาหารกลางวนัสําหรบัพนักงาน

ของบรษิทัฯ ในอตัราคนละ 35 บาทต่อ

คนต่อวนั 

- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ

- เป็นรายการดังกล่าวก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อพนักงานของบรษิทัฯ  

โดยมรีาคาค่าบรกิารสมเหตุสมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

รา้นอาหารทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

 

 1.6 SHT จา่ยค่าบรกิาร

ใหแ้ก่นทลนิ  

- ค่าบรกิารอื่น 

 

 

 

14,500.0 

 

 

 

- 

- SHT ซื้อเรือ Radian Star และ Grace 

Star เมื่ อวันที่  1 พฤศจิกายน 2559 

และ 13 เมษายน 2559 ตามลําดบั จาก

บุคคลภายนอก  

-  การซื้อเรือดังกล่าวมีข ัน้ตอนเอกสาร

ทางสัญ ญ าที่ เกี่ ย วข้อง SHT จึงได้

ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของนทลินซึ่งมี

ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์

นาวใีหบ้รกิารดา้นเอกสารสญัญา โดยมี

อตัราค่าบริการ 3,500 บาทต่อชัว่โมง 

ซึ่งถูกกําหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

ของนทลิน บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุม

การบ ริก ารของน ท ลิน  โดยอัต รา

ค่าบรกิารดงักล่าวสามารถเทยีบเคยีงได้

กับการใช้บริการสํานักงานกฎหมาย

ภายนอก 

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตโิดย

อตัราค่าบรกิารมคีวามสมเหตุสมผล  

 

 1.7 BSC จ่ายค่าบรกิาร

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

- BSC จ่ าย ค่ าบริห ารจัดการสําห รับ

บรกิารหลกั ดงัต่อไปน้ี 

- ค่ า บ ริ ก า ร ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ 

( Management Information System) 

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตโิดย

อตัราค่าบรกิารมคีวามสมเหตุสมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

- ค่าบรกิารอื่น 

- เจา้หน้ีอื่น 

1,343,516.0 

115,288.2 

 

1,037,595.0 

50,180.7 

48,060 บาทต่อเดอืน ซึง่ถูกกาํหนดโดย

ต้นทุนที่เกดิขึน้จรงิของนทลนิบวกส่วน

ต่างซึง่ครอบคลุมการบรกิารของนทลนิ 

โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ

เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับผู้

ใหบ้รกิารภายนอก 

- ค่ าบ ริก ารระบ บ ฐาน ข้อมู ล  (VRM 

Management) 16,500 บาทต่อเดือน 

ซึ่งถูกกําหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

ของนทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุม

ก ารบ ริก ารข องน ท ลิน  โดย อัต รา

ค่าบรกิารดงักล่าวสามารถเทยีบเคยีงได้

กบัการใชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

- ค่ าบริการบริหารทรัพ ยากรบุ คคล 

( Human Resource Management)

กําหนดที่เดือนละ 46,508 บาท ซึ่งถูก

กาํหนดโดยต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิของนทลิ

นบวกส่วนต่างซึง่ครอบคลุมการบรกิาร

ของนทลนิ โดยอตัราค่าบรกิารดงักล่าว

สามารถเทยีบเคยีงได้กบัการใช้บรกิาร

กบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

- BSC ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของนทลนิซึ่ง
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

มคีวามเชีย่วชาญดา้นกฎหมายพาณิชย์

นาวใีหบ้รกิารดา้นเอกสารสญัญา โดยมี

อัตราค่าบริการ 3,500 บาทต่อชัว่โมง 

ซึ่งถูกกําหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

ของนทลิน บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุม

ก ารบ ริก ารข องน ท ลิน  โดย อัต รา

ค่าบรกิารดงักล่าวสามารถเทยีบเคยีงได้

กับการใช้บริการสํานักงานกฎหมาย

ภายนอก 

 1.8. BSC จ่าย

ค่าธรรมเนียมการ

รบัประกนัเงนิกูย้มืใหแ้ก่

นทลนิ 

- ค่าบรกิารอื่น 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

 

 

 

 

9,999.9 

- 

 

 

 

 

 

7,500.0 

- 

- BSC จําเป็นต้องให้นทลินคํ้าประกัน

วงเงินกู้ยืมสําหรับการขอเงินกู้จาก

สถาบันการเงินโดยนทลินเรียกเก็บ

ค่ าธรรม เนี ย ม เป็ น ไป ตาม สัญ ญ า

รบัประกันเงินกู้ยืม (Loan Guarantee 

Agreement) ที่อัตราร้อยละ 0.2 ของ

จํ า น ว น เงิ น กู้ ยื ม ย อ ด ค ง เห ลื อ 

( Oustanding Balance)  เ ป็ น ค่ า

ดาํเนินการเอกสาร 

- BSC จะดําเนินการขอยกเลิกการคํ้า

ประกนัจากนทลนิ ภายหลงักลุ่มบรษิทัฯ 

เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

- การคํ้าประกันเงินกู้ของ บริษัทฯ 

ตามความจําเป็นของธุรกิจ โดย

อัตราการคํ้ าประกันวงเงินกู้ยืม

สมเหตุสมผล 

 

 1.9 BSC จ่ายค่าเช่าและ   - BSC เช่าพื้นที่ของอาคารวารินชัน้ 1  - เป็ น ราย ก าร เช่ าสิ น ท รัพ ย์ ที่
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      ส่วนที ่2| หน้า 80                                             แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560 

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

บรกิารสาํนกังาน  

- ค่าเช่าและบรกิารอาคาร

สาํนกังาน 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

 

 

 

369,402.7 

 

- 

 

37,800.0 

 

- 

เน้ือทีร่วม 105 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น

สํานักงานของบรษิัท อายุสญัญาเช่า 3 

ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 

31 ธนัวาคม 2562 โดยจ่ายค่าเช่าเดอืน

ละ 200 บาทต่อ ตร.ม.และค่าบริการ 

200 บาทต่อ ตร.ม. ตามลําดบั หรอืคิด

เป็น 42,000 บาท บาทต่อเดือน โดย

อัตราค่าเช่าพื้นที่สํานักงานเป็นราคา

ตลาดซึ่ งใกล้ เคีย งกับอัต ราค่ าเช่ า

สาํนกังานในพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีง 

- บริษัทฯ ได้ซื้อตึกวารินจากนทลินเมื่อ

วันที่  10 สิงหาคม 2559  ทํ าให้ ไม่ มี

รายการดงักล่าวอกีต่อไปในอนาคต 

- อย่างไรก็ดี ในปี 2560 BSC มีค่าใช้จ่าย

ภาษีโรงเรอืนสําหรบัการเช่าอาคารวารนิ

ในปี 2558 และ 2559 จํานวน 37,800.0 

บาท  ซึ่ งนทลินได้ถู กเรียกเก็บจาก

สาํนกังานเขตในจาํนวนเดยีวกนั 

สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดย

อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการค้ามี

ความสมเหตุสมผล 

 

 1.10 BSC ใชบ้รกิาร

สถานทีอ่อกกาํลงักาย

และจ่ายค่าบรกิารอาหาร

กลางวนัแก่นทลนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BSC มนีโยบายสง่เสรมิใหพ้นกังานออก

กําลังกายเพื่ อให้พนักงานมีสุขภาพ

แข็งแรง บริษัทฯ จึงได้ทําสัญญาใช้

บรกิารสถานทีอ่อกกาํลงักาย ซึง่ถอืเป็น

-  เป็นรายการดังกล่าวก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท 

โดยมรีาคาค่าบรกิารสมเหตุสมผล 
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      ส่วนที ่2| หน้า 81                                             แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560 

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

- ค่าบรกิารอื่น 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

- 

- 

165,091.5 

- 

สวสัดกิารใหแ้ก่พนกังาน 

- BSC จ่ายค่าใชบ้รกิารสถานทีอ่อกกาํลงั

กายให้แ ก่นทลิน  สําหรับพนักงาน

จํานวน 9 คน ในอตัราค่าบรกิาร 1,085 

บาทต่อคนต่อเดอืน  

- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ

สถานออกกําลงักายที่ตัง้อยู่ในบริเวณ

ใกลเ้คยีง 

-  BSC จ้างนทลิน ในการจัดหาอาหาร

กลางวนัสาํหรบัพนักงานจาํนวน 11 คน 

ในอตัราคนละ 35 บาทต่อคนต่อวนั 

- อตัราค่าบรกิารเป็นอตัราตลาดของของ

รา้นอาหารทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

 1.11 NMC ใหเ้ช่าโกดงั

และใหบ้รกิารงานเอกสาร  

- รายไดอ้ื่น 

- ลกูหน้ีอื่น 

 

 

 

433,000.0 

- 

 

 

 

37,000.0 

- 

- NMC ให้บริการเช่าอาคารโกดังเพื่อใช้

เป็นสถานที่เก็บเอกสารและสินทรพัย์

ของบริษัทฯ โดยอาคารโกดังตัง้อยู่ที ่

641 ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมุทรปร

การ มีพื้นที่ 199.00 ตารางเมตร คิด

อตัราค่าเช่าเดอืนละ 200 บาทต่อตาราง

เมตร รวมเป็นเงิน  39,800 บาทต่อ

เดือน สญัญามีระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1  

ธ.ค. 58 ถงึวนัที ่30 พ.ย. 59  

- เป็นรายการเช่าสนิทรพัยท์ีส่นบัสนุน

ธุรกจิของบรษิัทฯ โดยอตัราค่าเช่า

มคีวามสมเหตุสมผลและกลุ่มบรษิทั

ฯ ไดป้ระโยชน์ 
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      ส่วนที ่2| หน้า 82                                             แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560 

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

- อตัราค่าเช่าเป็นอตัราตลาดของการเช่า

โกดงัในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง  

- NMC ไม่มีการต่อสัญ ญ าเช่า ดังนั ้น 

รายการน้ีจะไม่เกดิขึน้ในอนาคต 

- นอกจากนัน้ NMC ใหบ้รกิารการรบัจา้ง

ติดต่อด้านเอกสารกบัหน่วยราชการที่

เกี่ยวข้อง เช่น การจดทะเบียนจํานอง

เรือ หรือจดทะเบียนเรือใหม่ (Agent 

Service) โดยกําหนดอัตราค่าบริการ 

1,000 – 3,000 บาท ต่อประเภทงาน 

ซึง่เป็นการกาํหนดราคาโดยใชว้ธิตีน้ทุน

บวกสว่นต่าง (Cost plus)  

 

 1.12 NMC เช่าอาคาร

สาํนกังาน บรกิาร

สว่นกลางจากนทลนิ  

- ค่าเช่าอาคารสาํนกังาน

และค่าบรกิารอื่นๆ  

- เจา้หน้ีอื่น 

 

 

 

 

1,026,866.5 

 

- 

  

 

 

 

 

101,100.0 

 

- 

-  นทลิน เป็นเจ้าของตึกวารินซึ่งเป็น

อาคารสาํนกังาน 7 ชัน้  

- NMC เช่าพื้นที่ของอาคารวารินชัน้ 4 

เน้ือที่รวม 280.8 ตารางเมตร เพื่อใช้

เป็นสํานักงานของบรษิัทฯ อายุสญัญา

เช่า 3 ปี  เริ่มตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 

2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่าย

ค่ า เช่ า  200 บ าท ต่ อ  ต ร .ม . แ ล ะ

ค่ า บ ริ ก า ร  200 บ า ท ต่ อ  ต ร .ม . 

- เป็ น ราย ก าร เช่ าสิ น ท รัพ ย์ ที่

สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดย

อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการค้ามี

ความสมเหตุสมผล  
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      ส่วนที ่2| หน้า 83                                             แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560 

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

ต าม ลํ าดั บ  ห รือ คิ ด เป็ น เดื อ น ล ะ 

112,320 บาท บาทต่อเดอืน โดยอตัรา

ค่าเช่าพืน้ทีส่าํนกังานเป็นราคาตลาดซึง่

ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าสํานักงานใน

พืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีง 

- นทลิน คิดค่าไฟฟ้าจาก NMC จํานวน 

78,912.00 บาท  โดยคิดจากห น่วย

ไฟฟ้าที่บรษิัทฯ ใช้จรงิคูณกบัอตัราค่า

ไฟฟ้าที่เทยีบเคยีงไดก้บัอตัราค่าไฟฟ้า

ทีอ่าคารในเพืน้ทีใ่กลเ้คยีงคดิกบัลกูคา้ 

-  บรษิัทฯ ได้ซื้อตึกวารนิจากนทลินเมื่อ

วันที่  10 สิงหาคม 2559  ทําให้ไม่มี

รายการดงักล่าวอกีต่อไปในอนาคต 

-  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี  ใ น ปี  2560 NMC มี

ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรอืนสําหรบัการเช่า

อ าค ารวาริน ใน ปี  2558 และ 2559 

จํ า น ว น  101,100 บ า ท  

ซึ่งนทลินได้ถูกเรียกเก็บจากสํานักงาน

เขตในจาํนวนเดยีวกนั 

 1.13 NMC จ่ายค่าบรกิาร

อื่นๆ จากนทลนิ 

- ค่าบรกิารอื่น 

 

 

 

 

 

 

- NMC จ่ายค่ าบริห ารจัดการสําหรับ

บรกิารหลกั ดงัต่อไปน้ี 

- ค่าบรกิารระบบสารสนเทศ  

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตโิดย

อตัราค่าบรกิารมคีวามสมเหตุสมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

- เจา้หน้ีอื่น 3,831,395.0 

314,351.0 

3,167,436.0 

330,389.2 

( Management Information System) 

เดือนละ 170,880 บาท ซึ่งถูกกําหนด

โดยต้นทุนที่เกดิขึน้จรงิของนทลนิบวก

ส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ

นทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว

สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการใช้บรกิาร

กบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

- ค่ าบ ริก ารระบ บ ฐาน ข้อมู ล  (VRM 

Management)  เดือนละ 46,500 บาท 

ซึ่งถูกกําหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

ของนทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุม

การบ ริก ารของน ท ลิน  โดยอัต รา

ค่าบรกิารดงักล่าวสามารถเทยีบเคยีงได้

กับ ก าร ใช้ บ ริก ารกับ ผู้ ให้ บ ริก า ร

ภายนอก 

- ค่ าบริการบริหารทรัพ ยากรบุ คคล 

( Human Resource Management) 

กาํหนดทีร่าคาเดอืนละ 79,728 บาทซึ่ง

ถูกกําหนดโดยต้นทุนที่เกดิขึน้จรงิของ

นทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการ

บรกิารของนทลิน โดยอตัราค่าบริการ

ดงักล่าวสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการใช้
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

บรกิารกบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

-  บรษิัทฯ ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของนทลิ

นซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

พาณิชย์นาวีให้บริการด้านเอกสาร

สัญญา โดยมีอัตราค่าบริการ 3,500 

บาทต่อชัว่โมง ซึง่ถูกกาํหนดโดยต้นทุน

ทีเ่กดิขึน้จรงิของนทลนิบวกส่วนต่างซึ่ง

ครอบคลุมการบริการของนทลิน โดย

อัต รา ค่ าบ ริก ารดั งก ล่ าวส าม ารถ

เที ย บ เคี ย ง ได้ กั บ ก า ร ใช้ บ ริก า ร

สาํนกังานกฎหมายภายนอก 

-  และในปี 2560 NMC เช่ารถส่วนกลาง

ของนทลิน โดยอัตราค่าบริการเป็น

ราคาตลาดและมเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

 1.14 NMC จ่าย

ค่าธรรมเนียมการ

รบัประกนัเงนิกูย้มืใหแ้ก่

นทลนิ 

- ค่าบรกิารอื่น 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

 

 

 

 

20,000.0 

- 

 

 

 

 

15,000.0 

- 

- NMC จําเป็นต้องให้นทลินคํ้าประกัน

วงเงินกู้ยืมสําหรับการขอเงินกู้จาก

สถาบันการเงินโดยนทลินเรียกเก็บ

ค่ าธรรม เนี ย ม เป็ น ไป ตาม สัญ ญ า

รบัประกันเงินกู้ยืม (Loan Guarantee 

Agreement) ที่อัตราร้อยละ 0.2 ของ

จํ า น ว น เงิ น กู้ ยื ม ย อ ด ค ง เห ลื อ 

( Oustanding Balance)  เ ป็ น ค่ า

-  การคํ้าประกนัเงนิกูข้อง NMC ตาม

ความจําเป็นของธุรกิจ โดยอัตรา

ก า ร คํ้ า ป ร ะ กั น ว ง เงิ น กู้ ยื ม

สมเหตุสมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

ดาํเนินการเอกสาร 

- NMC จะดําเนินการขอยกเลิกการคํ้า

ประกนัจากนทลนิ ภายหลงักลุ่มบรษิทัฯ 

เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 1.15 NMC ใชบ้รกิาร

สถานทีอ่อกกาํลงักาย

และจ่ายค่าบรกิารอาหาร

กลางวนัแก่นทลนิ 

- ค่าบรกิารอื่น 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

424,037.0 

- 

- NMC มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน

ออกกําลงักายเพื่อใหพ้นักงานมสีุขภาพ

แข็งแรง บริษัทฯ จึงได้ทําสัญญาใช้

บรกิารสถานทีอ่อกกาํลงักาย ซึง่ถอืเป็น

สวสัดกิารใหแ้ก่พนกังาน  

- NMC จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออก

กาํลงักายใหแ้ก่นทลนิ สาํหรบัพนักงาน

จํานวน 22 คน  ในอัต ราค่ าบริการ 

1,085 บาทต่อคนต่อเดอืน  

-  อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ

สถานออกกําลงักายที่ตัง้อยู่ในบริเวณ

ใกลเ้คยีง 

-  NMC จ้างนทลิน ในการจัดหาอาหาร

กลางวนัสาํหรบัพนักงานจาํนวน 22 คน 

ในอตัราคนละ 35 บาทต่อคนต่อวนั 

- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ

รา้นอาหารทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

เป็ น รายการดังก ล่าว ก่ อ ให้ เกิด

ประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท 

โดยมรีาคาค่าบรกิารสมเหตุสมผล 

 

 1.16 NTL เช่าอาคาร   -  NTL ชําระค่าภาษีโรงเรือนที่เกิดจาก -  เป็ น ราย ก ารเช่ าสิ น ท รัพ ย์ ที่
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

สาํนกังานจากนทลนิ 

- ค่าภาษโีรงเรอืน 

 

 

96,160.0 

 

- 

ก า ร เ ช่ า พื้ น ที่ สํ า นั ก ง า น ข อ ง 

นทลนิในปี 2558  

-  NTL ยกเลกิการเช่าพืน้ทีส่าํนกังานของ

นทลินในเดือน กันยายน 2558  และ

บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ ซื้ อ ตึ ก ว า ริ น จ า ก 

นทลนิเมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2559  ทํา

ให้ไม่มีรายการดังกล่าวอีกต่อไปใน

อนาคต  

สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดย

อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการค้ามี

ความสมเหตุสมผล  

 1.17 NTL จ่ายค่า

ค่าธรรมเนียมตามสญัญา

รบัประกนัเงนิกูย้มื 

(Guarantee Loan) ใหแ้ก่

นทลนิ  

- ค่าบรกิารอื่น 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

 

 

 

 

3,442,899.9 

- 

 

 

 

 

 

2,869,083.3 

292,579.3 

 

-  NTL จาํเป็นตอ้งใหน้ทลนิคํ้าประกนั

วงเงนิกูย้มืสาํหรบัการขอเงนิกูจ้าก

สถาบนัการเงนิ 

-  นทลินให้การคํ้าประกันเงินกู้ยืมกับ

สถาบนัการเงนิใหแ้ก่ NTL  

-  นทลินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไป

ตามสญัญารับประกันเงินกู้ยืม (Loan 

Guarantee Agreement) ทีอ่ตัรารอ้ยละ 

0.2 ของจํานวนเงินกู้ยืมยอดคงเหลือ 

( outstanding balance)  เ ป็ น ค่ า

ดาํเนินการเอกสาร 

- เป็นรายการที่จะไม่เกิดขึ้นในอนาคต

เน่ืองจาก NTL จะดําเนินการขอยกเลกิ

การคํ้าประกนัจากนทลนิภายหลงักลุ่ม

-  การคํ้าประกันเงนิกู้ของ NTL ตาม

ความจําเป็นของธุรกิจ โดยอัตรา

ก า ร คํ้ า ป ร ะ กั น ว ง เงิ น กู้ ยื ม

สมเหตุสมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

บ ริษั ท ฯ  เข้ าจดท ะเบี ยน ในตลาด

หลกัทรพัยฯ์  

 1.18 NTL จ่ายค่าบรหิาร

จดัการอืน่ใหแ้ก่ นทลนิ   

- ค่าบรหิารจดัการ 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

 

 

132,256.0 

19,801.4 

 

 

15,725.0 

- 

-  NTL ว่าจา้งฝ่ายกฎหมายของนทลนิ ซึง่

มคีวามเชีย่วชาญดา้นกฎหมายพาณิชย์

นาวใีหบ้รกิารดา้นเอกสารสญัญา โดยมี

อตัราค่าบริการ 3,500 บาทต่อชัว่โมง 

ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับการใช้

บรกิารสาํนกังานกฎหมายภายนอก 

-  NTL เช่ารถส่วนกลางของนทลิน โดย

อตัราค่าบริการสามารถเทียบเคียงได้

กบัราคาตลาดและเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

โด ย อั ต ร า ค่ าบ ริก า รมี ค ว าม

สมเหตุสมผล  

 

 1.19 TMT จ่ายค่า

ค่าธรรมเนียมตามสญัญา

รบัประกนัเงนิกูย้มื 

(Guarantee Loan) ใหแ้ก่

นทลนิ 

- ค่าบรกิารอื่น 

(Guarantee Fee) 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

 

 

 

 

63,500.0 

 

- 

 

 

 

 

 

45,000.0 

 

- 

-  TMT จําเป็นต้องให้นทลินคํ้าประกัน

วงเงินกู้ยืมสําหรับการขอเงินกู้จาก

สถาบนัการเงนิ 

-  นทลินให้การคํ้าประกันเงินกู้ยืมกับ

สถาบนัการเงนิใหแ้ก่ TMT  

-  นทลินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไป

ตามสญัญารับประกันเงินกู้ยืม (Loan 

Guarantee Agreement) ทีอ่ตัรารอ้ยละ 

0.2 ของจํานวนเงินกู้ยืมยอดคงเหลือ 

( outstanding balance)  เ ป็ น ค่ า

ดาํเนินการเอกสาร 

-  การคํ้าประกนัเงนิกูข้อง TMT ตาม

ความจําเป็นของธุรกิจ โดยอตัรา

ก า ร คํ้ า ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น กู้ ยื ม

สมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

- เป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและจะไม่

เกิดขึ้นในอนาคตเน่ืองจาก TMT จะ

ดําเนินการขอยกเลกิการคํ้าประกนัจาก

นทลินภายหลังกลุ่มบริษัทฯ เข้าจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 1.20 NSSG รบับรกิาร

จากนทลนิ 

- ค่าบรกิารอื่น 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

 

1,121,487.5 

- 

 

 

1,753,941.7 

155,587.5 

 

- NSSG จ่ายค่าบรกิารระบบสารสนเทศ 

(Management Information System) 

และค่าบรกิารระบบฐานขอ้มลู (VRM 

Management)  เดอืนละ 2,670 เหรยีญ

สหรฐัฯ ซึง่ถูกกาํหนดโดยตน้ทุนที่

เกดิขึน้จรงิของนทลนิบวกสว่นต่างซึง่

ครอบคลุมการบรกิารของนทลนิ โดย

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวสามารถ

เทยีบเคยีงไดก้บัการใชบ้รกิารกบัผู้

ใหบ้รกิารภายนอก 

- เป็นรายการทีส่นบัสนุนธุรกจิของ

บรษิทัโดยมอีตัราค่าบรกิารที่

สมเหตุสมผล  

 

2. บรษิทั เอน็.เอ.

ท.ี มารท์ จาํกดั 

(“เอน็.เอ.ท.ี 

มารท์”) 

 

2.1 บรษิทัฯ ใชบ้รกิารฟิต

เนสของ เอน็.เอ.ท.ี มารท์ 

- ค่าบรกิารอื่น  

  

 

 

 

943,950.0 

 

 

 

235,987.5 

- บรษิัทฯ มนีโยบายส่งเสรมิให้พนักงาน

ออกกาํลงักายเพื่อใหพ้นักงานมสีขุภาพ

แข็งแรง บริษัทฯ จึงได้ทําสัญญาใช้

บรกิารสถานทีอ่อกกาํลงักาย ซึง่ถอืเป็น

สวสัดกิารใหแ้ก่พนกังาน  

- บริษัทฯ จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออก

กาํลงักายใหแ้ก่ เอน็.เอ.ท.ีมารท์ สาํหรบั

- เป็นรายการดังกล่าวก่อให้ เกิด

ประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท 

โดยมรีาคาค่าบรกิารสมเหตุสมผล   
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

พ นั ก งานจํ าน วน  77 คน  ในอัต รา

ค่าบริการ 1,085 บาทต่อคนต่อเดือน 

โดยสญัญาการใช้บรกิารเริม่ตัง้แต่วนัที ่

1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 

2559 และมีการต่อสัญ ญ าใหม่ ใน ปี 

2560 

-  อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ

สถานออกกําลงักายที่ตัง้อยู่ในบรเิวณ

ใกลเ้คยีง  

 2.2 บรษิทัฯ จ่าย

ค่าบรกิารอาหารกลางวนั

ใหแ้ก่ เอน็.เอ.ท.ี มารท์  

- ค่าบรกิารอื่น 

 

 

 

 

668,290.0 

 

 

 

152,250.0 

 

- เน่ืองจากรา้นอาหารบรเิวณใกลเ้คยีงกบั 

อาคารสํานักงานของบรษิัทฯ มีจํานวน

น้อย บริษัทฯ จึงจ้าง เอ็น เอ ที มาร์ท 

ในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับ

พนักงานจํานวน 68 คน ในอตัราคนละ 

35 บาทต่อคนต่อวนั 

- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ

รา้นอาหารทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

- เป็นรายการที่ เป็นประโยชน์ต่อ

พนกังานของบรษิทัฯ และมรีาคาที่

สมเหตุสมผล  

 2.3 BSC ใชบ้รกิาร

สถานทีอ่อกกาํลงักาย

และจ่ายค่าบรกิารอาหาร

กลางวนัแก่ เอน็.เอ.ท.ี 

มารท์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BSC มนีโยบายสง่เสรมิใหพ้นกังานออก

กําลังกายเพื่ อให้พนักงานมีสุขภาพ

แข็งแรง บริษัทฯ จึงได้ทําสัญญาใช้

บรกิารสถานทีอ่อกกาํลงักาย ซึง่ถอืเป็น

สวสัดกิารใหแ้ก่พนกังาน 

-  เป็นรายการดังกล่าวก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท 

โดยมรีาคาค่าบรกิารสมเหตุสมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

- ค่าบรกิารอื่น 

 

223,090.0 49,087.5 - BSC จ่ายค่าใชบ้รกิารสถานทีอ่อกกาํลงั

กายให้แ ก่  เอ็น .เอ.ที .มาร์ทสําหรับ

พ นั ก งาน จํ าน ว น  9 ค น  ใน อัต ร า

ค่าบรกิาร 1,085 บาทต่อคนต่อเดอืน  

- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ

สถานออกกําลงักายที่ตัง้อยู่ในบริเวณ

ใกลเ้คยีง 

-  BSC จ้าง เอ็น  เอ ที  มาร์ท  ในการ

จดัหาอาหารกลางวนัสําหรบัพนักงาน

จํานวน 11 คน ในอตัราคนละ 35 บาท

ต่อคนต่อวนั 

- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ

รา้นอาหารทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

 2.4 NMC ใชบ้รกิาร

สถานทีอ่อกกาํลงักาย

และจ่ายค่าบรกิารอาหาร

กลางวนัแก่ เอน็.เอ.ท.ี 

มารท์  

- ค่าบรกิารอื่น 

 

 

 

 

 

 

602,350.0 

 

 

 

 

 

 

98,175.0 

 

- NMC มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน

ออกกําลงักายเพื่อใหพ้นักงานมสีุขภาพ

แข็งแรง บริษัทฯ จึงได้ทําสัญญาใช้

บรกิารสถานทีอ่อกกาํลงักาย ซึง่ถอืเป็น

สวสัดกิารใหแ้ก่พนกังาน  

- NMC จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออก

กาํลงักายใหแ้ก่ เอน็.เอ.ท.ีมารท์สาํหรบั

พ นัก งานจํ านวน  22 คน  ในอัต รา

ค่าบรกิาร 1,085 บาทต่อคนต่อเดอืน  

-  เป็นรายการดังกล่าวก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท 

โดยมรีาคาค่าบรกิารสมเหตุสมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

-  อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ

สถานออกกําลงักายที่ตัง้อยู่ในบริเวณ

ใกลเ้คยีง 

-  NMC จ้าง เอ็น เอ ที มาร์ท  ในการ

จดัหาอาหารกลางวนัสําหรบัพนักงาน

จํานวน 22 คน ในอตัราคนละ 35 บาท

ต่อคนต่อวนั 

- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ

รา้นอาหารทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

3. บรษิทั ซอีอยล ์

จาํกดั (มหาชน)  

(“ซอีอยล”์) 

 

3.1 บรษิทัฯ ว่าจา้งซี

ออยลใ์หบ้รกิาร Catering  

- ค่าบรกิาร Catering 

- เจา้หน้ีอื่น  

 

 

 

30,872,956.6 

- 

 

 

24,617,048.5  

-  

- บริษัทฯ ว่าจ้างซีออยล์ ในการจัดหา

อาหาร ทําความสะอาด และซกัรดี ใหแ้ก่

พนกังานประจาํแท่นขดุเจาะน้ํามนับนเรอื

พกัอาศยั (Cartering and Service)  

- อตัราค่าบรกิารคดิเป็นต่อคนต่อวนั ตาม

อตัราที่ตกลงกนัและสามารถเทียบเคยีง

ไดก้บัราคาทีบ่รษิทัฯ สามารถว่าจา้งจาก

ผูใ้หบ้รกิารรายอื่น   

- ค ณ ะก รรม ก า รต ร ว จ ส อ บ มี

ความเหน็ว่าการทํารายการดงักล่าว 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบรษิัทฯ ซึ่งมรีาคาและเงื่อนไข

ทีส่มเหตุสมผล  

 3.2 NMC ใหเ้ช่าโกดงัแก่ 

ซอีอยล ์ 

- รายไดอ้ื่น 

- ลกูหน้ีอื่น 

 

 

 

38,360.0 

3,836.0 

 

 

- 

- 

-  NMC ให้บรกิารเช่าอาคารโกดงัเพื่อใช้

เป็นสถานที่เก็บเอกสารและสินทรพัย์

ของซีออยล์ โดยอาคารโกดังตัง้อยู่ที่

ตัง้อยู่ที่ 641 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.

สมุทรปรการ โดยมพีื้นที่ 19.18 ตาราง

- เป็ น ราย ก าร เช่ าสิ น ท รัพ ย์ ที่

สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดย

อตัราค่าเช่ามคีวามสมเหตุสมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

เมตร ในอัตราเดือนละ 200 บาทต่อ

ตารางเมตร รวมเป็นเงิน 3,836  บาท

ต่อเดือนจะเริ่มวันที่ 1 ธนัวาคม 2558 

ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 

-  อตัราค่าเช่าเป็นอตัราตลาดของการเช่า

ของอาคารโกดงัในบรเิวณใกลเ้คยีง 

-  NMC ไม่มีการต่อสัญญาเช่า ดังนั ้น

รายการน้ีจะไม่เกดิขึน้นในอนาคต 

4. บรษิทั คุณนท ี

จาํกดั (“คุณ

นท”ี) 

4.1 NMC ใหเ้ช่าโกดงัแก่

คุณนทแีละใหบ้รกิารงาน

เอกสาร  

- รายไดอ้ื่น 

 

 

 

531,900.0 

 

 

 

 

- 

-  NMC ให้บรกิารเช่าอาคารโกดงัเพื่อใช้

เป็นสถานที่เก็บเอกสารและสินทรพัย์

ของซีออยล์ โดยอาคารโกดังตัง้อยู่ที ่

641 ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมุทรปร

การ โดยมพีืน้ที ่176.95 ตารางเมตร ใน

อตัราเดอืนละ 200 บาทต่อตารางเมตร 

รวมเป็นเงิน 35,390 บาทต่อเดือนจะ

เริ่มวันที่ 1  ธ.ค. 58 ถึงวนัที่ 30 พ.ย. 

59  

-  อตัราค่าเช่าเป็นอตัราตลาดของการเช่า

โกดงัในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง  

-  NMC ไม่มีการต่อสัญญาเช่า ดังนั ้น

รายการน้ีจะไม่เกดิขึน้ในอนาคต 

-  นอกจากนัน้ NMC ใหบ้รกิารการตดิต่อ

- ค ณ ะก ร รม ก า รต ร ว จ ส อ บ มี

ความเหน็ว่าการทาํรายการดงักล่าว 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบรษิัทฯ ซึ่งมรีาคาและเงื่อนไข

การค้าโดยทัว่ไปเสมือนกับการทํา

รายการกบับุคคลภายนอก 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

ดําเนินงานด้านเอกสารกับกรมเจ้าท่า 

เช่น การจดทะเบียนเรือ การต่ออายุ

ใบอนุญาตเรือ (Agent Service) โดย

ราคาบรกิารอยู่ระหว่าง 1,000 – 3,000 

บาทต่อรายการ ซึ่งเป็นการกําหนด

ราคาโดยใช้วิธีต้นทุนบวกส่วนต่าง 

(Cost plus) 

 4.2 TMT เช่าอุปกรณ์เรอื 

FSO จากคุณนท ี 

- ค่าเช่าอุปกรณ์เรอื 

 

 

4,827,846.3 

 

 

- 

- TMT ต้องการอุปกรณ์การเทียบเรือ 

(Ship to Ship Operation) จากคุณนท ี

โดยราคาเช่าอุปกรณ์ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั

ราคาที่ TMT จะสามารถเช่าได้จากผู้

ใหบ้รกิารรายอื่น 

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบรษิัทฯ ซึ่งมรีาคาและเงื่อนไข

การคา้ทีส่มเหตุสมผล  

5. บรษิทั 

กาญจนามารนี 

จาํกดั 

(“กาญจนามา

รนี”) 

5.1 NMC ใหเ้ช่าโกดงัแก่

กาญจนามารนี  

- รายไดอ้ื่น 

 

 

7,800.0 

 

 

- 

-  NMC ให้บรกิารเช่าอาคารโกดงัเพื่อใช้

เป็นสถานที่เก็บเอกสารและสินทรพัย์

ของกาญจนามารีน โดยอาคารโกดัง

ตัง้อยู่ที่ – ตัง้อยู่ที่ 641 ต.บางโฉลง อ.

บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีพื้นที ่

6.50 ตารางเมตร ในอตัราเดอืนละ 200 

บาทต่อตารางเมตร รวมเป็นเงนิ 1,300 

บาทต่อเดือน จะเริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 

2558 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 

-  อตัราค่าเช่าเป็นอตัราตลาดของการเช่า

- เป็ น ราย ก าร เช่ าสิ น ท รัพ ย์ ที่

สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดย

อัตราค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล

และกลุ่มบรษิทัฯ ไดป้ระโยชน์  
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

โกดงัในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

-  อย่างไรกต็าม กาญจนามารนีไดย้กเลกิ

สญัญาเช่าพื้นที่เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 

2559  ดงันัน้รายการน้ีจะไม่เกิดขึ้นใน

อนาคต 

6. บรษิทั ถาวรมา

รนี จาํกดั 

(“ถาวรมารนี”) 

6.1 NMC ใหบ้รกิารงาน

เอกสาร  

- รายไดอ้ื่น 

 

 

31,000.0 

 

 

- 

-  ถาวรมารนี จ้าง NMC เพื่อดําเนินการ

ด้านเอกสารกบักรมเจ้าท่าในการขาย

เรอืลาํหน่ึง (ศรไีชยา)  

-  อตัราค่าบรกิารระหว่าง 1,000 - 3,000 

บาทต่อรายการซึง่เป็นการกาํหนดราคา

โดยใช้วิธีต้นทุนบวกส่วนต่าง (Cost 

plus) 

-  ถาวรมารีน อยู่ระหว่างการปิดกิจการ 

ดงันัน้ จะไม่มรีายการน้ีในอนาคต 

- เป็นรายการที่สนับสนุนธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยอัตราค่าค่าบริการมี

ความสมเหตุสมผล  

7. บรษิทั ซ ีเคม 

ทรานสปอรต์ 

จาํกดั (“ซเีคม”) 

7.1 NMC ใหบ้รกิารการ

ดาํเนินนงานเอกสารแก่ 

ซเีคม  

- รายไดอ้ื่น  

 

 

 

9,000.0 

 

 

 

 

- 

-  ซีเคม จ้าง NMC เพื่อดําเนินการด้าน

เอกสารกบักรมเจ้าท่าในการขายเรอืลํา

หน่ึง 

-  อตัราค่าบรกิารระหว่าง 1,000 - 3,000 

บาทต่อรายการซึง่เป็นการกาํหนดราคา

โดยใช้วิธีต้นทุนบวกส่วนต่าง (Cost 

plus) 

-  ซีเคมอยู่ระหว่างการปิดกิจการ ดงันัน้

- เป็นรายการที่สนับสนุนธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยอัตราค่าค่าบริการมี

ความสมเหตุสมผล  



 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 

      ส่วนที ่2| หน้า 96                                             แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560 

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

จะไม่มรีายการน้ีในอนาคต 

 

12.2.5 รายการอ่ืนๆ 

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2559 

ปีบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2560 

1. บรษิทั นทลนิ 

จาํกดั (“นทลนิ”) 

 

1.1 BSC ใหบ้รกิารจอง

ตัว๋เครื่องบนิแก่นทลนิ  

- รายไดค่้าบรกิาร 

- ลกูหน้ีอื่น 

 

 

200,220.0 

56,570.9 

 

 

594,903.0 

- 

-  BSC ให้บ ริการจองตั ว๋ เครื่องบิน

ให้กับผู้บริหารของนทลิน เพื่อไปดู

งานทีต่่างประเทศ โดยราคาค่าบรกิาร

เป็นราคาต้นทุนบวกส่วนต่าง (cost 

plus) 

 

- เป็นรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตขิอง

บริษัทฯ ซึ่ งมีราคาและเงื่อนไข

การคา้ทีส่มเหตุสมผล  

 

 1.2 NMC ขายสมุดบนัทกึ

ขอ้มลูเรอืใหก้บันทลนิ 

- รายไดอ้ื่น  

 

 

 

 

2,400.0 

 

 

 

1,600.0 

-  NMC ขายสมุ ดบันทึกข้อมู ล เรือ

สําหรับ ให้พนักงานประจําเรือใช้

ปฏิบัติงานโดยราคาค่าบริการเป็น

ราคาตน้ทุนบวกสว่นต่าง (cost plus) 

-  เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่

เป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ  

 1.3 NMC ขาย

เฟอรนิ์เจอรส์าํนกังาน

ใหก้บันทลนิ  

- รายไดอ้ื่น  

 

 

 

69,603.5 

 

 

 

- 

- NMC ย้ ายสํ านั ก งาน และได้ ข าย

เฟอรนิ์เจอรส์าํนักงานใหแ้ก่นทลนิ ซึง่

เป็นเจา้ของตกึ  

- ราคาขายเป็นราคาที่ตกลงกันตาม

สภาพของเฟอรนิ์เจอร ์ 

-  เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่

เป็ นประโยชน์กับบริษั ทฯ และ

สมเหตุสมผล  

 1.4 บรษิทัฯ ขายอุปกรณ์   - บริษัทฯ ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - เป็นรายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์โดย
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 คอมพวิเตอรใ์หก้บันทลนิ 

- รายไดอ้ื่น  

 

33,801.3 

 

- 

ให้ แ ก่ น ท ลิน  เมื่ อ บ ริษั ท ฯ  ย้ า ย

สาํนกังาน 

- ราคาขายเป็นราคาที่ตกลงกันตาม

สภาพของเฟอรนิ์เจอร ์ 

ราคาขายมคีวามสมเหตุสมผล  

 1.5 บรษิทัฯ ขายรถยนต์

ใหแ้ก่นทลนิ  

- รายไดอ้ื่น 

 

 

1,160,738.0 

 

 

- 

- บรษิัทฯ ขายรถยนต์ประจําตําแหน่ง

ของผู้บริหารยี่ห้อโตโยต้า รุ่นแคมรี่

ไฮบริด จํานวน 1 คัน ให้แก่นทลิน 

เน่ืองจากผูบ้รหิารยา้ยจากบรษิทัฯ ไป

ทีน่ทลนิ   

- ราคาขายเป็นราคาตามมลูค่าบญัช ี

- เป็นรายการที่ เป็นประโยชน์ ต่อ

บ ริษั ท แ ล ะราค าข าย มี ค ว าม

สมเหตุสมผล  

2. บรษิทั ซอีอยล ์

จาํกดั (มหาชน)  

(“ซอีอยล”์) 

 

2.1 BSC ใหบ้รกิารจอง

ตัว๋เครื่องบนิกบัผูบ้รหิาร

ของซอีอยล ์และใหบ้รกิาร

จดัการอื่น ๆ 

- รายไดค่้าบรกิาร 

- ลกูหน้ีอื่น 

 

 

 

 

15,425.0 

- 

 

 

 

 

47,650.0 

32,100.0 

- BSC ใหบ้รกิารจองตัว๋เครื่องบนิใหก้บั

ผู้บริหารของซีออยล์ เพื่อไปดูงานที่

ต่างจงัหวดั 

- ราคาค่าบริการเป็นราคาต้นทุนบวก

สว่นต่าง (cost plus)  

-  เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิอง

บริษัทฯ ซึ่ งมีราคาและเงื่อนไข

การคา้ทีส่มเหตุสมผล  

3. บรษิทั คุณนท ี

จาํกดั (“คุณ

นท”ี) 

3.1 NMC ขายสมุดบนัทกึ

ขอ้มลูเรอืใหก้บัคุณนท ี

- รายไดอ้ื่น  

 

 

9,600.0 

 

 

- 

-  NMC ขายสมุ ดบันทึกข้อมู ล เรือ

สําหรับ ให้พนักงานประจําเรือใช้

ปฏบิตังิาน 

-  ราคาขายเป็นราคาต้นทุนบวกส่วน

ต่าง (cost plus)  

-  เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่

เป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ  

4. คุณเชดิชู 

ปานบุญหอ้ม 

4.1 NMC เรยีกเกบ็ค่า

ไฟฟ้าจากคุณเชดิช ู 

 

 

 

 

-  NMC เรยีกเกบ็ค่าไฟฟ้าจากคุณเชดิช ู

ปานบุญห้อม ในส่วนที่เป็นของคุณ

- เป็นรายการที่มีอัตราการเรียกเก็บ

ค่าไฟฟ้าทีส่มเหตุสมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 - รายไดอ้ื่น (ค่าไฟฟ้า) 12,501.9 - เชดิชู ที่ NMC ออกไปให้ก่อน ตามที่

เกดิจรงิ 

-  ในเดือนกรกฎาคม 2559 ได้มีการ

แกไ้ขการเชื่อมต่อโดยไม่ใหเ้ชื่อมผ่าน

อาคารโกดงั ดงันัน้ รายการดงักล่าว

จะไม่เกดิขึน้อกีในอนาคต 

- อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษิัทฯ ไม่ควร

ใหเ้กดิรายการน้ีอกีในอนาคต 

5. คุณวไิลศร ี 

ปานบุญหอ้ม 

5.1 NMC เช่าทีด่นิของ

คุณวไิลศร ีเพื่อก่อสรา้ง

โกดงั  

- ค่าเช่า 

 

 

 

50,000.0 

 

 

 

- 

-  NMC เช่าที่ดินของคุณวิไลศรีเพื่ อ

ก่อสร้างโกดังไว้ให้บริการเช่าเก็บ

เอกสารแก่กลุ่มบรษิทัฯ 

-  ทีด่นิตัง้อยู่ที ่ตําบล บางโฉลง อําเภอ

บางพล ีจงัหวดั สมุทรปราการ พื้นที ่

125 ตารางวา โดยจ่ายค่าเช่าในอตัรา

เดือนละ 5,000 บาท หรือคิดเป็น

อัตรา 40 บาทต่อ ตร.ว.โดยสญัญา

เริ่มวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึง – 

31 ตุลาคม 2559 เป็นเวลา 10 ปี  

-  อตัราค่าเช่าเป็นเป็นอตัราตลาดของ

การเช่ าที่ ดิน ในบริเวณ ใกล้เคีย ง 

อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าที่ดินได้

สิน้สดุเมื่อวนัที ่31 ตุลาคม 2559 และ

ไม่มกีารต่อสญัญาใหม่  

- เป็ น ราย ก าร เช่ าท รัพ ย์ สิ น ที่

สนับสนุนธุรกจิปกตขิองกลุ่มบรษิัท

ฯ โดยมอีตัราค่าเช่าทีส่มเหตุสมผล  

6. บรษิทั ถาวรมา

รนี จาํกดั (“ถาวร

6.1 NMC ขายสมุดบนัทกึ

ขอ้มลูเรอื  

 

 

 

 

- NMC ข าย สมุ ดบัน ทึ ก ข้อ มู ล เรือ

สําหรับ ให้พนักงานประจําเรือใช้

- เป็นรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตขิอง

บรษิทัฯ ทีส่มเหตุสมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 มารนี”) - รายไดอ้ื่น 4,000.0 - ปฏบิตังิาน 

- ราคาขายเป็นราคาต้นทุนบวกส่วน

ต่าง (cost plus) 

 

7. บรษิทั กาญจนา

มารนี จาํกดั  

(“กาญจนามารนี”) 

7.1 บรษิทัฯ ซือ้อุปกรณ์

คอมพวิเตอรแ์ละ

สาํนกังาน จากกาญจนา

มารนี 

- ค่าซือ้สนิทรพัย ์

 

 

 

 

 

149,728.4 

 

 

 

 

- 

- บรษิัทฯ ซื้ออุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

สํานักงาน เน่ืองจากกาญจนามารีน

ปิดกจิการโดยราคาซือ้เป็นมูลค่าตาม

บญัชีหรอืราคาตลาดแล้วแต่ราคาใด

จะสงูกว่า 

- เป็นรายการขายทรพัย์สนิที่มีราคา

ขายทีส่มเหตุสมผล  

 7.2 บรษิทัฯ ซือ้รถยนต์

จากกาญจนามารนี 

- ค่าซือ้สนิทรพัย ์

 

 

1,160,738.0 

 

 

- 

- บรษิัทฯ ซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น

แคมรีไ่ฮบรดิ จํานวน 1 คนั จากกาญ

นามารนี มาใชเ้ป็นรถยนตส์ว่นกลาง  

- ราคาซือ้เป็นราคาตามมลูค่าบญัช ี

- เป็นรายการที่ เป็นประโยชน์ ต่อ

บ ริษั ท แ ล ะราค าข าย มี ค ว าม

สมเหตุสมผล  

 7.3 NTL มรีายไดค้่าปรบั

จากกาญจนามารนี 

- รายไดอ้ื่น 

 

 

1,500.1 

 

 

- 

-  NTL เช่าเรอืจากกาญจนามารีนเพื่อ

ใหบ้รกิารต่อลกูคา้ อย่างไรกต็าม การ

ขนส่งดงักล่าวเกิดการสูญเสยีน้ํามัน

เกินปริมาณที่ตกลงกันไว้ ลูกค้าจึง

เรยีกเกบ็ค่าปรบัจาก NTL  

-  NTL ชําระค่าปรับให้ลูกค้า แล้วจึง

เรยีกเกบ็ต่อไปทีก่าญจนามารนี  

-  จํานวนเงนิที ่NTL เรยีกเกบ็กาญจนา

มารนีเป็นจํานวนเดยีวกนักบัที่ลูกค้า

- เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯที่

สมเหตุสมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 เรยีกเกบ็ NTL 

- กาญจนามารีนอยู่ ระหว่างการปิด

กิจการ จึงไม่มีรายการน้ี ต่อไปใน

อนาคต  

8. นทลนิ เวลสตาร ์

เอน็เนอจ ิจาํกดั 

8.1 NTL ขายอุปกรณ์

สาํนกังาน 

- รายไดอ้ื่น  

 

 

158,606.1 

 

 

- 

-  NTL ขายอุปกรณ์สาํนกังานใหแ้ก่ นท

ลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจิ เน่ืองจาก 

NTL ยา้ยสาํนกังาน  

-  ราคาขายเป็นราคาที่ตกลงกันตาม

สภาพของอุปกรณ์สาํนกังาน 

- เป็นรายการขายทรพัยส์นิทีม่รีาคา

ขายทีส่มเหตุสมผล  

9. สมาคมเจา้ของ

เรอืไทย 

 

9.1 บรษิทัฯ จ่ายค่า

สมาชกิใหก้บัสมาคม

เจา้ของเรอืไทย 

- ค่าใชจ้่ายอื่น  

 

 

 

80,000.0 

 

 

80,000.0 

- บริษัทฯ ชําระค่าธรรมเนียมสมาชิก

สมาคมเจ้าของเรือซึ่งมีอัตราปกติ

ทัว่ไปสาํหรบัสมาชกิ  

- เป็นรายการที่มีอตัราค่าธรรมเนียม

ตามอตัราทีเ่รยีกเกบ็สมาชกิทัว่ไป 

 9.2 TMT จ่ายค่าสมาชกิ

ใหก้บัสมาคมเจา้ของเรอื

ไทย 

- ค่าใชจ้่ายอื่น  

 

 

25,000.0 

 

 

25,000.0 

- TMT ชาํระค่าธรรมเนียมสมาชกิ 

  สมาคมเจา้ของเรอืซึง่มอีตัราปกต ิ

  ทัว่ไปสาํหรบัสมาชกิ  

- เป็นรายการที่มีอัตราค่าธรรมเนียม

ตามอตัราทีเ่รยีกเกบ็สมาชกิทัว่ไป 

 9.3 NTL จ่ายค่าสมาชกิ

ใหก้บัสมาคมเจา้ของเรอื

ไทย  

 

 

 

 

 

 

-  NTL ชําระค่าธรรมเนียมรายปีแก่

สมาคมเจ้าของเรอืไทย ซึ่งเป็นอตัรา

ปกตทิีส่มาคมเจา้ของเรอืไทยกําหนด

-  เป็นรายการที่อตัราค่าสมาชิกตาม

อตัราทีเ่รยีกเกบ็สมาชกิทัว่ไป 
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บุคคล/นิติบุคคล 

 

ลกัษณะของรายการ 

 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล

 

ความเหน็ของคณะ 

 - ค่าใชจ้่ายอื่น 45,000.0 45,000.0 ไว ้

10. บรษิทั สปีด 

โปรดกัชนั จาํกดั 

(“สปีด โปร

ดกัชัน่”) 

 

10.1 บรษิทัฯ จ่ายค่า

จดัทาํวดิทีศัน์แนะนํา

บรษิทัฯ ใหแ้ก่ สปีด โปร

ดกัชัน่ 

- ค่าใชจ้่ายอื่น 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

415,000.0 

-  บริษัทฯ ได้จ้าง สปีด โปรดักชัน่ ใน

การจดัทําวดิทีศัน์แนะนําบรษิทัฯ เพื่อ

ประโยชน์ในการประชาสมัพนัธบ์รษิทั

ฯ 

-  ร าค า ค่ าบ ริก า รจัด ทํ า วิดี ทั ศ น์

เทียบเคียงได้กับราคาที่บริษัทฯ จะ

สามารถจดัหาได้จากผู้ให้บรกิารราย

อื่น 

- เป็นรายการที่ เป็นประโยชน์แก่

บริษัทฯ ซึ่ งมีราคาและเงื่อนไข

การคา้ทีส่มเหตุสมผล  

 

12.3 การคํา้ประกนัและการจาํนอง 

รายการคํ้าประกนัและการจํานองระหว่างกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง สําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 

12.3.1 บริษทั เอน็ ที แอล มารีน จาํกดั (“NTL”) 

ผูค้ ํา้ประกนั 
ผูไ้ด้รบั

วงเงินกู้ 

รายละเอียดวงเงิน

สินเช่ือ 

ปีบญัชีส้ินสุด 31 ธ.ค. 2559 ปีบญัชีส้ินสุด 31 ธ.ค. 2560 
รายละเอียด

สินทรพัยค์ํา้

ประกนั/จาํนอง 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ วงเงินกู้ยืม 

(ล้านบาท) 

ยอดวงเงินคง

ค้าง 

(ล้านบาท) 

วงเงินกู้ยืม 

(ล้านบาท) 

ยอดวงเงินคง

ค้าง 

(ล้านบาท) 

สถาบนัการเงินแห่งท่ี 1        

นทลนิ NTL เงนิกูย้มืระยะยาว 93.1 41.7 93.1 18.5 เรอืขนสง่ -  เป็นการคํ้าประกันเงินกู้ตาม

ความจําเป็นของธุรกิจบริษัท 

อย่างไรกด็ี ภายหลงัการเข้าจด

นทลนิ NTL วงเงนิกูเ้บกิเกนิบญัช ี 10.0 4.7 10.0 0.0 เรอืขนสง่ 

นทลนิ NTL วงเงนิกูเ้บกิเกนิบญัช ี 5.0 0.0 5.0 0.0 เรอืขนสง่ 
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ผูค้ํา้ประกนั 
ผูไ้ด้รบั

วงเงินกู้ 

รายละเอียดวงเงิน

สินเช่ือ 

ปีบญัชีส้ินสุด 31 ธ.ค. 2559 ปีบญัชีส้ินสุด 31 ธ.ค. 2560 
รายละเอียด

สินทรพัยค์ํา้

ประกนั/จาํนอง 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ วงเงินกู้ยืม 

(ล้านบาท) 

ยอดวงเงินคง

ค้าง 

(ล้านบาท) 

วงเงินกู้ยืม 

(ล้านบาท) 

ยอดวงเงินคง

ค้าง 

(ล้านบาท) 

นทลนิ NTL ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 20.0 0.0 20.0 0.0 ไม่ม ี ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ จะดําเนินการไม่ให้มี

รายการดงักล่าวอกีในอนาคต 

 

นทลนิ NTL ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 15.0 0.0 15.0 0.0 ไม่ม ี

นทลนิ NTL เงนิกูย้มืระยะยาว 347.0 146.6 347.0 255.7 เรอืขนสง่ 

นทลนิ NTL เงนิกูย้มืระยะยาว 150.0 41.7 0.0 0.0 เรอืขนสง่ 

นทลนิ NTL หนงัสอืคํ้าประกนั 10.0 8.6 0.0 0.0 ไม่ม ี

นทลนิ NTL เงนิกูร้ะยะยาว 195.0 70.0 195.0 42.4 เรอืขนสง่ 

นทลนิ NTL เงนิกูร้ะยะยาว 195.0 154.5 195.0 126.9 เรอืขนสง่ 

นทลนิ NTL เงนิกูร้ะยะยาว 156.6 77.8 156.6 62.2 เรอืขนสง่ 

นทลนิ NTL เงนิกูร้ะยะยาว 156.6 73.7 156.6 58.1 เรอืขนสง่ 

สถาบนัการเงินแห่งท่ี 2        

นทลนิ NTL เงนิกูเ้บกิเกนิบญัช ี 10.0 6.7 0.0 0.0 ไม่ม ี -  เป็นการคํ้าประกันเงินกู้ตาม

ความจําเป็นของธุรกิจบรษิัท 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเข้า

จ ด ท ะ เบี ย น ใ น ต ล า ด

หลักทรัพย์ฯ บริษั ทฯ จะ

ดําเนินการไม่ ให้มีรายการ

ดงักล่าวอกีในอนาคต 

นทลนิ NTL วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 12.0 0.2 0.0 0.0 ไม่ม ี

นทลนิ NTL เงนิกูร้ะยะยาว 156.6 46.7 0.0 0.0 เรอืขนสง่ 

นทลนิ NTL เงนิกูร้ะยะยาว 203.0 100.5 0.0 0.0 เรอืขนสง่ 

นทลนิ NTL เงนิกูร้ะยะยาว 203.0 89.3 0.0 0.0 เรอืขนสง่ 

นทลนิ NTL เงนิกูร้ะยะยาว 117.2 46.7  0.0 0.0 เรอืขนสง่ 

นทลนิ NTL เงนิกูร้ะยะยาว 30.0 0.0 0.0 0.0 ไม่ม ี

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ไดด้าํเนินการเปลีย่นแปลงผูค้ํ้าประกนัเงนิกูย้มืเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
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12.3.2 บริษทัฯ 

ผูค้ ํา้ประกนั 
ผูไ้ด้รบั

วงเงินกู้ 

รายละเอียดวงเงิน

สินเช่ือ 

ปีบญัชีส้ินสุด 31 ธ.ค. 2559 ปีบญัชีส้ินสุด 31 ธ.ค. 2560 
รายละเอียด

สินทรพัยค์ํา้

ประกนั/จาํนอง 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ วงเงินกู้ยืม 

(ล้านบาท) 

ยอดวงเงินคง

ค้าง 

(ล้านบาท) 

วงเงินกู้ยืม 

(ล้านบาท) 

ยอดวงเงินคง

ค้าง 

(ล้านบาท) 

สถาบนัการเงินแห่งท่ี 2        

นทลนิ บรษิทัฯ 
เงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อ

ปรบัปรุงอาคาร 
35.0 20.4  35.0 8.8 

ทีด่นิพรอ้ม

อาคารสาํนักงาน 

-  เป็นการคํ้าประกันเงินกู้ตาม

ความจําเป็นของธุรกิจบรษิัท 

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้า

จ ด ท ะ เบี ย น ใ น ต ล า ด

หลักทรัพย์ฯ  บริษั ทฯ จะ

ดําเนินการไม่ ให้มีรายการ

ดงักล่าวอกีในอนาคต 

นทลนิ บรษิทัฯ เงนิกูย้มืระยะยาว 
11.9 ลา้น

เหรยีญสหรฐั 

11.3 ลา้น

เหรยีญสหรฐั 

11.9 ลา้น

เหรยีญสหรฐั 

8.9 ลา้น 

เหรยีญสหรฐั 
เรอืขนสง่ 

นทลนิ บรษิทัฯ วงเงนิกูเ้บกิเกนิบญัช ี 20.0 20. 0 0.0 0.0 ไม่ม ี

นทลนิ บรษิทัฯ 

- วงเงนิขายตัว๋สญัญา

ใชเ้งนิ 

- วงเงนิ Forward 

Contract 

 

20.0 

 

1.0 ลา้นเหรยีญ

สหรฐั 

0.0 

 

1.0 ลา้นเหรยีญ

สหรฐั 

 

0.0 0.0 

ไม่ม ี

นทลนิ บรษิทัฯ วงเงนิกูเ้บกิเกนิบญัช ี
10.0 4.2 0.0 0.0 ทีด่นิพรอ้ม

อาคารสาํนักงาน 

สถาบนัการเงินแห่งท่ี 3        

คุณนท ี

ถาวรมารนี 

กาญจนามารนี 

ซเีคม  

บรษิทัฯ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

150.0 0.0 0.0 0.0 ไม่ม ี -  เป็นการคํ้าประกนัเงนิกูต้าม

ความจาํเป็นของธุรกจิบรษิทั 

อย่างไรกด็ ีภายหลงัการเขา้

จดทะเบยีนในตลาด
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ผูค้ํา้ประกนั 
ผูไ้ด้รบั

วงเงินกู้ 

รายละเอียดวงเงิน

สินเช่ือ 

ปีบญัชีส้ินสุด 31 ธ.ค. 2559 ปีบญัชีส้ินสุด 31 ธ.ค. 2560 
รายละเอียด

สินทรพัยค์ํา้

ประกนั/จาํนอง 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ วงเงินกู้ยืม 

(ล้านบาท) 

ยอดวงเงินคง

ค้าง 

(ล้านบาท) 

วงเงินกู้ยืม 

(ล้านบาท) 

ยอดวงเงินคง

ค้าง 

(ล้านบาท) 

คุณนท ี

ถาวรมารนี 

กาญจนามารนี ซี

เคม 

บรษิทัฯ 
วงเงนิกู ้

เบกิเกนิบญัช ี
20.0 14.5 0.0 0.0 ไม่ม ี

หลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะ

ดาํเนินการไม่ใหม้รีายการ

ดงักล่าวอกีในอนาคต 

 

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ไดด้าํเนินการเปลีย่นแปลงผูค้ํ้าประกนัเงนิกูย้มืเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

12.3.3  บริษทั ไทย มารีน แทงเกอร ์จาํกดั (“TMT”) 

ผูค้ ํา้ประกนั 
ผูไ้ด้รบั

วงเงินกู้ 

รายละเอียดวงเงิน

สินเช่ือ 

ปีบญัชีส้ินสุด 31 ธ.ค. 2559 ปีบญัชีส้ินสุด 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียด

สินทรพัยค์ํา้

ประกนั/

จาํนอง 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

วงเงินกู้ยืม 

(ล้านบาท) 

ยอดวงเงินคง

ค้าง 

(ล้านบาท) 

วงเงินกู้ยืม 

(ล้านบาท) 

ยอดวงเงินคง

ค้าง 

(ล้านบาท) 

 

สถาบนัการเงินแห่งท่ี 2         

นทลนิ TMT เงนิกูเ้บกิเกนิบญัช ี 20.0 10.7 0.0 0.0 เรอืขนสง่ -  เป็นการคํ้าประกันเงินกู้ตามความ

จําเป็นของธุรกิจบริษัท อย่างไรก็ด ี

ภายหลงัการเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ บรษิัทฯ จะดําเนินการ

ไม่ใหม้รีายการดงักล่าวอกีในอนาคต 

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ไดด้าํเนินการเปลีย่นแปลงผูค้ํ้าประกนัเงนิกูย้มืเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
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12.4 รายการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นในกลุ่มบริษทัเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

กลุ่มบรษิัทฯ ไดด้ําเนินการปรบัโครงสรา้งการถอืหุ้นและสนิทรพัยภ์ายในกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารถอืหุน้และการดําเนินงานมคีวามโปร่งใสและลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อเตรยีมความพรอ้มสําหรบัการเสนอขายหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่งการปรบัโครงสร้างกลุ่มบรษิัท

ประกอบดว้ย 1) รายการซือ้หุน้ 2) รายการซือ้ขายสนิทรพัย ์3) รายการกูย้มืเงนิเพื่อใชใ้นการปรบัโครงสรา้ง โดยมรีายละเอยีดของรายการปรบัโครงสรา้งกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

ดงัต่อไปน้ี 

12.4.1 รายการซ้ือหุ้น 

ในการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการซือ้หุน้สามญัของบรษิทัย่อยจากบรษิทั นทลนิ จํากดั ในมูลค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 หรอื มูลค่าทีต่ราไว ้

แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

วนัท่ีทาํ

รายการ 
หุ้นท่ีเก่ียวข้อง 

ผูจ้่ายเงิน  

(ผูซ้ื้อหุ้น) 

ผูร้บัเงิน  

(ผูข้ายหุ้น / ผู้

ออกหุ้นใหม่) 

จาํนวนเงิน  

(บาท) 
ความสมเหตสุมผลของรายการ 

20 กรกฎาคม 

2559 

 หุน้สามญัของ NTL จาํนวน 3,529,998 หุน้  

(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้) หรอืรอ้ย

ละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

บรษิทัฯ นทลนิ 417,704,663.3  บรษิทัฯ ซือ้หุน้สามญั NTL ในราคา 118.33 บาทต่อ

หุน้ โดยราคาหุน้คดิตามมลูค่าทางบญัชขีอง NTL ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

20 กรกฎาคม 

2559 

 NMC จาํนวน 84,998 หุน้ (มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้

100 บาทต่อหุน้) หรอืรอ้ยละ 100.00 ของ

จาํนวนหุน้ทัง้หมด 

บรษิทัฯ นทลนิ 9,691,472.0  บรษิทัฯ ซือ้หุน้สามญั NMC ในราคา 114.02 บาทต่อ

หุน้ โดยราคาหุน้คดิตามมลูค่าทางบญัชขีอง NMC ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

20 กรกฎาคม 

2559 

 TMT จาํนวน 1,799,998 หุน้  

(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้) หรอืรอ้ย

ละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

บรษิทัฯ นทลนิ 179,999,800.0  บรษิทัฯ ซือ้หุน้สามญั TMT ในราคา 100.00 บาทต่อ

หุน้ โดยราคาหุน้คดิตามมลูค่าทีต่ราไวข้อง TMT ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

20 กรกฎาคม  TMN จาํนวน 2,026,087 หุน้  บรษิทัฯ นทลนิ 20,260,870.0  บรษิทัฯ ซือ้หุน้สามญั TMN ในราคา 10.00 บาทต่อหุน้ 
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วนัท่ีทาํ

รายการ 
หุ้นท่ีเก่ียวข้อง 

ผูจ้่ายเงิน  

(ผูซ้ื้อหุ้น) 

ผูร้บัเงิน  

(ผูข้ายหุ้น / ผู้

ออกหุ้นใหม่) 

จาํนวนเงิน  

(บาท) 
ความสมเหตสุมผลของรายการ 

2559 (มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้) หรอืรอ้ย

ละ 3.04 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด  

โดยราคาหุน้คดิตามมลูค่าทีต่ราไวข้อง TMN ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2558 

20 กรกฎาคม 

2559 

 BSC จาํนวน 41,249 หุน้  

(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้) หรอืรอ้ย

ละ 75.00 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

บรษิทัฯ นทลนิ 5,369,382.3  บรษิทัฯ ซือ้หุน้สามญั BSC ในราคา 130.17 บาทต่อ

หุน้ โดยราคาหุน้คดิตามมลูค่าตามบญัชขีอง BSC ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

20 กรกฎาคม 

2559 

 TIM จาํนวน 9,998 หุน้  

(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้) หรอืรอ้ย

ละ 33.33 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

บรษิทัฯ นทลนิ 999,800.0  บรษิทัฯ ซือ้หุน้สามญั TIM ในราคา 100.00 บาทต่อหุน้ 

โดยราคาหุน้คดิตามมลูค่าทีต่ราไวข้อง TIM ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2558 

20 กรกฎาคม 

2559 

 TNS จาํนวน 524,997 หุน้  

(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้) หรอืรอ้ย

ละ 35.00 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

บรษิทัฯ นทลนิ 52,499,700.0  บรษิทัฯ ซือ้หุน้สามญั TNS ในราคา 100.00 บาทต่อ

หุน้ โดยราคาหุน้คดิตามมลูค่าทีต่ราไวข้อง TNS ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

20 กรกฎาคม 

2559 

 TNTL จาํนวน 10,000 หุน้  

(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้28.94 บาทต่อหุน้) หรอืรอ้ย

ละ 50.00 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

บรษิทัฯ นทลนิ 7,824,300.0  บรษิทัฯ ซือ้หุน้สามญั TNTL ในราคา 782.43 บาทต่อ

หุน้ โดยราคาหุน้คดิตามมลูค่าตามบญัชขีอง TNTL ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

20 กรกฎาคม 

2559 

 TST จาํนวน 947,000 หุน้  

(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้) หรอืรอ้ย

ละ 50.00 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

บรษิทัฯ นทลนิ 38,675,480.0  บรษิทัฯ ซือ้หุน้สามญั TST ในราคา 40.84 บาทต่อหุน้ 

โดยราคาหุน้คดิตามมลูค่าตามบญัช ีของ TST ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2558 

   

 

นอกจากนัน้ บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการซือ้หุน้บรษิทั TMN จากบรษิทั นทลนิ จาํกดั ดงัมรีายละเอยีดดงัค่อไปน้ี 
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วนัท่ีทาํ

รายการ 
หุ้นท่ีเก่ียวข้อง 

ผูจ้่ายเงิน  

(ผูซ้ื้อหุ้น) 

ผูร้บัเงิน  

(ผูข้ายหุ้น / ผู้

ออกหุ้นใหม่) 

จาํนวนเงิน  

(บาท) 
ความสมเหตสุมผลของรายการ 

20 กรกฎาคม 

2559 

 TMN จาํนวน 2,026,087 หุน้  

(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้) หรอืรอ้ย

ละ 3.04 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

NTL KCM 

บรษิทั กาญจนา 

มารนี จาํกดั 

20,260,870.0  NTL ซือ้หุน้สามญั TMN ในราคา 10.00 บาทต่อหุน้ 

โดยราคาหุน้คดิตามมลูค่าทีต่ราไวข้อง TMN ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2558  

20 กรกฎาคม 

2559 

 TMN จาํนวน 2,026,087 หุน้  

(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้) หรอืรอ้ย

ละ 3.04 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

TMT บรษิทั ยไูนเตด็ 

แทงเกอร ์จาํกดั 

20,260,870.0  TMT ซือ้หุน้สามญั TMN ในราคา 10.00 บาทต่อหุน้ 

โดยราคาหุน้คดิตามมลูค่าทีต่ราไวข้อง TMN ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2558  

20 กรกฎาคม 

2559 

 TMN จาํนวน 2,026,087 หุน้  

(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้) หรอืรอ้ย

ละ 3.04 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

SHT KNT 

บรษิทั คุณนท ี

จาํกดั 

20,260,870.0  SHT ซือ้หุน้สามญั TMN ในราคา 10.00 บาทต่อหุน้ 

โดยราคาหุน้คดิตามมลูค่าทีต่ราไวข้อง TMN ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2558  

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัย่อยซึง่ประกอบธุรกจิเดยีวกบัและเกีย่วเน่ืองกบับรษิทัฯ  ในราคาตามมลูค่าตามบญัชใีนงวดปีสิน้สดุ 

31 ธนัวาคม 2558 หรอื มลูค่าทีต่ราไว ้แลว้แต่ราคาใดจะสงูกว่า  เป็นราคาทีเ่หมาะสมและสมเหตุสมผลสาํหรบัการปรบัโครงสรา้งกจิการ  

12.4.2 รายการซ้ือขายสินทรพัย ์

ในการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซือ้ขายทรพัยส์นิ ไดแ้ก่ เรอืขนสง่ เรอื FSO และตกึสาํนกังาน ดงัมรีายละเอยีดดงัน้ี 

รายการซ้ือเรอื 

วนัท่ีทาํ

รายการ 
สินทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ผูจ้่ายเงิน  

(ผูซ้ื้อหุ้น) 

ผูร้บัเงิน  

(ผูข้ายหุ้น / ผู้

ออกหุ้นใหม่) 

จาํนวนเงิน  

(บาท) 

ความสมเหตสุมผลของรายการ / ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

8 มถุินายน เรอืศรกีระบี ่พรอ้มอุปกรณ์เครื่องจกัรและ บรษิทัฯ  นทลนิ 10,165,000.0  บรษิทัฯ ไดซ้ือ้เรอืศรกีระบี ่ซึง่เป็นเรอืขนส่งผลติภณัฑ์
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วนัท่ีทาํ

รายการ 
สินทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ผูจ้่ายเงิน  

(ผูซ้ื้อหุ้น) 

ผูร้บัเงิน  

(ผูข้ายหุ้น / ผู้

ออกหุ้นใหม่) 

จาํนวนเงิน  

(บาท) 

ความสมเหตสุมผลของรายการ / ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

2559 เครื่องมอืเครื่องใชบ้นเรอื น้ํามนัขนาด 2,016 DWT มอีายุ 30 ปี ณ วนัทีซ่ือ้ เพื่อ

ใช้ในธุรกิจขนส่งฯ ภายในประเทศ โดยเป็นราคาที่ตก

ลงกันโดยอ้างอิงกับราคาประเมินโดยผู้ประเมิน

ทรพัยส์นิอสิระ   

 คณะกรรมการตรวงสอบมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ  

9 สงิหาคม 

2559 

เรอื Energy Star พรอ้มอุปกรณ์เครื่องจกัรและ

เครื่องมอืเครื่องใชบ้นเรอื 

บรษิทัฯ  นทลนิ 909,606,064.0  บรษิัทฯ ไดซ้ือ้เรอื Energy Star ซึง่เป็นเรอื FSUขนาด 

309,984 DWT มีอายุประมาณ 19 ปี ณ วนัที่ซื้อ เพื่อ

ใช้ในธุรกิจเรอื FSU ในประเทศสงิคโปร์ โดยใช้ราคา

ประเมนิจากผูป้ระเมนิทรพัยส์นิอสิระ 

 คณะกรรมการตรวงสอบมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

มคีวามสมเหตุสมผล 

26 กนัยายน 

2559 

เรอื Sriracha Eagle พรอ้มอุปกรณ์เครื่องจกัร

และเครื่องมอืเครื่องใชบ้นเรอื 

บรษิทัฯ  บ.คุณนท ี 340,070,315.7  บริษัทฯ ได้ซื้อเรือ Sriracha Eagle ซึ่งเป็นเรือ FSO 

ขนาด 94,999 DWT มอีายุ 21 ปี ณ วนัทีซ่ือ้ เพื่อใชใ้น

ธุรกจิเรอื Offhshore ภายในประเทศ โดยราคาซื้อเป็น

ราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิทรพัยส์นิอสิระ 

คณะกรรมการตรวงสอบมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ  
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รายการซ้ือตึกสาํนักงาน 

วนัท่ีทาํ

รายการ 
สินทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ผูจ้่ายเงิน  

(ผูซ้ื้อหุ้น) 

ผูร้บัเงิน  

(ผูข้ายหุ้น / ผู้

ออกหุ้นใหม่) 

จาํนวนเงิน  

(บาท) 
ความสมเหตสุมผลของายการ 

10 สงิหาคม 

2559 

ทีด่นิพรอ้มอาคารสาํนกังาน 7 ชัน้  

(อาคารวารนิ) 

บรษิทัฯ  นทลนิ 70,200,000.0  บรษิทัฯ ได้ซือ้ที่ดนิพรอ้มอาคารสํานักงาน 7 ชัน้ ทีต่ัง้

อยู่เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ตัง้อยู่บนที่ดิน

ขนาด 1 ไร่ 98 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสํานักงานของ

บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัท โดยราคาที่เทียบเคียงได้กบั 

ราคาราคาประเมนิจากผูป้ระเมนิอสิระ  

 คณะกรรมการตรวงสอบมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ  

12.4.3 รายการเงินกู้ยืม 

บรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ กูย้มืระหว่างกนัเพื่อใหใ้นการปรบัโครงสรา้งกลุ่มในงวดปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. เงนิใหกู้ย้มืระหว่างบรษิทัฯ กบั บรษิทั นทลนิ จาํกดั 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 2559  

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทันทลนิ  

- ยอดตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

 

341,205,641.0 

- 

- บรษิทัฯ ใหเ้งนิกูย้มืแก่นทลนิ เพื่อใชส้าํหรบัการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ  

- นทลนิชาํระคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ทัง้หมดแก่บรษิทัฯ แลว้ในปี 2559 

- บรษิทัฯ คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัอตัราดอกเบีย้ของวงเงนิทีบ่รษิทัฯ กูย้มื
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ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้คา้งรบั 

341,205,641.0 

- 

6,390,288.4 

- 

จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้ชใ้นการทาํรายการ 

 

2. เงนิกูย้มืระหว่างบรษิทัฯ กบั บรษิทั คุณนท ีจาํกดั 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 2559 

เงนิกูย้มืจากบรษิทัคุณนท ี 

- ยอดตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

ดอกเบีย้จ่าย 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

 

170,253,075.0 

- 

170,253,075.0 

- 

4,237,665.0 

- 

- บรษิทัฯ กูย้มืจากบรษิทัคุณนท ีเพื่อใชส้าํหรบัการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ 

- บรษิทัฯ ชาํระคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ทัง้หมดแก่บรษิทั คุณนท ีแลว้ในปี 2559 

- คุณนท ีคดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัอตัราดอกเบีย้ของวงเงนิทีบ่รษิทัฯ กูย้มื

จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้ชใ้นการทาํรายการ 

 

3. เงนิใหกู้ย้มืระหว่างบรษิทัฯ กบั บรษิทั คุณนท ีจาํกดั 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 2559 

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัคุณนท ี  - บรษิทัฯ ใหเ้งนิกูย้มืแก่บรษิทัคุณนท ีเพื่อใชส้าํหรบัการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ 
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ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

- ยอดตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้คา้งรบั 

- 

44,000,000.0 

44,000,000.0 

- 

70,929.0 

- 

- บ.คุณนทชีาํระคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ทัง้หมดแก่บรษิทัฯ แลว้ในปี 2559 

- บรษิทัฯ คดิอตัราดอกเบีย้ MOR ของสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง หรอืรอ้ยละ 7.375 ต่อปี  

 

4. เงนิกูย้มืระหว่างบรษิทัฯ กบั บรษิทั ถาวร มารนี จาํกดั 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 2559 

เงนิกูย้มืจากบรษิทัถาวร มารนี จาํกดั  

- ยอดตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

ดอกเบีย้จ่าย 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

 

 

 

10,362,500.0 

- 

10,362,500.0 

- 

166,479.5 

- 

- บรษิทัฯ กูย้มืเงนิจากถาวรมารนีเพื่อใชส้าํหรบัการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ 

- บรษิทัฯ ชาํระคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ทัง้หมดแก่ TVT แลว้ในปี 2559 

- ถาวรมารนีคดิอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดยีวกนักบัอตัราดอกเบี้ยของวงเงนิที่บรษิัทฯ 

กูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการทาํรายการ 
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5. เงนิกูย้มืระหว่างบรษิทัฯ กบั บรษิทั กาญจนา มารนี จาํกดั 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 2559 

เงนิกูย้มืแก่บรษิทักาญจนา มารนี จาํกดั  

- ยอดตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

ดอกเบีย้จ่าย 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

 

 

 

6,340,620.0 

- 

6,340,620.0 

- 

90,965.1 

- 

- บรษิทัฯ กูย้มืเงนิจากกาญจนามารนี เพื่อใชใ้นการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั 

- บรษิทัฯ ชาํระคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ทัง้หมดแก่กาญจนามารนีแลว้ในปี 2559 

- กาญจนามารนีคดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัอตัราดอกเบีย้ของวงเงนิทีบ่รษิทั

ฯ กูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการทาํรายการ  

6. เงนิใหกู้ย้มืระหว่าง บรษิทั สงิหา แทงคเกอร ์จาํกดั กบั บรษิทั นทลนิ จาํกดั 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 2559 

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั นทลนิ จาํกดั  

- ยอดตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

ดอกเบีย้รบั 

 

- 

140,000,000.0 

140,000,000.0 

- 

1,112,295.1 

- บรษิทั สงิหา แทงคเกอร ์จาํกดั ใหกู้ย้มืเงนิแก่ บรษิทั นทลนิ จาํกดั เพื่อใชใ้นการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั 

- บรษิท นทลนิ ชาํระคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ทัง้หมดแก่บรษิทั สงิหาแทงคเกอรแ์ลว้ในปี 2559 

- สงิหา แทงคเกอร ์คดิดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้ MOR  ของสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง หรอืรอ้ยละ 7.375 ต่อปี  
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ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ดอกเบีย้คา้งรบั 0.0 

7. เงนิใหกู้ย้มืระหว่าง บรษิทั สงิหา แทงคเกอร ์จาํกดั กบั บรษิทั คุณนท ีจาํกดั 

ลกัษณะของรายการ 

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 2559 

 

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั คุณนท ีจาํกดั  

- ยอดตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

- 

125,000,000.0 

125,000,000.0 

- 

3,178,705.6 

- 

- บรษิทั สงิหา แทงคเกอร ์จาํกดั ใหกู้ย้มืเงนิแก่ บรษิทั คุณนท ีจาํกดั เพื่อใชใ้นการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั 

- บรษิท คุณนท ีชาํระคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ทัง้หมดแก่บรษิทั สงิหาแทงคเกอรแ์ลว้ในปี 2559 

- สงิหาแทงคเกอร ์คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.375 ต่อปี ซึง่เป็นไปตามกบัอตัราดอกเบีย้ของวงเงนิทีบ่รษิทัฯ ใช้

ในการทาํรายการ  

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ ดาํเนินการกูย้มืเงนิระหว่างกนัโดยมวีตัถุประสงคใ์นการปรบัโครงสรา้งกจิการเป็นรายการทีม่ปีระโยชน์ต่อ

บรษิทั สาํหรบัการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และมอีตัราดอกเบีย้ทีค่ดิระหว่างกนัทีส่มเหตุสมผล
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12.5 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 (ก่อนแปรสภาพ) และทีป่ระชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 ไดพ้จิารณาขอ้มลูรายการระหว่างกนัของบรษิทั

ฯ ในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ประกอบกบัการสอบถาม

ขอ้มูลต่างๆ จากฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย รวมทัง้สอบทานขอ้มูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิทีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ แลว้เหน็ว่ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เป็นรายการทีเ่ป็นไปเพื่อการดาํเนินธุรกจิ

ตามปกตขิองบรษิทัฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขคา้ทัว่ไป ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิ�ูชนจะพงึกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไปใน

สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอาํนาจการต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายมสีถานะเป็นบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ (Arm’s length Basis) และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ 
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12.6 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหร้ายการระหว่างบุคคล

หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยสามารถ

สรุปนโยบายและขัน้ตอนดงักล่าวไดด้งัน้ี 

 ในการทํารายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสี่วน

ได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับรษิัท อาท ิผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มี

อํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนันัน้ บรษิัทจะปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้บงัคบั ประกาศ และคําสัง่ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี ผูท้ีม่สี่วน

ไดเ้สยีจะไม่สามารถเขา้มามสีว่นร่วมในการพจิารณาอนุมตัริายการดงักล่าวได ้

ในกรณีทีก่ฎหมายกาํหนดใหร้ายการระหว่างกนันัน้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะจดัใหม้ี

คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจาํเป็นในการทํารายการและความ

สมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้น้ี ในการเขา้ทํารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป และ

รายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงัน้ี 

(ก) การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมัติการทํารายการระหว่างกันที่เป็น

ขอ้ตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไประหว่างบรษิัทและบรษิัทย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที่มี

ความเกีย่วขอ้งได ้หากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิ�ูชนจะพงึกระทาํกบัคู่สญัญา

ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอทิธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

ทัง้น้ี บรษิทัจะจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าวเพื่อรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ

การประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

(ข) การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

การทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปจะต้องได้รบัการพิจารณาและให้

ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อ

พจิารณาอนุมตัต่ิอไป เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ทํารายการนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ ทัง้น้ี ใหป้ฏบิตัติาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสัง่ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏบิตัิตามขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการที่

เกีย่วโยงกนั 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษิทัจะ

แต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรอืผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจ เพื่อให้

มัน่ใจว่าการเขา้ทํารายการดงักล่าวมคีวามจําเป็นและมคีวามสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบรษิัทเป็น

สําคญั ทัง้น้ี บรษิัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี และหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
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12.7 นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และคําสัง่ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการเกีย่วโยงกนัของ

บรษิทั หรอืบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีก่าํหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 

12.8  แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัคาดว่าในอนาคต การซือ้น้ํามนั การจา้งบรกิาร Catering Service การจา้งบรกิารระบบสารสนเทศ  การ

จ้างบริการระบบฐานข้อมูล การจ้างบริการบริหารทรพัยากรบุคคล การจ้างบริการกฎหมาย และการจ้างบริการ

บํารุงรกัษาและซ่อมแซมอาคารสํานักงาน จะยงัคงมอียู่เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มบรษิัทฯ โดยบรษิัทจะ

ดําเนินการให้มีอัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป หรือเป็นราคาและเงื่อนไขที่สามารถ

เทยีบเคยีงไดก้บัการใชบ้รกิารกบัผูป้ระกอบการภายนอก 

นอกจากนัน้ บริษัทคาดว่ารายการทัว่ไป เช่น การจ้างบริการสถานที่ออกกําลงักาย การจ้างบรกิารอาหาร

กลางวนั การให้บรกิารจองตัว๋เครื่องบนิ จะยงัคงเกดิขึน้เช่นกนั โดยบรษิัทจะดําเนินการใหม้อีตัราค่าบรกิารเป็นราคา

และเงื่อนไขทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการใชบ้รกิารกบัผูป้ระกอบการภายนอกได ้
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั 

13.1 งบการเงิน 

13.1.1 ช่ือผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม 

ผูส้อบบญัชสีาํหรบังบการเงนิของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

งวดบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
ทะเบียน

เลขท่ี 
บริษทั 

งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้  

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์รยิาพร 4843 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  

เอบเีอเอส จาํกดั 

งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้  

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์รยิาพร 4843 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  

เอบเีอเอส จาํกดั 

งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้  

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์รยิาพร 4843 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  

เอบเีอเอส จาํกดั 

13.1.2 สรปุรายงานการสอบบญัชีในระยะ 3 ปีบญัชีท่ีผา่นมา (ปี 2558-2560)  

ผูส้อบบญัชใีหค้วามเหน็สาํหรบังบการเงนิปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการ

ดําเนินงาน และกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิสาํหรบักจิการทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะ 

ผูส้อบบญัชใีหค้วามเหน็สาํหรบังบการเงนิปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ แสดงฐานะการเงนิรวมของ

กลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดําเนินงานรวม

และผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิดสรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ผูส้อบบญัชใีหค้วามเหน็สาํหรบังบการเงนิปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

งบการเงนิรวมของบรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และงบการเงนิ

เฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิสดรวมและกระแส

เงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัโดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ 
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ตารางสรปุงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 1 มกราคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มุนเวียน         
  

  

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   349.91   5.52   302.68   4.61   360.17   4.30   2,974.25   27.85  

 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น   551.35   8.70   388.02   5.91   335.19   4.00   367.34   3.44  

 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั  

 259.07   4.09   374.43   5.70   -     -     -     -    

 สนิคา้คงเหลอื   134.76   2.13   113.24   1.72   116.91   1.39   121.04   1.13  

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น   38.86   0.61   16.52   0.25   3.39   0.04   9.87   0.09  

 รวมสินทรพัยห์มุนเวียน   1,333.94   21.05   1,194.90   18.20   815.65   9.73   3,472.49   32.52  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน             

 เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการ

เบกิใช ้ 

 8.65   0.14   22.46   0.34   63.42   0.76   119.67   1.12  

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย   -     -     -     -     -     -     -     -    

 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วม

คา้  

 71.76   1.13   42.31   0.64   403.61   4.81   503.68   4.72  

 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั  

 65.93   1.04   333.62   5.08   104.59   1.25   95.36   0.89  

 เงนิลงทุนทัว่ไป   50.92   0.80   61.05   0.93   97.33   1.16   95.89   0.90  

 ทีด่นิ อาคารและเรอืเดนิทะเล - สุทธ ิ  4,783.24   75.49   4,875.78   74.26   6,858.25   81.81   6,333.45   59.31  

 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ  0.87   0.01   0.81   0.01   1.12   0.01   1.09   0.01  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  -     -     -     -     -     -     20.55   0.19  

 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น   20.69   0.33   34.57   0.53   38.71   0.46   36.50   0.34  

 รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   5,002.06   78.95   5,370.60   81.80   7,567.04   90.27   7,206.18   67.48  

 รวมสินทรพัย ์  6,336.00   100.00   6,565.50   100.00   8,382.69   100.00   10,678.67   100.00  

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หน้ีสินหมุนเวียน             

 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงนิ  

 881.12   13.91   197.54   3.01   389.85   4.65   -   -  

 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น   483.51   7.63   303.99   4.63   275.05   3.28  361.82   3.39  

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั  

 127.00   2.00   254.96   3.88   57.00   0.68   -     -    

 ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิทีจ่ะถงึกาํหนด

ชาํระภายในหนึ่งปี  

 1,264.65   19.96   3,082.06   46.94   1,213.87   14.48   1,006.56   9.43  

 ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

การเงนิทีจ่ะถงึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปี  

 3.89   0.06   3.34   0.05   67.20   0.80   71.72   0.67  

เงนิปันผลคา้งจ่าย        -     -    

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย   31.76   0.50   89.80   1.37   86.49   1.03   18.38   0.17  

 หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น   15.96   0.25   16.11   0.25   41.19   0.49   11.71   0.11  

 รวมหน้ีสินหมุนเวียน   2,807.90   44.32   3,947.81   60.13   2,130.64   25.42   1,470.19   13.77  
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  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 1 มกราคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน            

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิ   

 2,046.14   32.29   449.31   6.84   3,089.93   36.86   2,563.04   24.00  

 หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ    9.31   0.15   5.58   0.08   428.45   5.11   356.98   3.34  

 หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  11.86   0.19   32.25   0.49   44.27   0.53   12.43   0.12  

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   15.08   0.24   18.32   0.28   28.39   0.34   28.24   0.26  

 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น   -     -     -     -     1.39   0.02   1.09   0.01  

 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   2,082.39   32.87   505.45   7.70   3,592.42   42.86   2,961.77   27.74  

 รวมหน้ีสิน   4,890.29   77.18   4,453.26   67.83   5,723.06   68.27   4,431.96   41.50  

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทุนเรอืนหุน้             

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 2,500,000,000 

หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

(พ.ศ. 2558 : หุ้นสามญั จาํนวน 

4,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้

ละ 100 บาท                      

พ.ศ. 2559 : หุน้สามญั จาํนวน 

20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้

หุน้ละ 100 บาท)  200.00    450.00    2,000.00     2,500.00    

ทุนทีอ่อกและชาํระแล้ว 

หุน้สามญั จาํนวน 2,500,000,000 

หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

(พ.ศ. 2558 : หุ้นสามญั จาํนวน 

4,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้

ละ 100 บาท                         

พ.ศ. 2559 : หุน้สามญั จาํนวน 

20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้

หุน้ละ 100 บาท)  200.00   3.16   450.00   6.85   2,000.00   23.86   2,500.00   23.41  

 ส่วนเกนิมลูคา้หุ้นสามญั - - - - - - 3,407.49 31.91 

 ส่วนตํ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้าร

ควบคุมเดยีวกนั   -     -     -     -     (417.16)  (4.98)  (417.16)  (3.19) 

กาํไรสะสม             

   จดัสรรแลว้         

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 12.99 0.21 20.00 0.30 45.80 0.55  105.40   0.99  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 571.57 9.02 472.66 7.20 861.81 10.28  600.14   5.62  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหน้  8.00   0.13   41.86   0.64   31.37   0.37   (72.59)  (0.68) 

รวมส่วนของบริษทัฯ  792.57   12.51   984.53   15.00   2,521.82   30.08   6,123.28   57.34  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม  653.14   10.31   1,127.71   17.18   137.81   1.64   123.43   1.16  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,445.71   22.82   2,112.24   32.17   2,659.62   31.73   6,246.71   58.50  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  6,336.00   100.00   6,565.50   100.00   8,382.69   100.00   10,678.67   100.00  

 

 

 

 



 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                                                             ส่วนที ่3 | หน้า 4       แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

  งบการเงินรวม 

  สาํหรบัปีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบัปีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบัปีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบัปีส้ินสุด         

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้              

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,480.41 100.00 3,892.41 100.00 4,296.54 100.00  4,501.00   100.00  

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (2,441.84) (70.16) (2,475.63) (63.60) (2,652.69) (61.74)  (3,369.78)  (74.87) 

กาํไรขัน้ต้น  1,038.57   29.84   1,416.78   36.40   1,643.86   38.26   1,131.22   25.13  

รายไดอ้ื่น  47.62   1.37   91.62   2.35   73.93   1.72   39.75   0.88  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย  1,086.18   31.21   1,508.40   38.75   1,717.79   39.98   1,170.97   26.02  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (175.42)  (5.04)  (200.29)  (5.15)  (397.82)  (9.26)  (345.05)  (7.67) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัรา

แลกเปลีย่น - สุทธ ิ  8.71   0.25   (177.68)  (4.56)  35.20   0.82   97.67   2.17  

ตน้ทุนทางการเงนิ  (151.93)  (4.37)  (159.10)  (4.09)  (185.40)  (4.32)  (217.44)  (4.83) 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร 

(ขาดทุน) จากบริษทัร่วมและ

การร่วมค้า  767.53   22.05   971.33   24.95   1,169.77   27.23   706.14   15.69  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้  (11.29)  (0.32)  (29.45)  (0.76)  152.82   3.56   54.98   1.22  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  756.24   21.73   941.88   24.20   1,322.59   30.78   761.12   16.91  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้  (54.80)  (1.57)  (110.66)  (2.84)  (120.43)  (2.80)  (2.01)  (0.04) 

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี  701.44   20.15   831.22   21.35   1,202.16   27.98   759.11   16.87  

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน         

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภท

รายการใหม่เขา้ไปยงักาํไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั         

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์หลงั

ออกจากงาน  (0.55)  (0.02)  -     -     3.25   0.08   -     -    

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะ

ไม่จดัประเภทรายการ

ใหม่ไปยงักาํไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั  0.04   0.00   -     -     (0.65)  (0.02)  -     -    

รวมรายการท่ีจะไม่จดั

ประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  (0.51)  (0.01)  -     -     2.60   0.06   -     -    

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่ไป

ยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั         

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น

จากการแปลงค่างบ

การเงนิ  2.31   0.07   63.47   1.63   (16.71)  (0.39)  (89.84)  (2.00) 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นของการร่วม

คา้ตามวธิสี่วนไดเ้สยี - - - - - - (21.80) (0.48) 

รวมรายการท่ีจะจดัประเภท

รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั  2.31   0.07   63.47   1.63   (16.71)  (0.39)  (111.64)  (2.48) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน

สาํหรบัปี - สุทธิจากภาษี  1.80   0.05   63.47   1.63   (14.11)  (0.33)  (111.64)  (2.48) 



 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                                                             ส่วนที ่3 | หน้า 5       แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

  งบการเงินรวม 

  สาํหรบัปีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบัปีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบัปีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบัปีส้ินสุด         

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สาํหรบัปี  703.23   20.21   894.69   22.99   1,188.05   27.65   647.47   14.39  

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ         

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ

บรษิทัใหญ่  407.63   11.71   378.85   9.73   787.64   18.33   717.93   15.95  

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อื่นจาก

การรวมธุรกจิภายใตก้าร

ควบคุมเดยีวกนั  161.52   4.64   132.45   3.40   175.40   4.08   -  -  

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่

มอีาํนาจควบคุม  132.29   3.80   319.92   8.22   239.13   5.57   41.18   0.91  

  701.44   20.15   831.22   21.35   1,202.16   27.98   759.11   16.87  

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวม         

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ

บรษิทัฯ  405.59   11.65   412.14   10.59   779.74   18.15   613.97   13.64  

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อื่นจาก

การรวมธุรกจิภายใตก้าร

ควบคุมเดยีวกนั  161.52   4.64   132.45   3.40   175.40   4.08   -   -  

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่

มอีาํนาจควบคุม  136.13   3.91   350.10   8.99   232.92   5.42   33.50   0.74  

  703.23   20.21   894.69   22.99   1,188.05   27.65   647.47   14.39  

กาํไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน         

   กาํไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัฯ 

(บาท)  203.82    187.50    0.64   0.33   
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                                                             ส่วนที ่3 | หน้า 6       แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

งบกระแสเงินสดรวม 

  งบการเงินรวม 

  สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน      

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี 941.88  1,322.59  761.12 

รายการปรบัปรุง    

ค่าเสื่อมราคา  359.35  468.49  657.74  

ค่าตดัจาํหน่าย 0.16  0.11  0.16  

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ถาวร 0.06  0.35  1.51  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนทัว่ไป -    44.91  3.74    

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร -  -  -  

ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 29.45   (152.82) (54.98) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3.66  12.16   3.46  

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 185.60   (30.36)  (73.99) 

ดอกเบี้ยจ่าย 159.10  203.24   217.44  

ดอกเบี้ยรบั  (33.18)  (34.07)  (12.93) 

รายไดเ้งนิปันผล  (47.52) -     -    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 
1,598.57  1,834.58  1,503.29  

การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน    

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 126.53  (159.96)  (264.02)  

สนิคา้คงเหลอื 30.82  (4.43)  (12.39)  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 4.25  17.80   (6.43)  

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น -    10.72   10.51  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (111.48) 619.59   292.47 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 0.79  26.64   (29.48) 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น -    5.69   (0.30) 

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - (3.61) 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 1,649.48  2,350.65  1,490.04  

จ่ายภาษเีงนิได้ (53.64) (125.49) (118.44) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน           1,595.84           2,225.16  1,371.60  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
   

เงนิสดรบั (จ่าย) จากเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการเบกิใช ้ (3.66) (40.49) (59.73)  

เงนิสดรบัชาํระจากการใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 754.91  459.61  79.00  

เงนิสดจ่ายจากการใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (864.05) (418.72) (79.00) 

เงนิสดรบัชาํระจากการใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั    -    222.48   -    

เงนิสดจ่ายจากการใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (258.55) -     -    

เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในบรษิทัย่อย -    (614.56)  -    

เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ -    (308.48)  (66.89) 

เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงนิลงทุนทัว่ไป (10.13) (81.04)  (3.74) 

เงนิสดจ่ายเพื่อซ่อมเรอืครัง้ใหญ่ ซือ้อุปกรณ์ และส่วนปรบัปรุง

อาคาร 
(392.47) (3,688.68) (353.68) 

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (0.13) (0.72)  (0.13) 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ 1.09  17.48   -  

ดอกเบี้ยรบั 42.76  34.09   12.93  

เงนิปันผลรบั 47.52  -     -    



 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                                                             ส่วนที ่3 | หน้า 7       แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

  งบการเงินรวม 

  สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (682.72) (4,419.04) (471.24) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงนิสดรบั (จ่าย) จากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละ เงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิ 
(677.27) 191.76  (384.82) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 635.96  463.95  - 

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั (508.00) (661.91)  (57.00) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 956.43  2,466.49   775.02  

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (1,006.03) (1,672.98)  (1,236.88) 

เงนิสดจ่ายชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (3.89) (33.97)  (66.87) 

เงนิสดรบัจากสญัญาขายและเชา่คนื -    514.25   -  

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 425.00  1,705.91   -  

เงนิสดรบัจากการออกจาํหน่ายหุน้เพิม่ทุน - - 3,907.49 

เงนิสดจ่ายจากการลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่เตมิ    -    (27.48)  - 

เงนิปันผลจ่าย (653.16) (468.39)  (981.13) 

ดอกเบี้ยจ่าย (159.83) (203.16)  (217.44) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน           (990.79)          2,274.46  1,738.35  

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 
(77.67) 80.58  2.64  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 349.91  302.68  360.17  

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด และรายการ

เทยีบเท่าเงนิสด 
30.45  (23.10) (24.63) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 302.68             360.17  2,974.25  

 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
   

เจา้หน้ีค่าซือ้อุปกรณ์ 4.14             5.32  22.84  

เงนิปันผลจ่ายสุทธกิบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                  -     331.13  -    

เงนิปันผลรบัสุทธกิบัเจา้หนี้การคา้- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 

เงนิปันผลรบัสุทธกิบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 
 

 

  งบการเงินรวม 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั หน่วย ปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

  อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.30 0.38 2.36 

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.17 0.33 2.28 

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด0

1 เท่า 0.49 0.77 0.83 

  อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้2,2 เท่า 11.85 18.31 22.75 

  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 30.37 19.67 15.83 

  อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื2 เท่า 19.96 23.05 28.32 

  ระยะเวลาขายเฉลีย่ วนั 18.03 15.62 12.71 

  อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้2,3 เท่า 6.56 9.16 10.58 

  ระยะเวลาชาํระหนี้ วนั 54.85 39.29 34.02 

  วงจรเงนิสด วนั (6.45) (4.01) (5.48) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)     

  อตัรากาํไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 36.40 38.26  25.13  

  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน3

4 รอ้ยละ 31.25 29.00  17.47  

  อตัรากาํไรอื่น รอ้ยละ 2.30 1.69  0.88  

  อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร รอ้ยละ 135.59 188.65  189.53  

  อตัรากาํไรสุทธ ิ รอ้ยละ 21.35 27.98  16.87  

  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้2, 5 รอ้ยละ 57.54 54.93  16.61  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)     

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย2์ รอ้ยละ 12.89 16.08  7.96  

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร2 รอ้ยละ 24.65 28.47  21.48  

  อตัราการหมุนของสนิทรพัย2์ เท่า 0.60 0.57  0.47  

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     

  อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 2.11 2.15 0.71 

  อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้5

6 เท่า 1.89 1.97 0.64 

  อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย เท่า 10.03 10.95 6.31 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (cash basis) เท่า 0.72 0.31 0.47 

  อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 56.57 37.43  121.19  
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14. คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

การวเิคราะหแ์ละคําอธบิายทีจ่ะกล่าวต่อไปน้ี จดัทําสาํหรบังบการเงนิรวมสําหรบัปี 2558 2559 และ 2560 

และควรอ่านประกอบกบัหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมดงักล่าว โดยงบการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได้จดัทําตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (TFRS) และงบการเงนิสาํหรบัรอบปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 ทีร่ะบุใน

สว่นน้ีเป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ดัทาํขึน้ในรปูของงบการเงนิรวม (Consolidated basis) 

เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อให้การถือหุ้นและการ

ดาํเนินงานมคีวามโปร่งใสและลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัฯ ดาํเนินการปรบัโครงสรา้งธุรกจิโดยบรษิทัฯ 

ไดด้าํเนินการ 1) ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ จากบรษิทั นทลนิ จาํกดั (“นทลนิ”) โดย

บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ได้แก่ NTL NMC TMT BSC TIM TNS TNTL และ TST และ 2) ซื้อ

สนิทรพัยจ์ากนทลนิและบรษิทั คุณนท ีจํากดั (“คุณนท”ี) ไดแ้ก่ เรอืศรกีระบี ่เรอื Energy Star เรอื Sriracha Eagle 

และตกึสาํนกังาน  

นอกจากนัน้ ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมกีารซือ้หุน้เพิม่เตมิจากบคุคลอื่น รวมถงึการลงทุนในบรษิทั

ย่อย และกจิการร่วมคา้เพิม่เตมิ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

บริษทัย่อย 

1. NSSG  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน NSSG รอ้ยละ 50.0 และเมื่อวนัที ่19 พฤษภาคม 2559 บรษิทั

ฯ ลงทุนในหุ้นสามญัของ NSSG เพิม่เติม ในสดัส่วนร้อยละ 37.5 ส่งผลให้บรษิัทฯ ถือหุ้นใน NSSG ร้อยละ 87.5 

ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกแลว้ทัง้หมด  

2. BSC 

เมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ลงทุนในหุน้สามญัของ BSC เพิม่เตมิ ในสดัสว่นรอ้ยละ 25.0 สง่ผลให้

บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน BSC รอ้ยละ 99.9 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

3. OCN 

เมื่อวนัที ่16 กนัยายน 2559 บรษิทัฯ ลงทุนในหุน้สามญัของ OCN ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ใหม่ โดยบรษิทัถอื

หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51.0 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกแลว้ทัง้หมด และ NSSG ถอืหุน้ใน OCN ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.0 ของ

จาํนวนหุน้ทีอ่อกแลว้ทัง้หมด 

กิจการรว่มค้า 

1. STC 

เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ลงทุนในหุน้สามญัของ STC ในสดัสว่นรอ้ยละ 51.0 ของจํานวนหุน้ที่

ออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 2. BONGKOT 

เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2559 บรษิัทฯ ลงทุนในหุ้นสามญัของ BONGKOT ซึ่งเป็นบริษัทที่จดัตัง้ใหม่ โดย

บรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 70.0 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกแลว้ทัง้หมด  

ทัง้น้ี ในระหว่างปี 2559 บรษิัทฯ ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุม
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34%

47%

12%
7%

เดยีวกนัจากนทลนิ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึจดัทํางบการเงนิรวมสาํหรบัปี 2558 ขึน้ใหม่ โดยถอืเสมอืนว่าบรษิทัดงักล่าว

เป็นบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ของบรษิทัตัง้แต่ก่อนวนัที ่1 มกราคม 2558 ซึง่เป็นไปตามแนวปฏบิตัิ

ทางการบญัชสีาํหรบัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

การอภปิรายในสว่น “คาํอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการดาํเนินการ” น้ีจะอา้งองิ ดงัน้ี 

สาํหรบัการวเิคราะหท์ีเ่กีย่วกบัฐานะทางการเงนิ และตวัเลขทีเ่กีย่วกบังบแสดงฐานะการเงนิ 

ปีบญัช ี2558 หมายถงึ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

ปีบญัช ี2559 หมายถงึ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

ปีบญัช ี2560 หมายถงึ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

สาํหรบัการวเิคราะหท์ีเ่กีย่วกบัผลการดาํเนินงานและตวัเลขทีเ่กีย่วกบังบกาํไรขาดทุน 

ปีบญัช ี2558 หมายถงึ สาํหรบัรอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

ปีบญัช ี2559 หมายถงึ สาํหรบัรอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

ปีบญัช ี2560 หมายถงึ สาํหรบัรอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

สาํหรบัการวเิคราะหท์ีเ่กีย่วกบักระแสเงนิสด และตวัเลขทีเ่กีย่วกบังบกระแสเงนิสด 

ปีบญัช ี2558 หมายถงึ สาํหรบัรอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

ปีบญัช ี2559 หมายถงึ สาํหรบัรอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

ปีบญัช ี2560 หมายถงึ สาํหรบัรอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

14.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาและฐานะทางการเงิน 

 ภาพรวมผลการดาํเนินงานในปีบญัชี 2558 - 2560 

กลุ่มบรษิัทฯ เป็นผู้ให้บรกิารทางด้านการขนส่งและจดัเกบ็น้ํามนัดบิ ผลติภณัฑ์น้ํามนัสําเรจ็รูป ผลติภณัฑ์

น้ํามนักึง่สาํเรจ็รปู และผลติภณัฑปิ์โตรเคมเีหลวอย่างครบวงจร โดยครอบคลุมถงึการประกอบธุรกจิหลกั 4 ประเภท 

ไดแ้ก่ 1) ธุรกจิเรอืขนสง่ฯ 2) ธุรกจิเรอืขนสง่และจดัเกบ็ FSU 3) ธุรกจิเรอื Offshore และ 4) ธุรกจิบรหิารเรอื โดยมี

สว่นแบ่งรายไดข้องแต่ละธุรกจิในปี 2558 – 2560 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายไดร้วมปีบญัช ี2558 

3,892.4 ลา้นบาท 

รายไดร้วมปีบญัช ี2559 

4,296.5 ลา้นบาท 

รายไดร้วมปีบญัช ี2560 

4,501.0 ลา้นบาท 
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 ในปี 2558 – 2560 ทีผ่่านมาภาวะราคาน้ํามนัดบิในตลาดโลกมแีนวโน้มลดลงจาก ปัจจยัการพฒันาการเชงิ

พาณิชย์ของแหล่งการผลติน้ํามนัด้วยเทคโนโลยเีชลล์ออย (Shale Oil) โดยเฉพาะในประเทศสหรฐัอเมรกิา และ

ขอ้ตกลงในการเจรจาลดกําลงัการผลติของประเทศผูผ้ลติน้ํามนัรายใหญ่ ทัง้ทีอ่ยู่ในกลุ่ม OPEC ซึง่นําโดยประเทศ 

ซาอุดอิาราเบยี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์และอหิร่าน เป็นต้น และ Non-OPEC ซึ่งนําโดยประเทศรสัเซยี โดยราคา

เฉลีย่ของน้ํามนัดบิ Brent ลดลงจากระดบัประมาณ 107.2  ดอลลารส์หรฐั/ บารเ์รล เมื่อเดอืนมกราคม ปี 2557 มา

อยู่ในระดบัประมาณ 50-65 ดอลลารส์หรฐั/ บารเ์รล ในช่วงปี 2559-2560 (ทีม่า : Bloomberg)  

ทัง้น้ี การลดลงของราคาน้ํามนัในตลาดโลกส่งผลกระทบต่อลูกคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ ในธุรกิจเรือ Offshore 

ซึง่เป็นผูป้ระกอบการในการสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมในทะเลเป็นหลกั ทําใหค้วามต้องการในการใชเ้รอืขนส่งและ

จดัเกบ็ฯ (FSO) และเรอืประเภทที่ใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิลดลงอย่างมาก โดยกลุ่มบรษิัทฯ ได้ปรบัตวัและ

ดําเนินการเชงิกลยุทธโ์ดยการปรบัลดปรมิาณเรอืที่ใหบ้รกิารในธุรกจิ Offshore ที่ประสทิธภิาพในการทํากําไรตํ่า

ออกไป ในขณะเดยีวกนัหากธุรกจิสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมในทะเลของประเทศไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตวั บรษิทัฯ ก็

ยงัคงมุ่งมัน่ในการรกัษาตลาด ดงัเช่นการเพิม่เรอื FSO 1 ลาํ ในไตรมาสที ่1 ของปี 2559 

ภาวะราคาน้ํามนัดบิในตลาดโลกดงักล่าว ไม่ไดส้่งผลกระทบโดยตรงต่อ 2 ธุรกจิหลกัของบรษิทัคอื 1) ธุรกจิ

เรอืขนส่งฯ และ 2) ธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ (FSU) โดยความต้องการใชบ้รกิารยงัคงเตบิโตแปรผนัตามปรมิาณ

ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศและภูมภิาค 

ธรุกิจเรอืขนส่งฯ - การขนสง่ทางเรอื เป็นรปูแบบการขนสง่ทีม่ตีน้ทุนต่อหน่วยทีต่ํ่ากว่าการขนสง่ดว้ยวธิอีื่น 

โดยบรษิทัฯ มกีลยุทธใ์นการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบรษิทัฯ เขา้ไปทํางานร่วมกบั

ลกูคา้อย่างใกลช้ดิ เพื่อช่วยลกูคา้วางแผนเรื่องการเลอืกใชเ้รอืใหเ้หมาะสมกบัเสน้ทาง และขอ้จาํกดัดา้นร่องน้ํา และ

จราจรทางทะเล และการวางแผนปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วกบัคลงัน้ํามนัและระบบโลจสิตกิส ์เพื่อใหล้กูคา้

สามารถลดตน้ทุนการขนสง่โดยรวมได ้ทาํใหป้รมิาณการขาย และรายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนสง่ฯ จงึสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง

ในระหวา่งปีบญัช ี2558 – 2560 

ธรุกิจขนส่งและจดัเกบ็ฯ (FSU) การขนสง่และจดัเกบ็ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมโดยใชเ้รอื (FSU) เป็นนวตักรรม

สําหรบัการขนส่งและจัดเก็บในอุตสาหกรรมน้ํามนัและปิโตรเลียม ซึ่งการขนส่งและจดัเก็บโดยเรือ FSU มีข้อ

ได้เปรียบกว่า การจัดเก็บโดยใช้คลังน้ํามันบนบก (Terminal tank) หลายประการ ทัง้ด้านการลงทุนตํ่ากว่า 

ระยะเวลาในการเตรยีมการ ประสทิธภิาพในการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม และยงัสรา้งมลูค่าโดยการเพิม่ความยดืหยุ่น

ให้ลูกค้าในการสร้างกําไรจากการผสมน้ํามนัใหต้รงกบัความต้องการในการขาย ทําให้รายได้จากธุรกจิ FSU ของ

กลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในระหว่างปีบญัช ี2558 – 2560  

ธุรกิจบริหารเรือ เป็นการใชป้ระโยชน์จากความชาํนาญทางธุรกจิ และความสามารถในการใหบ้รกิารลกูคา้

ทัง้ในดว้ยปรมิาณและคุณภาพ ทัง้เรอืภายในกลุ่มฯ และผูป้ระกอบการเรอืนอกกลุ่ม  ทําใหธุ้รกจิบรหิารจดัการเรอื 

ยงัคงเตบิโตอย่างต่อเน่ืองในระหว่างปีบญัช ี2558 – 2560 เช่นกนั 
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รายการทีส่าํคญัทีส่ะทอ้นภาพผลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ใน 3 ปีทีผ่่านมาสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ (ล้านบาท) ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,892.4 4,296.5 4,501.0 

กาํไรขัน้ตน้ 1,416.8 1,643.7 1,131.2 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)  36.4 38.3 25.1 

ค่าใชจ่้ายขายและบรหิาร 200.3 397.8 345.1 

กาํไรสุทธ ิ 831.2 1,202.2 759.1 

อตัรากาํไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 21.4 28.0 16.9 

กาํไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของ

บรษิทัใหญ่* 

511.3 963.0 717.9 

*หมายเหตุ: กาํไรดงักลา่วคาํนวณจากกาํไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ รวมกบักาํไรสทุธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อื่น

จากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสาํหรบัปี 2558 2559 และ 2560 เท่ากบั 3,892.4 ลา้นบาท 4,296.5 ลา้นบาท และ 

4,501.00 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.4 และร้อยละ 4.76 ในปี 2559 และ 2560 ซึ่งในปี 2559 เพิม่ขึน้

จากรายไดใ้นธุรกจิเรอืขนส่งฯ และธุรกจิเรอืขนสง่และจดัเกบ็ FSU สว่นปี 2560 เพิม่ขึน้เน่ืองจากรายไดใ้นธุรกจิเรอื

ขนส่งฯ เป็นหลกั จากการเพิ่มขึ้นของรายได้น้ี ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นที่สูงขึ้น คือ จากกําไรขัน้ต้น

จํานวน 1,416.8 ลา้นบาท ในปี 2558 เป็น 1,643.7 ลา้นบาทในปี 2559 และ 1,131.2 ลา้นบาท ในปี 2560 คดิเป็น

อตัรากําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 36.4 รอ้ยละ 38.3 และรอ้ยละ 25.1 โดยการเพิม่ขึน้ของอตัรากาํไรขัน้ตน้ในช่วง 2 ปีทีผ่่าน

มา เป็นผลจากการบรหิารจดัการตน้ทุนทีด่ขีองกลุ่มบรษิทัฯรวมถงึการไดร้บัประโยชน์จากตน้ทนุค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิ

ทีต่ํ่าลงตามแนวโน้มระดบัราคาน้ํามนัในตลาดโลก แต่ปี2560.กาํไรขัน้ตน้ลดลงเน่ืองจากค่าบรกิารเฉลีย่รายวนัของ

เรอื Northern Pearl และเรอื Radiant Star ลดลงตามอตัราค่าบรกิารในตลาด ซึง่ลดลงมากกว่ากําไรขัน้ต้นของเรอื

ขนสง่ฯ ภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ และ 2) กาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิเรอืขนสง่และจดัเกบ็ FSU ลดลง โดยมสีาเหตุมาจาก

กาํไรขัน้ต้นของเรอื Energy Star ทีล่ดลง เน่ืองจากลูกคา้เปลีย่นจากเดมิทีเ่ช่าเตม็พืน้ที ่เป็นเช่าบางส่วน ค่าใชจ้่าย

ในการขายและบรหิารของกลุ่มบรษิทัสาํหรบัปี 2558 2559 และ 2560 เท่ากบั 200.2 ลา้นบาท 397.8 ลา้นบาท และ 

345.1 ล้านบาท ตามลําดบั ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารที่สูงขึน้ มสีาเหตุหลกัจาก การเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกบัพนักงาน รวมถึงค่าเช่าและค่าบริหารที่เพิ่มขึน้ ตามขนาดธุรกจิที่ใหญ่ขึน้ โดยบรษิัทมีการเพิม่จํานวน

บุคลากรเพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิอย่างต่อเน่ือง และมกีารพจิารณาเพิม่อตัราเงนิเดอืนตามความเหมาะสม

อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนัน้ ในปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดบ้นัทกึผลขาดทุนของเงนิลงทุนทัว่ไปจํานวน 44.9 ลา้น

บาท อกีดว้ย 

ในปี 2558 กลุ่มบรษิัทฯ ได้รบัรู้ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน 177.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผล

จากการบนัทกึอตัราแลกเปลีย่น Mark-to market ทีเ่กีย่วกบัเงนิกูย้มืระยะยาวในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

ในปี 2559 กลุ่มบรษิัทฯ ได้รบัรู้กําไรที่เกดิจากการซื้อหุ้นสามญัของ STC ได้ตํ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมจํานวน 

114.4 ลา้นบาท ซึง่รายการน้ีเป็นรายการทีจ่ะเกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว (One-time gain) 

ในปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัรูข้าดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจาํนวน 97.7 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เป็นผลจาก

การบนัทกึอตัราแลกเปลีย่น Mark-to market ทีเ่กีย่วกบัเงนิกูย้มืระยะยาวในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 
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กําไรสุทธสิาํหรบัปี 2558 2559 และ 2560 เท่ากบั 831.2 ลา้นบาท 1,202.2 ลา้นบาท และ 759.1 ลา้นบาท 

ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากาํไรสุทธริอ้ยละ 21.4 รอ้ยละ 28.0 และรอ้ยละ 16.9 ตามลําดบั ทัง้น้ี อตัรากําไรสุทธลิดลง

เน่ืองจากผลขาดทุนของเรอื Northern Pearl และเรอื Radiant Star และกําไรขัน้ต้นที่ลดลงของเรอื Energy Star 

ตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ 

14.2 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

14.2.1 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรบัปีบญัชี 2558 2559 และ 2560  

14.2.1.1 รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา โดยสาํหรบัปีบญัช ี

2558 2559 และ 2560 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 3,892.4 ลา้นบาท 4,296.5 ลา้นบาท และ 

4,501.0 ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 404.1 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.4 ในปี 2559 และเพิม่ขึน้ 204.5 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

4.8 ในปี 2560  ทัง้น้ี รายได้จากการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิัทฯ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากธุรกจิเรอืขนส่งฯ และ

รายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนสง่และจดัเกบ็ FSU เป็นหลกั 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกจิ 4 ประเภท ประกอบดว้ย 1) รายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนส่งฯ 

2) รายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU 3) รายไดจ้ากธุรกจิเรอื Offshore และ 4) รายไดจ้ากธุรกจิบรหิารเรอื 

โดยสามารถแสดงรายละเอยีดไดต้ามตารางดงัต่อไปน้ี 

รายได้จากการให้บริการ  ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

(ล้านบาท) มลูค่า  ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนส่งฯ 1,035.6  26.6 1,466.8  34.2 1,705.8 37.9 

รายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU 1,926.6  49.5 2,023.8  47.1 1,960.1 43.5 

รายไดจ้ากธุรกจิเรอื Offshore 633.1  16.3 525.3  12.2 480.1 10.7 

รายไดจ้ากธุรกจิบรหิารเรอื 297.1  7.6 280.5  6.5 355.0 7.9 

รายได้จากการให้บริการรวม 3,892.4 100.0 4,296.5 100.0 4,501.0 100.0 

1) รายได้จากธรุกิจเรอืขนส่งฯ 

รายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนสง่ฯ มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยสาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 รายไดจ้าก

ธุรกจิเรอืขนส่งฯ เท่ากบั 1,035.6 ล้านบาท 1,466.8 ล้านบาท และ 1,705.8 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วน 

รอ้ยละ 26.6 รอ้ยละ 34.2 และรอ้ยละ 37.9 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม ตามลําดบั ทัง้น้ี รายไดจ้ากธุรกจิเรอื

ขนสง่ฯ มกีารเปลีย่นแปลงตามปรมิาณการขนสง่ ดงัน้ี 

ธรุกิจเรือขนส่งฯ ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

ปรมิาณสนิคา้ทีเ่รอืขนส่งใหบ้รกิาร (ลา้นลติร) 3,351.4 5,607.4 6,711.9 

- สาํหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนส่งฯ เพิม่ขึน้ 431.2 ลา้น

บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 41.6 เน่ืองจากปรมิาณการขนส่งเพิม่มากขึน้จาก 3,351.4 ล้านลติร เป็น 5,607.4 

ลา้นลติร หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 67.3 โดย ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามตอ้งการใชบ้รกิารขนสง่น้ํามนัทางทะเล

เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ทําให ้กลุ่มบรษิทัฯ ขยายกองเรอืขนส่งเพิม่ขึน้อกี 3 ลาํ ไดแ้ก่ เรอืศรตีาปี ซึง่มขีนาด 

3,022 DWT เรือ Radiant Star ซึ่งมีขนาดประมาณ 105,996 DWT และเรือศรีกระบี่ ซึ่งมีขนาดประมาณ 

2,016 DWT โดยเริม่ใหบ้รกิารในเดอืนมนีาคม เดอืนเมษายน และเดอืนมถุินายน ปี 2559 ตามลาํดบั และเรอื 
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Northern Pearl ให้บรกิารเต็ม 12 เดอืน (ขณะที่รบัรู้รายได้เพยีง 7 เดอืนในปี 2558) อย่างไรกด็ ีราคาค่า

ขนสง่ลดลงประมาณรอ้ยละ 15.3 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคาน้ํามนัดบิเฉลีย่ลดลง จงึทาํใหร้ายไดค่้าขนส่ง

ทีอ่า้งองิจากราคาน้ํามนัดเีซลขายปลกีเฉลีย่ระหว่างปีลดลงดว้ย 

- สาํหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนส่งฯ เพิม่ขึน้ 239.0 ลา้น

บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.3 เน่ืองจากปรมิาณการขนสง่เพิม่มากขึน้ และมเีรอืเพิม่ขึน้ จาํนวน 2 ลาํ คอื เรอื

ศรีคีรีชาด ซึ่งมีขนาด 4,988 DWT และ เรือศรีดอนสกั ซึ่งมีขนาด 3,020 DWT ซึ่งเริ่มให้บริการในเดือน

มถุินายน และเดอืนกนัยายน ปี 2560 ตามลาํดบั 

 

2) รายได้จากธรุกิจเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU 

สาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 รายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU เท่ากบั 1,926.6 ลา้นบาท 

2,023.8 ลา้นบาท และ1,960.1 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.5 รอ้ยละ 47.1 และรอ้ยละ 43.5 ของ

รายได้จากการใหบ้รกิารรวม ตามลําดบั ทัง้น้ี รายได้จากธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU มกีารเปลี่ยนแปลงตาม

จาํนวนวนัทีเ่รอืขนสง่และจดัเกบ็ FSU ใหบ้รกิาร ดงัน้ี 

ธรุกิจเรือขนส่งและจดัเกบ็ FSU ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

จาํนวนวนัทีเ่รอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU ใหบ้รกิาร (วนั) 1,421.0 1,504.0 1,578 

- สําหรับปีบัญชี 2559 เทียบกับปีบญัชี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU 

เพิม่ขึน้ 97.2 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.1 เน่ืองจากเรอื Jubilee Star ให้บรกิารจดัเกบ็เต็ม 12 เดอืน 

(เทยีบกบั 10.5 เดอืนในปี 2558) นอกจากน้ี ในปี 2559 บรษิทัฯ ซือ้เรอืลําใหม่เพิม่อกี 1 ลํา คอืเรอื Grace 

Star ซึง่มขีนาด 312,678 DWT เพื่อใหบ้รกิารแก่ลกูคา้เพิม่เตมิ โดยเริม่ใหบ้รกิารในเดอืนพฤศจกิายน 2559 

ขณะทีร่าคาค่าบรกิารเฉลีย่รายวนัของเรอื FSU สาํหรบัปี 2558 และปี 2559 มอีตัราใกลเ้คยีงกนั 

- สาํหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU ลดลง

63.7 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.1 เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากการใชบ้รกิารเรอืไม่เตม็ลาํของเรอื Energy 

Star และเรอื Grace Star โดยมอีตัราการใชง้านเฉลีย่รอ้ยละ 50 และ รอ้ยละ 75 ตามลําดบั ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ

ยงัคงดาํเนินการจดัหาลกูคา้มาใชบ้รกิารใหเ้ตม็ลาํ พรอ้มทัง้ปรบัแผนการบรหิารจดัการเรอืในกลุ่มธุรกจิขนสง่

และจดัเกบ็ FSU เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุต่อไป  

 

3) รายได้จากธรุกิจเรอื Offshore 

รายไดจ้ากธุรกจิเรอื Offshore ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSO และรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารเรอืทีพ่กั สาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 รายไดจ้ากธุรกจิการใหบ้รกิารเรอื Offshore เท่ากบั 633.1 

ลา้นบาท 525.3 ลา้นบาท และ 480.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16.3 และรอ้ยละ 12.2 และ รอ้ยละ

10.7 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม ตามลาํดบั ทัง้น้ี รายไดจ้ากธุรกจิเรอื Offshore มกีารเปลีย่นแปลงตามจาํนวน

วนัใหบ้รกิาร โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ธรุกิจเรือ Offshore ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

จาํนวนวนัทีเ่รอื Offshore ใหบ้รกิาร (วนั) 1,219.0 960.0 912.5 
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- สําหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้จากธุรกจิเรอื Offshore ลดลง 107.7 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 17.0 เ น่ืองจากเรือของกลุ่มบริษัทฯ ได้ตัดสินใจหยุดให้บริการจํานวน 3 ลํา 

(ประกอบด้วย เรอืที่พกั 1 ลํา และเรอื AHTs 2 ลํา) เน่ืองมาจากความต้องการใช้บรกิาร (Demand) ของเรอื 

Offshore ที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ลงทุนซื้อเรือจัดเก็บ FSO ลําใหม่เพิ่ม 1 ลํา คือเรือ 

Southern Pearl ซึง่มขีนาด 96,755 DWT โดยเริม่ใหบ้รกิารจดัเกบ็ในเดอืนมกราคม 2559 ส่วนราคาค่าบรกิาร

เฉลีย่รายวนัของเรอื Offshore เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.4 เน่ืองจากอตัราค่าเช่ารายวนัของเรอืใหม่สงูกว่า อตัราค่าเช่า

เฉลีย่รายวนัของเรอืทีใ่หบ้รกิารอยู่และเรอืทีห่ยุดใหบ้รกิารไป 

- สาํหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิเรอื Offshore ลดลง 45.3 ลา้นบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 8.6 เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากปรมิาณงานในช่วงมรสมุ ประกอบกบัสภาวการณ์ของธุรกจิ 

Offshore ในประเทศไทยยงัคงชะลอตวัอยา่งต่อเน่ือง จงึทาํใหป้รมิาณการใชเ้รอื Accommodation Work Barge 

(AWB) ลดลง  

 

4) รายได้จากธรุกิจการบริหารเรอื 

สําหรบัปีบญัช ี2558 2598 และ 2560 รายได้จากธุรกจิการบรหิารเรอืเท่ากบั 297.1 ล้านบาท 280.5 ล้าน

บาท และ 355.0 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.6 ร้อยละ 6.5 และร้อยละ 7.9 ของรายได้จากการ

ใหบ้รกิารรวม ตามลาํดบั  

- สําหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้จากธุรกจิบรหิารเรอืลดลง 16.6 ล้านบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 5.6 โดยสว่นใหญ่มสีาเหตุมาจาก รายไดค่้าบรหิารเรอืของ NMC ทีน้่อยลง เน่ืองจาก NMC ได้

เลิกให้บริการบริหารจดัการเรือจํานวน 4 ลํา ได้แก่ เรือขนส่งและจดัเกบ็ FSO จํานวน 1 ลํา และเรือขนส่ง

จาํนวน 3 ลาํ แมว้่า NMC  จะมรีายไดค่้าบรกิารจากสญัญาบรหิารเรอืขนสง่ลาํ 1 ลาํ เขา้มาเพิม่เตมิ  

- สาํหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิบรหิารเรอืเพิม่ขึน้ 74.5 ลา้นบาท 

หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 26.6 โดยสาเหตุมาจาก NSSG รบับรหิารเรอืเพิม่ขึน้จํานวน 2 ลํา คอืเรอื Bongkot Star 

และเรอื Phoenix M   

 

14.2.1.2 ต้นทุนการให้บริการ  

สาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนการใหบ้รกิารเท่ากบั 2,475.6 ลา้นบาท 2,652.7 

ล้านบาท และ 3,369.8 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึ้น 177.1 เพิ่มขึ้น 177.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 ในปี 2559 

เพิม่ขึน้ 717.1 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 27.0 ในปี 2560 โดยมตี้นทุนการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ แยกตามประเภท

ธุรกจิ เป็นดงัน้ี 

ต้นทุนการให้บริการ ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

(ล้านบาท) มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารเรอืขนส่ง 847.5 34.2 1,189.9 44.9 1,600.8 47.5 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารเรอืจดัเกบ็ 835.7 33.8 809.4  30.5 1,101.7 32.7 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารเรอื Offshore 541.8 21.9 439.1 16.5 397.9 11.8 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารบรหิารเรอื 250.6 10.1 214.3 8.1 269.4 8.0 

ต้นทุนการให้บริการรวม 2,475.6  100.0 2,652.7 100.0 3,369.8 100.0 
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ทัง้น้ีในปี 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรุงตน้ทุนการใหบ้รกิารในสว่นของตน้ทุนการใหบ้รกิาร

เรอืขนส่ง ต้นทุนการใหบ้รกิารเรอืจดัเกบ็ และต้นทุนการใหบ้รกิารบรหิารจดัการเรอืใหเ้ป็นเกณฑใ์หม่ตามปี 2560 

เพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้เป็นดงัน้ี 

ต้นทุนการให้บริการ  ปี 2558 ปี 2559 

(ล้านบาท) 

ธรุกิจขนส่ง 
ธรุกิจขนส่ง

และจดัเกบ็ 

ธรุกิจ

บริหาร

จดัการเรือ 

ธรุกิจขนส่ง 
ธรุกิจขนส่ง

และจดัเกบ็ 

ธรุกิจ

บริหาร

จดัการเรือ 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารกอ่นปรบั 888.4 936.5 108.9 1,265.8 904.6 43.1 

รายการปรบัปรุง (40.9) (100.8) 141.7 (75.9) (95.2) 171.1 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารหลงัปรบัใหม ่ 847.5 835.7 250.6 1,189.9 809.4 214.2 

สดัสว่นของตน้ทนุการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ แยกตามประเภทค่าใชจ้่าย ในปีบญัช ี2558 2559 และ 

2560 สรุปไดด้งัน้ี 

ต้นทุนการให้บริการ ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

(ล้านบาท) ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

น้ํามนัเชือ้เพลงิสาํหรบัเดนิเรอื 16.9 14.6 18.7 

ค่าเสือ่มราคาและตดัจาํหน่าย 14.2 17.1 19.0 

ค่าจา้งเรอืขนส่งแบบระยะเวลา 20.1 18.1 14.4 

ค่าบรหิารจดัการเรอื1 13.7 9.9 12.9 

ตน้ทุนธุรกจิขนส่ง2 35.0 40.2 34.8 

ค่าใชจ่้ายอื่น 0.1 0.0 0.2 

ต้นทุนการให้บริการรวม 100.0 100.0 100.0 

หมายเหตุ: 1ค่าบรหิารจดัการเรอื เช่น ค่าใชจ่้ายคนประจาํเรอื และค่าซ่อมบาํรุง เป็นตน้ 
2ต้นทุนธุรกิจขนส่ง เช่น ค่าภาระการใช้ท่าเรือ (Port Due and Port Charge) ค่าใช้จ่ายตัวแทนดําเนินการ (Agent) ค่า

ประกนัภยั และค่าจา้งเรอือื่นรายเทีย่ว 

 

1) ต้นทุนการให้บริการเรอืขนส่ง 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารเรอืขนสง่มปีระกอบดว้ยตน้ทุนหลกั ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายน้ํามนัเชือ้เพลงิ ค่าเสือ่มราคาและค่า

ตดัจําหน่าย ค่าจ้างเรอืขนส่งแบบระยะเวลา และค่าบรหิารจดัการเรอื โดยสําหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 

ต้นทุนการใหบ้รกิารเรอืขนส่งเท่ากบั 847.5 ลา้นบาท 1,189.9 ลา้นบาท และ 1,600.8 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 34.2 รอ้ยละ 44.9 และ รอ้ยละ 47.5 ของตน้ทุนการใหบ้รกิารรวม ตามลาํดบั  

- สาํหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนการใหบ้รกิารเรอืขนส่ง เพิม่ขึน้ 342.4 ลา้น

บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 40.4 เน่ืองจาก (1) ค่าจา้งเรอืขนส่งแบบระยะเวลาและค่าบรหิารจดัการเรอืทีเ่พิม่ขึน้ 

ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรอื Northern Pearl และเรอืภูรมีาศทีส่งูขึน้จากปี 2558 (2) ค่าเสือ่มราคาและค่า

ตดัจาํหน่ายเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะค่าเสือ่มราคาทีเ่พิม่ขึน้ของเรอืใหม่จาํนวน 3 ลาํ และค่าตดัจาํหน่ายของเรอื 3 ลาํ

ทีท่าํการเขา้อู่แหง้ในปี 2558 ซึง่บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเตม็ 12 เดอืนในปี 2559 และ (3) ตน้ทุนธรุกจิขนสง่ทีส่งูขึน้
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เน่ืองจากความต้องการในการขนส่งมมีากขึน้ ในขณะทีก่ารต่อเรอืใหม่ยงัไม่เสรจ็สมบูรณ์ จงึทําใหก้ลุ่มบรษิทัฯ 

จําเป็นต้องมกีารว่าจา้งเรอือื่นนอกกลุ่มบรษิัทฯ มาใหบ้รกิารแก่ลูกค้าในช่วงทีเ่รอืของกลุ่มบรษิทัฯ ให้บรกิาร

เตม็อตัรา 

- สาํหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนการใหบ้รกิารเรอืขนส่ง เพิม่ขึน้ 335.0 ลา้น

บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.5 เน่ืองจาก (1) ต้นทุนน้ํามนัเชือ้เพลงิสาํหรบัเดนิเรอื ทีเ่พิม่สงูขึน้จากการเปลีย่น

ประเภทสญัญา จากสญัญาแบบมีระยะเวลาเป็นสญัญาระยะสัน้ ทําให้เราต้องรบัภาระค่าน้ํามนัเชื้อเพลิง 

ประกอบกบัมจีํานวนเรือที่เพิม่ขึ้นจํานวน 3 ลํา (ศรดีอนสกั,ศรีครีชีาด,ศรตีาปี) (2) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จาํหน่ายเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะค่าเสือ่มราคาทีเ่พิม่ขึน้ของเรอืใหม่ และ(3) ตน้ทุนธุรกจิขนสง่ทีส่งูขึน้เน่ืองจากความ

ต้องการในการขนส่งมมีากขึน้ ในขณะทีก่ารต่อเรอืใหม่ยงัไม่เสรจ็สมบูรณ์ จงึทําใหก้ลุ่มบรษิทัฯ จําเป็นต้องมี

การว่าจา้งเรอือื่นนอกกลุ่มบรษิทัฯ มาใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในช่วงทีเ่รอืของกลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารเตม็อตัรา 

2) ต้นทุนการให้บริการเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU 

สําหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 ต้นทุนการให้บรกิารธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU เท่ากบั 835.7 

ล้านบาท 809.4 ล้านบาท และ 1,101.7 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 33.8 ร้อยละ 30.5 และ 32.7 

ของตน้ทุนการใหบ้รกิารรวม ตามลาํดบั  

- สาํหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนการใหบ้รกิารเรอืขนสง่และจดัเกบ็ FSU ลดลง 

26.3 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.1 โดยมสีาเหตุหลกัจากตน้ทุนค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิทีล่ดลง 

- สําหรบัปีบญัช ี2560 เทียบกบัปีบญัชี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU 

เพิม่ขึน้ 292.3 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.1 โดยมสีาเหตุหลกัจากต้นทุนในการใหบ้รกิารของเรอืลําใหม่ 

ได้แก่ เรอื Grace Star รวมถึงการเพิม่ขึน้ของค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบาย

บญัชขีองกลุ่มบรษิัทฯ และให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชโีดยใช้ราคาเหล็ก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ

นํามาใชใ้นการคดิค่าเสื่อมราคาของเรอืในปี 2560 โดยในปี 2559 ราคาเหลก็ปรบัลดลงส่งผลใหก้ารคาํนวณค่า

เสือ่มราคาของเรอืในปี 2560 เพิม่ขึน้  

3) ต้นทุนการให้บริการเรอื Offshore 

สาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 ตน้ทุนการใหบ้รกิารเรอื Offshore เท่ากบั 541.8 ลา้นบาท 439.1 ลา้น

บาท และ 397.9 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.9 ร้อยละ 16.6 และ ร้อยละ 11.8 ของต้นทุนการ

ให้บริการรวม ตามลําดับ  โดยต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore โดยรวมลดลงสอดคล้องกับรายได้จากเรือ 

Offshore ทีล่ดลง  

4) ต้นทุนการให้บริการบริหารเรอื 

สําหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 ต้นทุนการให้บรกิารบรหิารเรอืเท่ากบั 250.6 ล้านบาท 214.2 ล้าน

บาท และ 269.4 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.1 ร้อยละ 8.1 และ ร้อยละ 8.0 ของต้นทุนการ

ใหบ้รกิารรวม ตามลาํดบั  

  สาํหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนการใหบ้รกิารบรหิารเรอื ลดลง 36.4 ลา้น

บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 14.53 ตามรายไดค่้าบรหิารจดัการทีล่ดลงจากการเลกิสญัญาการใหบ้รกิารเรอืจาํนวน 4 ลํา 

รวมทัง้กลุ่มบรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการตน้ทุนไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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สําหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 กลุ่มบรษิัทฯ มตี้นทุนการใหบ้รกิารบรหิารเรอื เพิม่ขึน้ 55.2 

ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.8 เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ มจีาํนวนเรอืทีใ่หบ้รกิารเพิม่ขึน้ 2 ลาํ ดงันัน้จงึทาํใหต้น้ทุน

การใหบ้รกิารบรหิารเรอืเพิม่ขึน้ 

 

14.2.1.3 กาํไรขัน้ต้นและอตัรากาํไรขัน้ต้น 

สําหรบัปีบญัชี 2558 2559 และ 2560 กําไรขัน้ต้นรวมเท่ากบั 1,416.8 ล้านบาท 1,643.9 ล้านบาท และ 

1,131.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 36.4 รอ้ยละ 38.3 และ รอ้ยละ 25.1 ตามลาํดบั 

ทัง้น้ี กาํไรขัน้ตน้และอตัรากาํไรขัน้ตน้แยกตามธุรกจิเป็นดงัน้ี 

กาํไรขัน้ต้น ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

(ล้านบาท) มลูค่า 

 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

มลูค่า 

 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

มลูค่า 

 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

กาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิเรอืขนส่งฯ 188.1 14.2 276.9 13.7 105.0 6.2 

กาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิเรอืขนส่ง

และจดัเกบ็ FSU  
1,090.9  51.4 1,214.4  55.3 858.4 43.8 

กาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิเรอื 

Offshore 
91.3 14.4 86.2 16.4 82.2 17.1 

กาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิบรหิารเรอื 46.6 63.3 66.3 84.6 85.6 24.1 

กาํไรขัน้ต้นรวม 1,416.9 36.4 1,643.8 38.3 1,131.2 25.1 

สาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 กาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิเรอืขนสง่ฯ รวมเท่ากบั 188.1 ลา้นบาท 276.9 

ลา้นบาท และ 105.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 18.2 รอ้ยละ 18.9 และ รอ้ยละ 6.2 

ตามลําดบั โดยในปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรากําไรขัน้ต้นทีล่ดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก(1) 

อตัราค่าขนสง่ในตลาดโลกลดลงทาํใหร้ายไดข้องเรอื Northern Pearl และเรอื Radiant Star ลดลง (2) มกีารเพิม่ขึน้

ของตน้ทุนค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิสาํหรบัเดนิเรอื จากการเปลีย่นสญัญาแบบมรีะยะเวลาเป็นสญัญาระยะสัน้ ทาํใหเ้ราตอ้ง

รบัภาระค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิ ประกอบกบัมจีาํนวนเรอืทีเ่พิม่ขึน้จาํนวน 3 ลาํ (SDS,SKC,STP) และ(3) มกีารว่าจา้งเรอื

ขา้งนอกเขา้มาเพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ ซึง่มตีน้ทุนทีส่งูกว่าการใหบ้รกิารดว้ยเรอืของบรษิทัฯ เอง   

สาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 กาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิเรอืขนสง่และจดัเกบ็ FSU รวมเท่ากบั 1,090.9  

ลา้นบาท 1,214.4 ลา้นบาท และ  858.4 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 56.6 รอ้ยละ 

60.0 และ ร้อยละ 43.8 ตามลําดบั โดยในปี 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มกีําไรขัน้ต้นจากธุรกจิเรอืขนส่งและ

จดัเกบ็ FSU เพิม่ขึน้ โดยมสีาเหตุมาจากต้นทุนค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิโดยรวมลดลง รวมทัง้มกีารบรหิารจดัการต้นทุน

ได้มีประสทิธิภาพมากขึ้น ในส่วนของปี 2560 และ 2559 มีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU ลดลง 

เน่ืองจากอตัราการใหบ้รกิารลดลงจากสภาวะตลาดของธุรกจิขนสง่และจดัเกบ็ FSU ประกอบกบัตอ้งรบัภาระตน้ทุน

คงที่ ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯยงัคงดําเนินการจดัหาลูกคา้ พร้อมทัง้ปรบัแผนการบรหิารจดัการเรอืในกลุ่มธุรกจิขนส่งและ

จดัเกบ็ FSU เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุต่อไป  

สาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 กาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิเรอื Offshore รวมเท่ากบั 91.3 ลา้นบาท 86.2 

ลา้นบาท และ 82.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 14.4 รอ้ยละ 16.4 และ รอ้ยละ 17.1 

ตามลําดบั โดยในปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรากําไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2558 เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ ได้
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ปรบัตัวทางธุรกจิ และหยุดให้บริการเรือ Offshore ในบางประเภทที่ม ีUtilization rate ตํ่า ทําให้ Utilization rate 

ของเรอืลดลง ส่วนในปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรากําไรขัน้ต้นทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ มกีารปรบัแผนการ

บรหิารจดัการเรอื ลดตน้ทนุการบรหิารเรอืลงตลอดจนหยุดใหบ้รหิารในบางประเภททีม่ ีUtilization ตํ่า  

สําหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 กําไรขัน้ต้นจากธุรกจิบรหิารจดัการเรอืรวมเท่ากบั 46.6 ล้านบาท 

66.3 ลา้นบาท และ 85.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 15.7 รอ้ยละ 23.6 และรอ้ยละ 

24.1 ตามลําดบั โดยในปี 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นจากธุรกจิบรหิารจดัการเรือเพิม่ขึน้ โดยมี

สาเหตุมาจากการบรหิารจดัการตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ ในปี 2559 NMC ไดย้กเลกิสญัญาการใหบ้รกิารเรอื

จาํนวน 4 ลาํ สว่นในปี 2560 และ 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มกีาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิบรหิารจดัการเรอืเพิม่ขึน้ เน่ืองจากกลุ่ม

บรษิทัฯ มจีาํนวนเรอืทีใ่หบ้รกิารเพิม่ขึน้ 2 ลาํ จงึทาํใหก้าํไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 

  

14.2.1.4 รายได้อ่ืน 

รายได้อื่นประกอบด้วย เงนิปันผลรบั ดอกเบี้ยรบั และรายได้อื่นๆ โดยสําหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 

2560 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 91.6 ล้านบาท 73.9 ล้านบาท และ 39.7 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้น้ี 

รายละเอยีดของรายไดอ้ืน่ เป็นดงัน้ี 

รายได้อ่ืน 

(ล้านบาท) 
ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

เงนิปันผลรบั 47.5 - - 

ดอกเบีย้รบั 28.6 33.6 12.9 

อื่นๆ1 15.5 40.3 26.8 

รายได้อ่ืนรวม 91.6 73.9 39.7 

หมายเหตุ : 1รายไดอ้ื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงนิชดเชยประกนัภยั ค่าชดเชยความล่าชา้ของเรอื (Demurrage) ทีเ่รอืเกบ็จากผูเ้ช่า

เรอื และรายไดใ้หเ้ช่าอุปกรณ์เรอื 

สาํหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นลดลง 17.7 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 

19.3 เน่ืองจากเงนิปันผลรบัทีล่ดลงเป็นหลกั 

สาํหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นลดลง 34.2 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 

46.3 เน่ืองจากดอกเบีย้รบั รายไดอ้ื่นเงนิชดเชยประกนัภยั และค่าชดเชยความล่าชา้ของเรอืลดลง  

14.2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของกลุ่มบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงนิเดอืนและผลตอบแทนของผูบ้รหิารและ

พนักงาน ค่ารบัรอง ค่าเดนิทาง และค่าทีป่รกึษาและค่าบรหิารจดัการ ค่าเช่าและค่าบรกิารส่วนกลาง  และค่าเสื่อม

ราคาและค่าตดัจาํหน่าย โดยสาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 

175.4 ล้านบาท 200.3 ล้านบาท และ 397.8 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้น้ี ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของกลุ่มบริษัทฯ 

จาํแนกตามประเภทของรายการเป็นดงัน้ี 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

(ล้านบาท) มลูค่า ร้อยละ* มลูค่า ร้อยละ* มลูค่า ร้อยละ* 

เงนิเดอืนและผลตอบแทนของ

ผูบ้รหิารและพนกังาน 
110.8 2.8 231.1 5.4 225.6 5.0 

ค่ารบัรอง ค่าเดนิทาง และคา่ที่

ปรกึษาและค่าบรหิารจดัการ 
43.0 1.1 42.6 1.0 26.6 0.6 

ค่าเช่าและค่าบรกิารส่วนกลาง 16.3 0.4 30.4 0.7 38.3 0.9 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8.5 0.2 15.9 0.4 17.4 0.4 

การดอ้ยค่าจากเงนิลงทุน -  44.9 1.0 -  

อื่นๆ 21.6 0.6 32.8 0.8 37.1 0.8 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 200.3 5.1 397.8 9.3 345.0 7.7 

*รอ้ยละของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

สําหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 กลุ่มบรษิัทฯ มค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารคดิเป็นร้อยละ 9.3 และ

ร้อยละ 5.1 ของรายได้จากการใหบ้รกิาร ตามลําดบั ทัง้น้ี ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้โดยมสีาเหตุหลกั

จากการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนและผลตอบแทนของผูบ้รหิารและพนักงาน เน่ืองจากกลุ่มบรษิัทฯ มกีารเพิม่

จาํนวนบุคลากร เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิ และมกีารปรบัเพิม่อตัราเงนิเดอืนระหว่างปี นอกจากน้ี ในปี 2559 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดบ้นัทกึการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนทัว่ไปจาํนวน 44.9 ลา้นบาท ฯ  

สําหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 กลุ่มบรษิัทฯ มค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารคดิเป็นร้อยละ 7.7 และ

รอ้ยละ 9.3 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ตามลาํดบั ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง มสีาเหตุหลกัจากในปี 

2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดบ้นัทกึการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนทัว่ไปจาํนวน 44.9 ลา้นบาท   

 

14.2.1.6 กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 

 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดส้่วนหน่ึงซึง่ไดร้บัเป็นเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั โดยเฉพาะในธุรกจิเรอืขนส่งฯ และจดัเกบ็ 

FSU และธุรกจิเรอื Offshore เพื่อป้องกนัความเสีย่งด้านกระแสเงนิสด (Cashflow hedge) บรษิัทฯ จงึเลอืกที่จะ

จดัหาเงนิทุนดว้ยการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเป็นเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัเช่นกนั อย่างไรกด็ ีมาตรฐาน

การบญัชกีําหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องบนัทกึรบัรู้ 1) กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึน้จรงิซึ่งเกดิจากผลต่าง

ระหว่างอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ทํารายการและวนัทีช่ําระเงนิ และ 2) กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่

เกดิขึน้จากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีท่ํารายการกบั ณ วนัสิน้งวดของงบการเงนิ  กําไรขาดทุนจาก

อตัราแลกเปลีย่นทีม่คีวามผนัผวนส่วนใหญ่เกดิจากการบนัทกึบญัช ีดงักล่าวในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิกูร้ะยะยาวใน

เงนิสกุลดอลลารส์หรฐั รายละเอยีดกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นในปี 2558 2559 และ 2560 มดีงัน้ี 

สาํหรบัปีบญัช ี2558 กลุ่มบรษิทัฯ มขีาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจํานวน 177.7 ลา้นบาท เน่ืองจากเงนิบาท

อ่อนค่าลงมาก เมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั 

สาํหรบัปีบญัช ี2559 กลุ่มบรษิทัฯ มกีําไรจากอตัราแลกเปลีย่นจาํนวน 35.2 ลา้นบาท เน่ืองจากเงนิบาทแขง็

ค่า เมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั 
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สาํหรบัปีบญัช ี2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีําไรจากอตัราแลกเปลีย่นจาํนวน 97.7 ลา้นบาท เน่ืองจากเงนิบาทแขง็

ค่า เมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั 

 

14.2.1.7 ต้นทุนทางการเงิน 

สําหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 ต้นทุนทางการเงนิของกลุ่มบรษิัทฯ เท่ากบั 159.1 ล้านบาท 185.4 

ลา้นบาท และ 217.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

สําหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 กลุ่มบรษิัทฯ มตี้นทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ 26.3 ล้านบาท หรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.5 เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารกูย้มืเงนิเพิม่ขึน้ สาํหรบัการขยายกองเรอืเป็นหลกั 

สําหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 กลุ่มบรษิัทฯ มตี้นทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ 32.0 ล้านบาท หรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.3 เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารกูย้มืเงนิเพิม่ขึน้ สาํหรบัการขยายกองเรอืเป็นหลกั 

 
 

14.2.1.8 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัรว่มและการรว่มค้า 

บรษิทัฯ ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัร่วม ไดแ้ก่ TIM และลงทุนในหุน้สามญัของกจิการร่วมคา้ ไดแ้ก่  TNTL 

TST TNS STC และ BONGKOT โดยสาํหรบับญัช ี2558 2559 และ 2560 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทฯ จํานวน (29.5) ล้านบาท 152.8 ล้านบาท  และ 54.9 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ทัง้น้ี ในปี 2559 บรษิทัฯ มสีว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้เพิม่ขึน้ โดยสว่นใหญ่

(1) เป็นกาํไรทีเ่กดิจากการซือ้หุน้สามญัของ STC ไดต้ํ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรมจาํนวน 114.4 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการที่

จะเกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว (One-time gain) (2) บรษิทัฯ มสี่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้

จาก TNS และ TST จํานวน 21.8 ล้านบาท และ 14.9 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2560 บรษิทัฯ มสี่วนแบ่งกําไร

(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า โดยส่วนใหญ่มรีายละเอยีดดงัน้ี TNS TST BMS และ STC 

จาํนวน 43.2 ลา้นบาท 16.7  ลา้นบาท 9.3 ลา้นบาท และ (16.6) ลา้นบาท ตามลาํดบั 

14.2.1.9 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

สาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 110.7 ลา้นบาท 120.4 

ล้านบาท และ 2.0 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้น้ีในปี 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่เพิม่ขึน้เน่ืองจาก มี

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดส้ว่นทีไ่ม่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้ ในปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีาํไรก่อนภาษเีงนิไดส้่วนที่

ไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดท้ีล่ดลง จงึทาํใหม้ค่ีาใชจ้่ายภาษเีงนิไดท้ีล่ดลงเช่นกนั  

14.2.1.10 กาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิ 

สําหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มกีําไรสุทธเิท่ากบั 831.2 ล้านบาท 1,202.2 ล้านบาท 

และ 759.1 ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 370.9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 44.6 ในปี 2559 และลดลง 443.1 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

36.9 ในปี 2560 ทัง้น้ี คดิเป็นอตัรากาํไรสทุธเิท่ากบัรอ้ยละ 21.4 รอ้ยละ 28.0 และ รอ้ยละ 16.9 ตามลาํดบั  

14.2.1.11 การแบ่งปันกาํไรสุทธิ 

เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ มกีารปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ โดยการซือ้หุน้ในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการ

ร่วมคา้ และสนิทรพัยห์ลกัในการประกอบกจิการ รวมถงึเรอื 3 ลําจาก นทลนิ และคุณนทใีนระหว่างปี 2559 และมี
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การซือ้หุน้ใน NSSG BSC และ STC เพิม่เตมิ รวมทัง้มกีารลงทุนในบรษิทัทีจ่ดัตัง้ใหม ่ไดแ้ก่ OCN และ BONGKOT 

ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ จงึไดนํ้าเสนองบการเงนิรวมสาํหรบัปีบญัช ี2558 และ 2559 เพื่อสะทอ้นภาพตาม

โครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ ใหม่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนันัน้ ทัง้น้ี กาํไรสทุธขิองกลุ่มบรษิทัฯ แบง่ปันเป็น 3 สว่น ตาม

แนวปฏบิตัทิางการบญัชสีาํหรบัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั  ดงัน้ี  

1)    กําไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ ซึ่งแสดงถึงกําไรส่วนของบรษิทัฯ รวมถึง กําไร 

(ขาดทุน) ในสว่นของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

- สาํหรบัปีบญัชปีี 2558 กาํไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ แสดงถงึกําไรส่วน

ของบรษิทัฯ รวมถงึกําไรในส่วนของบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ SHT และ NSSG ตามสดัส่วนการถอืหุน้

ในขณะนัน้  

- สําหรบัปีบญัช ี2559 กําไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบรษิัทใหญ่ แสดงถึงกําไรส่วน

ของบรษิทัฯ รวมถงึกําไรในส่วนของบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ SHT NSSG NTL TMT NMC BSC และ 

OCN ตามสดัส่วนการถือหุ้นในขณะนัน้ และกําไร (ขาดทุน) ในส่วนของบรษิัทร่วมและกจิการ

ร่วมค้า ได้แก่ TIM TNS TNTL TST STC และ BONGKOT ตามสดัส่วนการถือหุ้นในขณะนัน้ 

รวมถงึกาํไรในสว่นของเรอื 3 ลาํ ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ซือ้จากนทลนิและคุณนท ีเฉพาะกาํไรตัง้แต่วนัที่

ซือ้เรอืจนถงึสิน้งวด โดยกลุ่มบรษิทัฯ ซือ้เรอืศรกีระบี ่และเรอื Energy Star จากนทลนิในวนัที ่8 

มถุินายน 2559 และวนัที ่9 สงิหาคม 2559 ตามลาํดบั และซือ้เรอื Sriracha Eagle จากคุณนทใีน

วนัที ่26 กนัยายน 2559  

2)  กาํไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อื่นจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั ซึง่แสดงถงึ กําไรของ

เรอื Energy Star และ เรอื Sriracha Eagle เสมอืนว่ากลุ่มบรษิทัฯ เป็นเจา้ของตัง้แต่ 1 มกราคม 2558 

เฉพาะสว่นกาํไรตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 ถงึ 1 วนัก่อนวนัที ่บรษิทัฯ ซือ้เรอื (วนัที ่8 สงิหาคม 2559 

สาํหรบัเรอื Energy Star และวนัที ่25 กนัยายน 2559 สาํหรบัเรอื Sriracha Eagle) สาํหรบักาํไรของเรอื

ศรกีระบี ่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 ถงึวนัที ่7 มถุินายน 2559 มไิดนํ้ามารวม เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ 

ไม่มีข้อมูลเพียงพอ อย่างไรก็ตามกําไรดงักล่าวมจีํานวนเงนิที่ไม่มีสาระสําคญัจากการประมาณของ

ผูบ้รหิาร   

3)  กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม ซึง่แสดงถงึกาํไรทีเ่ป็นของสว่นของผูถ้อืหุน้สว่น

 น้อยในบรษิทัย่อย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

-  สาํหรบัปีบญัช ี2558 กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม ซึง่แสดงถงึกาํไรที่

เป็นของส่วนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อยใน SHT และ NSSG ตามสดัส่วนการถือหุ้นในขณะนัน้ และ

แสดงถงึกําไรทีเ่ป็นของ NTL TMT NMC และ BSC ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.0 และแสดงถงึกาํไร 

(ขาดทุน) ในสว่นของบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ ไดแ้ก่ TIM TNS TNTL และ TST ตามสดัสว่น

การถอืหุน้ในขณะนัน้ 

-  สาํหรบัปีบญัช ี2559 กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม ซึง่แสดงถงึกาํไรที่

เป็นของสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยใน SHT NSSG NTL TMT NMC BSC และ OCN ตามสดัสว่น

การถอืหุน้ในขณะนัน้ 

-  สาํหรบัปีบญัช ี2560 กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม ซึง่แสดงถงึกาํไรที่

เป็นของสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยใน SHT NSSG และ OCN ตามสดัสว่นการถอืหุน้ในขณะนัน้ 
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การแบ่งปันกาํไรสทุธ ิสาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

(ล้านบาท) มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 

กาํไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 378.8 45.6 787.6 65.5 717.9 94.6 

กาํไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อื่นจากการรวมธุรกจิ

ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
132.5 15.9 175.4 14.6 - - 

กาํไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 319.9 38.5 239.1 19.9 41.2 5.4 

กาํไรสทุธิ 831.2 100.0 1,202.2 100.0 759.1 100.0 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 

จากแนวโน้มธุรกจิทีด่ขี ึน้ในทัง้ธุรกจิเรอืขนส่งฯ และธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU ทําใหก้ําไรในปี 2558 – 

2559 มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ อย่างไรกต็าม กําไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ สําหรบัปีบญัช ี2559 

เท่ากบั 787.6 ลา้นบาท สงูขึน้จากปีบญัช ี2558 มาก เน่ืองจาก 1) ผลกระทบจากขาดทุนอตัราแลกเปลีย่นทีร่บัรูใ้นปี 

2558 2) แนวโน้มธุรกจิที่ดขี ึน้ทัง้ธุรกจิเรอืขนส่งฯ และธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ FSU และ 3) สดัส่วนกําไรทีเ่ป็น

ของบรษิทัฯ มากขึน้ เน่ืองจากบรษิทัฯ ซือ้หุน้ในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะการเพิม่สดัส่วนการถอืหุน้ใน NSSG 

NTL TMT NMC และ BSC และกจิการร่วมค้า ได้แก่ TIM TNTL TST TNS และ BONGKOT และการรบัรู้กําไรใน

ส่วนของเรอื 3 ลําทีบ่รษิทัซือ้จากนทลนิและคุณนท ีซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการปรบัโครงสรา้งธรุกจิในปี 2559 และ 4) 

กําไรจากการซื้อหุ้น STC ในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมจํานวน 114.4 ล้านบาท ซึ่งรบัรู้ในปี 2559 รายการน้ีเป็น

รายการทีจ่ะเกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว (One-time gain) 

สว่นกาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ สาํหรบัปีบญัช ี2560 เท่ากบั 717.9 ลา้นบาท ลดลง

จากปีบญัช ี2559 จาํนวน 69.7 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.9 เน่ืองจากผลประกอบการของธุรกจิทีล่ดลงทัง้ธุรกจิเรอื

ขนสง่ฯ และธุรกจิเรอืขนสง่และจดัเกบ็ FSU   

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นอ่ืนจากการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

กําไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้อื่นจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั ซึ่งเป็นการสะท้อนกําไร

สาํหรบัเรอื Energy Star และ เรอื Sriracha Eagle ซึง่มแีนวโน้มผลประกอบการทีด่ขี ึน้ จากการบรหิารจดัการตน้ทนุ

ที่ด ีและได้รบัประโยชน์จากต้นทุนน้ํามนัเชือ้เพลงิที่ลดลง อย่างไรกต็าม กําไรสาํหรบัปี 2559 เท่ากบั 175.5 ล้าน

บาท ลดลงเมื่อเทยีบกบักาํไรหลงัปรบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัปี 2558 ซึง่เท่ากบั 201.4 ลา้นบาท มี

สาเหตุหลกัมาจากสว่นของกาํไรของเรอืทัง้ 2 ลาํ ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ซือ้เรอืเขา้มาเป็นของบรษิทัฯ ในไตรมาสที ่3 ปี 

2559 ถูกแสดงรวมเป็น สว่นของ “กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบรษิทัใหญ่” 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่อาํนาจควบคมุ 

กําไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม ซึง่เป็นกาํไรทีเ่ป็นของส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยใน 

SHT NSSG NTL TMT NMC BSC และ OCN ตามสดัส่วนการถอืหุน้ในขณะนัน้ รวมถงึกําไร (ขาดทุน) จากบรษิทั

ร่วมและกจิการร่วมคา้ ไดแ้ก่ TIM TNS TNTL และ TST ตามสดัสว่นการถอืหุน้ในขณะนัน้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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บริษทั ปีบญัชี 2557 ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 

SHT - 28 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม :  

รอ้ยละ 24.5 

- 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 24.5 

- 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

รอ้ยละ 6.1 

NSSG - 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม:  

รอ้ยละ 30.0 

- 1 มถุินายน – 31 ธนัวาคม :  

รอ้ยละ 50.0 

- 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

รอ้ยละ 50.0 

- 1 มกราคม – 18 พฤษภาคม : 

รอ้ยละ 50.0 

- 19 พฤษภาคม – 31 ธนัวาคม :  

รอ้ยละ 12.5 

NTL - 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 100.0 

- 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 100.0 

- 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : 

รอ้ยละ 100.0 

- 20 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม :  

รอ้ยละ 0.0 

TMT - 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 100.0 

- 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 100.0 

- 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : 

รอ้ยละ 100.0 

- 20 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม :  

รอ้ยละ 0.0 

NMC - 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 100.0 

- 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 100.0 

- 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : 

รอ้ยละ 100.0 

- 20 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม :  

รอ้ยละ 0.0 

BSC - 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 100.0 

- 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 100.0 

- 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : 

รอ้ยละ 100.0 

- 20 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม :  

รอ้ยละ 0.0 

OCN - - - 16 กนัยายน – 31 ธนัวาคม : 

รอ้ยละ 6.1 

TIM - 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 33.3 

- 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

รอ้ยละ 33.3 

- 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : 

รอ้ยละ 33.3 

- 20 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม :  

- รอ้ยละ 0.0 

TNTL - 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 50.0 

- 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 50.0 

- 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : 

รอ้ยละ 50.0 

- 20 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม :  

- รอ้ยละ 0.0 

TST - 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 50.0 

- 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 50.0 

- 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : 

รอ้ยละ 50.0 

- 20 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม :  

- รอ้ยละ 0.0 

TNS - 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 50.0 

- 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม :  

 รอ้ยละ 50.0 

- 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : 

รอ้ยละ 50.0 

- 20 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม :  

- รอ้ยละ 0.0 
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โดยปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของกาํไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม ในปีบญัช ี 

2558 และ 2559 คอื (1) การเปลีย่นแปลงของสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย และ (2) กําไรสุทธขิองบรษิทั

ย่อยที่ซื้อมาในปี 2559 โดยเฉพาะกําไรสุทธิใน NSSG  ซึ่งประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ซึ่งมีผล

ประกอบการที่ดขี ึน้ โดยมกีําไรสุทธริวมในปี 2558 และ 2559 เป็นจํานวน 407.5 ล้านบาท และ 395.2 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ในปีบญัช ี2560 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง คอื กาํไรสทุธขิองบรษิทัย่อยทีล่ดลง 

14.3 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

ภาพรวมของสินทรพัย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 6,565.5 ล้านบาท  

8,382.7 ลา้นบาท และ 10,678.7 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยมสีนิทรพัยห์ลกั ไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ

สด ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ ทีด่นิ อาคาร และเรอืเดนิทะเล และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ เป็นตน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ 1,817.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 27.7 

เน่ืองจากการลงทุนในเรอืเดนิทะเลและอุปกรณ์เป็นหลกั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ 2,296.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 27.4 

เน่ืองจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นหลกั 

สินทรพัยห์มุนเวียน 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยลูกหน้ีการค้าที่เกี่ยวข้องกบัการ

ใหบ้รกิารเรอืขนสง่ฯ และเรอืขนสง่และจดัเกบ็ FSU ของกลุ่มบรษิทัฯ และค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าซึง่สว่นใหญ่เป็นเบีย้

ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า โดยสาํหรบัปีบญัช ี2558 และ 2559 และ 2560 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นของกลุ่มบรษิทัฯ 

เท่ากบั 388.0 ลา้นบาท  335.2 ลา้นบาท และ 367.3 ลา้นบาท  ตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ลกูหน้ีการค้า 

(ล้านบาท) 
ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

ลกูหน้ีการค้า    

ลกูหนี้การคา้ – กจิการอื่น 249.1 162.7 172.1 

ลกูหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 49.3 8.3 52.6 

รวมลกูหน้ีการค้า 298.4 171.0 224.7 

ลกูหน้ีอ่ืน    

ลกูหนี้อืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.6 17.1 0.7 

ลกูหนี้การคา้ทีย่งัไมอ่อกใบแจง้หนี้ 44.7 26.4 56.3 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 34.8 76.5 56.5 

รายไดด้อกเบีย้คา้งรบั 5.1 13.0 0.3 

เงนิทดรองจ่าย 4.4 31.2 28.8 
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ลกูหน้ีการค้า 

(ล้านบาท) 
ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 388.0 335.2 367.3 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นของบรษิทัฯ มจีํานวนลดลงอย่างต่อเน่ืองใน 2 ปีทีผ่่านมา แมว้่ากลุ่มบรษิทัฯ จะมี

รายได้รวมสูงขึน้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บรหิาร ที่มุ่งเน้นให้การบรหิารจดัเกบ็เงนิจากลูกหน้ีการค้า (Debt 

Collection Process) ใหม้ปีระสทิธภิาพไดด้ขีึน้ จะเหน็ไดว้่าระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ทยอยลดลงอย่างต่อเน่ือง เท่ากบั 

30.4 วนั และ 19.7 วนั สาํหรบัปีบญัช ี2558 และ 2559 ตามลาํดบั เทยีบกบันโยบายการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ประมาณ 

30 วนั 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นของกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จากปีบญัช ี2559 สว่นใหญ่มี

สาเหตุมาจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากเรอื Trading และธุรกจิบรหิารเรอื ทีเ่ริม่ใหบ้รกิารตามสญัญาใหม่ตัง้แต่ไตรมาสที ่

4 ปี 2560 ทัง้น้ี ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่สาํหรบั ปี 2560 เท่ากบั 15.8 วนั  

 ลกูหน้ีการคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถจาํแนกตามระยะเวลาอายุหน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

ลกูหน้ีการค้า 

(ล้านบาท) 
ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

ที่ย ังไม่ครบกําหนดชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 3 

เดอืน 

298.4 171.0 224.7 

คา้งชาํระระหว่าง 3 ถงึ 6 เดอืน - - - 

คา้งชาํระระหว่าง 6 ถงึ 12 เดอืน - - - 

ลกูหน้ีการค้ารวม 298.4 171.0 224.7 

ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูโดยจะพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูทัง้จํานวน 

ในกรณีที่ลูกหน้ีการค้าค้างชาํระเกนิกว่า 180 วนันับจาก ณ วนัสิน้งวด ทัง้น้ี กลุ่มบรษิัทฯ จะพจิารณาประวตักิาร

ชาํระเงนิของลกูคา้เพิม่เตมิดว้ย  

เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 374.4 ลา้น

บาท  

สําหรบังวดปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัลดลง 374.4 

ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทั นทลนิ จาํกดั และ Taizan Offshore Co., Ltd จ่ายชาํระเงนิกูย้มืทัง้จาํนวน  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 ไม่มรีายการเงนิกูย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
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สินค้าคงเหลือ 

สนิค้าคงเหลอืประกอบด้วย (1) น้ํามนัคงเรอื ซึ่งหมายถึงน้ํามนัเชื้อเพลงิคงเหลอืในเรอืที่กลุ่มบรษิัทฯ ใช้

สําหรบัใหบ้รกิารแก่ลูกค้าและ (2) วสัดุใช้สิน้เปลอืง โดยสําหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 สนิค้าคงเหลอืของ

กลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 113.2 ลา้นบาท 116.9 ลา้นบาท และ 121.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

สินค้าคงเหลือ 

(ล้านบาท) 
ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

น้ํามนัคงเรอื 112.7 116.5 120.3 

วสัดุใชส้ิน้เปลอืง 0.5 0.4 0.7 

สินค้าคงเหลือ 113.2 116.9 121.0 

สนิคา้คงเหลอืของกลุ่มบรษิทัฯ  สาํหรบัปี 2559 และ 2560 สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 3.7 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

3.2 และ 4.1 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.5 ตามลําดบั แม้ว่าระดบัราคาน้ํามนัดบิจะลดลงอย่างต่อเน่ืองในปี 2559 แต่

กลุ่มบรษิทัฯ มกีารขยายธุรกจิเพิม่เตมิ รวมถงึมจีาํนวนเรอืเพิม่ขึน้จงึทาํใหต้อ้งมกีารจดัเกบ็น้ํามนัคงเรอืในปรมิาณที่

มากขึน้  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนในบริษทัรว่มและการรว่มค้า 

สาํหรบัปีบญัช ี 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ 

เท่ากบั 42.3 ลา้นบาท 403.6 ลา้นบาท และ 503.7 ลา้นบาท ตามลําดบั ในปี 2558  เพิม่ขึน้ 361.3 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 854.0 ในปี 2559 และเพิม่ขึน้ 100.1 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 24.8 ในปี 2560 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุน

ในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นดงัน้ี  

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้สําหรบัปี 2558 ประกอบดว้ยเงนิลงทุนใน TIM และกจิการร่วมค้า 

ไดแ้ก่ TNTL TST และ TNS ซึง่มมีลูค่าเงนิลงทุนสทุธจิาํนวน 42.3 ลา้นบาท  

ในปี 2558 กลุ่มบรษิทัฯ รบัรูผ้ลขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้จาํนวน 29.5 ลา้นบาท 

ในปี 2559 กลุ่มบรษิัทฯ ลงทุนเพิม่ในกจิการร่วมค้าเพิม่เติมอกี 2 บรษิัท จํานวนเงนิรวม 322.0 ล้านบาท 

ได้แก่ 1) ลงทุนใน STC ในสดัส่วนร้อยละ 51.0 เป็นจํานวนเงนิ 221.8 ล้านบาท (ทัง้น้ี บรษิัทฯ ลงทุนเป็นเงนิสด 

107.4 ลา้นบาท และรบัรูก้ําไรจากการจ่ายซือ้กจิการในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมจํานวน 114.4 ลา้นบาท) และ 2) 

ลงทุนใน BONGKOT ในรอ้ยละ 70.0 เป็นจํานวนเงนิ 101.0 ลา้นบาท นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ ยงัรบัรูผ้ลกาํไรจาก

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้จาํนวน 38.4 ลา้นบาท 

ในปี 2560  กลุ่มบรษิทัฯ ชําระเงนิค่าหุน้เพิม่เตมิใน BONGKOT เป็นจํานวนเงนิ 66.9 ลา้นบาท และรบัรูผ้ล

กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้จาํนวน 33.2 ลา้นบาท 
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

สาํหรบัปีบญัช ี 2558 2559 และ 2560 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 

333.6 ลา้นบาท 104.6 ลา้นบาท และ 95.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวเป็นเงนิกูย้มืที ่NSSG 

ให ้TNS กูย้มืเงนิเพื่อลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร 

สาํหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง 163.1 ลา้น

บาท เน่ืองจาก TNS จ่ายชาํระเงนิกูย้มืบางสว่น 

สาํหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง 9.2 ลา้นบาท 

เน่ืองจากผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้งวด 

ท่ีดิน อาคาร และเรอืเดินทะเล 

ที่ดนิ อาคาร และเรอืเดนิทะเลของกลุ่มบรษิทัฯ ส่วนใหญ่คอืเรอืเดนิทะเล และเรอืเดนิทะเลระหว่างต่อเรอื 

สําหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 ที่ดนิ อาคาร และเรอืเดนิทะเลของกลุ่มบรษิัทฯ เท่ากบั  4,875.8 ล้านบาท 

6,858.2 ลา้นบาท และ 6,333.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ท่ีดิน อาคาร และเรือเดินทะเล 

(ล้านบาท) 

ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 

เรอืเดนิทะเล 4,076.6 83.6 6,126.8 89.3 5,855.7 92.5 

เรอืเดนิทะเลระหว่างต่อเรอื 666.9 13.7 562.9 8.2 263.8 4.2 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 40.0 0.8 83.8 1.4 72.2 1.1 

ค่าซ่อมเรอืครัง้ใหญ่ 52.9 1.1 30.6 0.4 94.2 1.5 

อุปกรณ์ใชใ้นเรอื 24.5 0.5 18.1 0.3 17.1 0.2 

อื่นๆ 14.8 0.3 26.0 0.4 30.5 0.5 

ท่ีดิน อาคาร และเรือเดินทะเลรวม 4,875.8 100.0 6,858.2 100.0 6,333.5  100.0 

สาํหรบัปีบญัช ี2558 ทีด่นิ อาคาร และเรอืเดนิทะเลของกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 92.5 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.9 

โดยในปี 2558 บรษิทัฯ ตดัค่าเสือ่มราคาจาํนวน 359.4 ลา้นบาท และมกีารซือ้ทีด่นิ อาคาร และเรอืเดนิทะเลเพิม่เตมิ

จาํนวน 453.0 ลา้นบาท  

สําหรบัปีบญัช ี2559 ที่ดนิ อาคาร และเรอืเดนิทะเลเพิม่ขึน้ 1,982.5 ล้านบาท หรอืร้อยละ 40.7 โดยในปี 

2559 กลุ่มบรษิัทฯ ตดัค่าเสื่อมราคาจํานวน 468.5 ล้านบาท และมกีารซื้อที่ดนิ อาคาร และเรอืเดนิทะเลเพิม่เตมิ

จาํนวน 2,468.9 ลา้นบาท 

สําหรบัปีบญัช ี2560 ที่ดนิ อาคาร และเรอืเดนิทะเลลดลง 524.7 ล้านบาท หรอืร้อยละ 7.7 โดยในปี 2560 

กลุ่มบรษิทัฯ ตดัค่าเสือ่มราคาจาํนวน 657.7 ลา้นบาท มกีารซือ้ทีด่นิ อาคาร และเรอืเดนิทะเลเพิม่เตมิจาํนวน 371.2 

ลา้นบาท และมผีลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิของบรษิทั SHT จาํนวน 236.7 ลา้นบาท  
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การวิเคราะหแ์หล่งท่ีมาของเงินทุน 

หน้ีสิน 

สําหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ งวด 2560 หน้ีสนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 4,453.3 ล้านบาท 5,723.1 

ล้านบาท และ 4,431.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,269.8 ล้านบาท หรอืร้อยละ 28.5 ในปี 2559 และลดลง 1,291.2 ล้าน

บาท หรอืรอ้ยละ 22.6  ในปี 2560 การเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิรวมสว่นใหญ่เป็นผลมาจาก เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิ

กูย้มืระยะสัน้ และ  เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

สําหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 หน้ีสนิรวมเพิม่ขึน้ 1,269.5 ล้านบาท หรอืร้อยละ 28.5 สาเหตุ

หลกัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมเพิม่ขึน้เป็นผลมาจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเป็นสาํคญั 

สาํหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 หน้ีสนิรวมลดลง 1,291.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 22.6 ซึง่เป็นผล

มาจากการจ่ายชาํระ (1) เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (2) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั (3) หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (4) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเป็นสาํคญั 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้ ประกอบด้วยเงนิเบกิเกนิบญัช ีและตัว๋สญัญาใช้เงนิ สําหรบัปีบญัช ี

2558 และ 2559 และ 2560 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากบั 

197.5 ลา้นบาท  389.9 ลา้นบาท และ 0.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

สาํหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 

192.3 ล้านบาท หรอืร้อยละ 97.4 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพื่อเป็นเงนิทุน

หมุนเวยีน 

สาํหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 

389.9 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิระหว่างปี 

เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้อื่นส่วนใหญ่เกดิจากการซื้อน้ํามนัเชื้อเพลงิสาํหรบัเดนิเรอื ค่าจา้งเรอืขนส่ง

แบบระยะเวลา วสัดุและอุปกรณ์บนเรอื ค่าบรกิารซ่อมบํารุงและตรวจสอบเรอืคา้งจา่ย ค่าใชจ้่ายตวัแทนดําเนินการ 

(Agent) ค่าประกนัภัย และค่าต่อเรือใหม่ รวมถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ สําหรบัปีบญัชี  2558 2559 และ 2560 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 304.0 ล้านบาท  275.0 ล้านบาท และ 361.8 ล้านบาท 

ตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีการค้าอ่ืน (ล้าน

บาท) 
ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

เจา้หนี้การคา้กจิการอืน่ 216.6 149.1 218.6 

เจา้หนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 36.7 44.3 62.0 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 50.7 77.5 49.8 

รายไดร้บัล่วงหน้า - 4.2 31.4 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 304.0 275.1 361.8 



 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                                                             ส่วนที ่3 | หน้า 30       แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

สาํหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้อื่นของกลุ่มบรษิทัฯ มจีํานวน

ลดลง 28.9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.5 ในปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัจากระดบัราคาน้ํามนัดบิทีล่ดลง  

สาํหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้อื่นของกลุ่มบรษิทัฯ  มจีาํนวน 

86.7 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 31.5 โดยมสีาเหตุหลกัการซือ้น้ํามนัคงเรอืในช่วงปลายปี 2560 และรายไดร้บัล่วงหน้า

จากการใหบ้รกิารบรหิารเรอืใหม่ในช่วงปลายปีเช่นกนั 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

สําหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยมืระยะยาวของกลุ่มบรษิัทฯ เท่ากบั 3,531.4 

ล้านบาท  4,303.8 ล้านบาท และ 3,569.6 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมรีายละเอยีดยอดเงนิกูค้งเหลอื และเงื่อนไข

สาํคญัของเงนิกูย้มืของกลุ่มบรษิทัฯ สาํหรบัปีบญัช ี 2558  2559 และ 2560 ดงัน้ี 

เงินกู้ยืมระยะยาว 

(ล้านบาท) 
ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปี (ส่วนทีห่มนุเวยีน) 

3,082.1  

 

1,213.9  

 

1,006.6 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

(ส่วนทีไ่มห่มนุเวยีน) 

449.3  

 

3,089.9  

 

2,563.0 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,531.4  4,303.8  3,569.6 

 สําหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 เงนิกู้ยมืระยะยาวเพิม่ขึน้ 772.4 ล้านบาท หรอืร้อยละ 21.9 

โดยในปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มกีารชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจํานวน 1,673.0 ล้านบาท และมกีารเบกิเงนิกู้เพื่อขยาย

ธุรกจิเพิม่เตมิจาํนวน 2,466.5 ลา้นบาท 

สําหรบัการจดัประเภทเงนิกู้ระยะยาวเป็นส่วนที่หมุนเวยีน และส่วนที่ไม่หมุนเวยีน นัน้ ผู้สอบบญัชจีะจดั

ประเภทเงนิกูร้ะยะยาวส่วนทีบ่รษิทัในกลุ่มไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไข (Covenant) ของสญัญาเงนิกูบ้างประการ 

เป็นสว่นทีห่มนุเวยีน รวมกบัสว่นของเงนิกูท้ีจ่ะครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  

โดยในปี 2558  บรษิัทย่อยแห่งหน่ึงไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิเกี่ยวกบัการดํารงอตัราส่วน

หน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ทีก่าํหนดไวใ้นสญัญากูย้มืเงนิได ้จงึทาํใหเ้งนิกูย้มืบางสว่นถูกนําไปแสดงรวมกบัสว่นของ

เงนิกูท้ีจ่ะครบกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี อย่างไรกด็ ีในเดอืนกนัยายนปี 2559 บรษิทัย่อยดงักล่าวไดร้บัหนงัสอืจาก

สถาบนัการเงนิในการผ่อนผนัเงื่อนไขทางการเงนิดงักล่าวแลว้ 

สาํหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 เงนิกูย้มืระยะยาวลดลง 734.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.1 โดยใน

ปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีารชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจาํนวน 1,236.9 ลา้นบาท มกีารเบกิเงนิกูเ้พื่อขยายธุรกจิเพิม่เตมิ

จาํนวน 775.0 ลา้นบาท และมผีลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นจาํนวน 272.3 ลา้นบาท 

โดยในปี 2560 บรษิัทย่อยแห่งหน่ึงไม่สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขทางการเงนิเกี่ยวกบัการดํารงอตัราส่วน

หน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่กําหนดไว้ในสญัญากู้ยมืเงนิได้ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยดงักล่าวได้รบัหนังสอืจาก

ธนาคารในการผ่อนผนัเงื่อนไขทางการเงนิดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2560 

รายละเอยีดขอ้กาํหนดการดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิทีส่าํคญัตามสญัญาเงนิกูย้มื เป็นดงัน้ี 
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                                                             ส่วนที ่3 | หน้า 31       แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

 DSCR (เท่า) D/E Ratio (เท่า) 

บริษทั ผูใ้ห้กู้กาํหนด1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผูใ้ห้กู้กาํหนด1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

บรษิทัฯ เกนิกว่า 1.0 – 1.2 เท่า 1.96 ไมเ่กนิ 3.0 เท่า 0.24 

SHT เกนิกว่า 1.0 – 1.1 เท่า 1.40 ไมเ่กนิ 2.0 – 6.5 เท่า 2.27 

NTL เกนิกว่า 1.0 – 1.2 เท่า 1.09 ไมเ่กนิ 2.1 - 3.5 เท่า 1.23 

1บรษิทัฯ SHT และ NTL มวีงเงนิกูย้มืหลายวงเงนิ ซึง่แต่ละวงเงนิมเีงือ่นไขขอ้กาํหนดการดาํรงอตัราส่วนทางการเงนิแตกต่างกนั 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

สาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 8.9 ล้านบาท 

495.6 ลา้นบาท และ 428.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทัง้น้ี หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิสว่นใหญ่นําไปใชส้าํหรบัการซือ้

เรอืเดนิทะเล 

สําหรบัปีบญัช ี2559 เทยีบกบัปีบญัช ี2558 หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิเพิม่ขึน้จํานวน 486.7 ล้านบาท 

เพื่อสนบัสนุนการขยายกองเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ  

สําหรับปีบัญชี 2560 เทียบกับปีบัญชี 2559 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลงจํานวน 66.9 ล้านบาท 

เน่ืองจากการจ่ายชาํระเงนิตามสญัญาเช่าการเงนิ  

ส่วนของเจา้ของ 

สว่นของเจา้ของประกอบดว้ย ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั กาํไรสะสม และองคป์ระกอบ

อื่นของส่วนของเจ้าของ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากบั 

2,112.2 ลา้นบาท 2,659.6 ลา้นบาท และ 6,246.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

สําหรับปีบัญชี 2559 เทียบกับปีบัญชี 2558 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 547.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.9 

เน่ืองจาก (1) ในปี 2559 บรษิทัฯ มกีารเพิม่ทุนจาํนวน 1,550.0 ลา้นบาท (2) บรษิทัย่อย มกีารเพิม่ทุนจาํนวน 155.9 

ลา้นบาท (3) กําไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากผลประกอบการทีด่ใีนรอบปีบญัช ี2559 จํานวน 1,202.2 ลา้นบาท  (4) กลุ่ม

บรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผลรวมทัง้สนิ 799.5 ลา้นบาท และ (5) การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการรวมธุรกจิภายใต้การ

ควบคุมเดยีวกนัเป็นยอดตดิลบจาํนวน 1,519.6 ลา้นบาท 

สําหรบัปีบญัช ี2560 เทยีบกบัปีบญัช ี2559 ส่วนของเจ้าของเพิม่ขึน้ 3,587.1 ล้านบาท หรอืร้อยละ 134.9  

เน่ืองจาก (1) บรษิทัฯ จดทะเบยีนเพิม่ทุนจาก 2,000.0 ลา้นบาท เป็น 2,500.0 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่เตมิ

จํานวน 500.0 ลา้นบาท และขายหุน้เพิม่ทุนใหก้บัประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก จํานวน 500 ลา้นหุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 

8.0 บาท โดยบนัทกึสว่นเกนิมลูค่าหุน้หลงัหกัค่าใชจ้่ายในการออกหุน้จาํนวน 3,407.5 ลา้นบาท (2) การเพิม่ทุนของ

บรษิัทย่อยในส่วนของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุม จํานวน 13.2 ล้านบาท (3) กลุ่มบรษิัทฯ มกีารจ่ายเงนิปัน

ผลรวมทัง้สนิ 981.1 ลา้นบาท และ (4) มกีาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวดจาํนวน 647.5 ลา้นบาท 

14.4 การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

สาํหรบัปีบญัช ี2558 กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั1,595.8 ลา้นบาท มี

สาเหตุหลกัมาจากกําไรก่อนภาษีเงนิได้จาํนวน 941.9 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและตดัจําหน่ายจํานวน 395.3 

ลา้นบาท โดยกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปจากการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงานจาํนวน 50.9 
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                                                             ส่วนที ่3 | หน้า 32       แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จาํนวน 

126.5 ลา้นบาท และ (111.5) ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมทัง้มกีารจ่ายภาษเีงนิไดจ้าํนวน 53.6 ลา้นบาท สง่ผลใหก้ลุ่ม

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานเท่ากบั 1,595.8 ลา้นบาท  

สาํหรบัปีบญัช ี2559 กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 2,225.2 ลา้นบาท 

มสีาเหตุหลกัมาจากกาํไรก่อนภาษีเงนิไดจ้าํนวน 1,322.6 ลา้นบาท และค่าเสือ่มราคาและตดัจาํหน่ายจํานวน 468.6 

ลา้นบาท ซึง่สงูขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนจากค่าเสื่อมราคาและตดัจําหน่าย อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแส

เงนิสดใชไ้ปจากการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงานจาํนวน 516.1 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก

การเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จํานวน (160.0) ลา้นบาท และ 619.6 

ลา้นบาท ตามลําดบั รวมทัง้มกีารจ่ายภาษเีงนิไดจ้าํนวน 125.5 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธิ

ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานเท่ากบั 2,225.2 ลา้นบาท 

สาํหรบัปีบญัช ี2560 กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 1,371.6 ลา้นบาท 

มสีาเหตุหลกัมาจากกําไรก่อนภาษีเงนิไดจ้ํานวน 761.1 ลา้นบาท และบวกกลบัดว้ยค่าเสื่อมราคาและตดัจําหน่าย

จํานวน 657.7 ล้านบาท ซึ่งสูงขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนจากค่าเสื่อมราคาและตดัจําหน่าย อย่างไรกด็ ีกลุ่ม

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปจากการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดําเนินงานจาํนวน (13.2) ลา้นบาท โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น จํานวน 

(264.0) ล้านบาท และ 292.5 ล้านบาท ตามลําดบั รวมทัง้มกีารจ่ายภาษีเงนิได้จํานวน 118.4 ล้านบาท ส่งผลให้

กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานเท่ากบั 1,371.6 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

สําหรบัปีบญัช ี2558 กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของกลุ่มบรษิัทฯ เท่ากบั 682.7 ล้านบาท มี

สาเหตุหลกัมาจาก (1) เงนิสดจ่ายเพื่อการเขา้อู่แหง้ ซือ้อุปกรณ์ และส่วนปรบัปรุงอาคาร จํานวน 392.5 ลา้นบาท 

(2) เงนิสดจ่ายจากการใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจํานวน 1,122.6 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิ

สดรบัชาํระจากการใหกู้ย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั จาํนวน 754.9 ลา้นบาท 

สาํหรบัปีบญัช ี2559 กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 4,419.0 ลา้นบาท มี

สาเหตุหลกัมาจาก (1) เงนิสดจ่ายเพื่อการเขา้อู่แหง้ ซือ้อุปกรณ์ และส่วนปรบัปรุงอาคาร จํานวน 3,688.7 ลา้นบาท 

(2) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า และเงินลงทุนทัว่ไปเพิ่มเติม จํานวน 1,004.1 ล้านบาท 

อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิสดรบัชาํระจากการใหกู้ย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั จํานวน 222.5 ลา้น

บาท  

สําหรบัปีบญัช ี2560 กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 471.2 ล้านบาท มี

สาเหตุหลกัมาจาก (1) เงนิสดจ่ายเพื่อการซือ้เรอืเดนิทะเล อุปกรณ์ และสว่นปรบัปรุงอาคาร จาํนวน 353.7 ลา้นบาท 

(2) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมคา้เพิม่เตมิ จํานวน 66.9 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิสดจ่ายจากเงนิฝาก

ธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิใชจ้าํนวน 59.7 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

สาํหรบัปีบญัช ี2558 กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 990.8 ลา้นบาท 

มสีาเหตุหลกัมาจาก (1) กลุ่มบรษิัทฯ มกีารจ่ายเงนิปันผลจ่ายจํานวน 653.2 ล้านบาท (2) การจ่ายชําระเงนิกูย้มื

ระยะสัน้และระยะยาวและดอกเบีย้จ่ายจํานวน 2,191.3 ลา้นบาท และ 159.8 ลา้นบาท ตามลําดบั อย่างไรกด็ ีกลุ่ม
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บรษิทัฯ มเีงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัจาํนวน 425.0 ลา้นบาท และมเีงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว

สถาบนัการเงนิสทุธจิาํนวน 1,592.4 ลา้นบาท เพื่อการลงทุนขยายกองเรอื  

สําหรบัปีบญัช ี2559 กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 2,274.5 ล้าน

บาท มสีาเหตุหลกัมาจาก (1) เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัจาํนวน 1,705.9 ลา้นบาท (2) เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื

ระยะสัน้และระยะยาวสถาบนัการเงนิสุทธจิาํนวน 3,122.2 ลา้นบาท เพื่อการลงทุนขยายกองเรอื (3) เงนิสดรบัจาก

สญัญาขายและเช่าคนืจาํนวน 514.3 ลา้นบาท ของเรอืภูรมีาศ และเรอื Sriracha Eagle อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มี

การจ่ายเงินปันผลจ่ายจํานวน 468.4 ล้านบาท และมีการจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยจ่ายจํานวน 

1,673.0 ลา้นบาท และ 203.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั   

สําหรบัปีบญัช ี2560 กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 1,738.4 ล้าน

บาท มสีาเหตุหลกัมาจาก (1) เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวสถาบนัการเงนิสุทธจิาํนวน 775.0 ลา้นบาท เพื่อการ

ลงทุนขยายกองเรอื (2) มกีารจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า

การเงนิจํานวน 1,688.6 ลา้นบาท (3) เงนิปันผลจ่ายจํานวน 981.1 ลา้นบาท (4) ดอกเบีย้จ่ายจํานวน 217.5 ลา้น

บาท (5) จ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 57.0 ลา้นบาท (6) เงนิสดรบัจากการออกหุน้เพิม่ทุน 

และขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปหลงัหกัค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ จาํนวน 3,907.5 ลา้นบาท 

14.5 อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  

สําหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ2560 อตัราส่วนสภาพคล่องของบรษิัทฯ เท่ากบั 0.30 เท่า 0.38 เท่า และ 

2.36 เท่า ตามลําดบั และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบรษิัทฯ เท่ากบั 0.17 เท่า 0.33 เท่า และ 2.28 เท่า 

ตามลาํดบั กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคล่องและอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็และตํ่ากว่า 1.0 เน่ืองจาก 1) กลุ่ม

บรษิทัฯ มวีงจรเงนิสด (Cash Cycle) ตดิลบ 4.01 – 6.45 วนั โดยมรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย 15.83 – 30.37 วนั มี

ระยะเวลาขายเฉลี่ย 12.71 – 18.03 วนั และมีระยะเวลาชําระหน้ีเฉลี่ย 34.02 – 54.85 วนั และ 2) กลุ่มบรษิัทฯ 

ขยายกองเรอืเพิม่ขึน้อย่างมากในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาโดยใชแ้หล่งเงนิทุนจากการกูย้มืสถาบนัการเงนิเป็นหลกั ทาํใหม้ี

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่หมุนเวียนสูง อย่างไรก็ดี ในปี 2560 ภายหลงัจากกลุ่มบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัต่อ

ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) กลุ่มบรษิทัฯ สามารถลดภาระการชําระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ในแต่ละปี ทําใหส้่วน

ของเงนิกูร้ะยะยาวทีเ่ป็นสว่นหมุนเวยีนลดลงดว้ย 

อตัราส่วนความสามารถในการหากาํไร 

สาํหรบัปีบญัช ี2558 และ 2559 อตัรากาํไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ เท่ากบั รอ้ยละ 36.40 รอ้ยละ 38.26 ตามลาํดบั 

ทัง้น้ี อตัรากําไรขัน้ต้นเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิัทฯ ขยายกองเรอืที่ให้บรกิารตลอด

ระยะเวลา 2 ปีทีผ่่านมา ส่งผลใหร้ายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะรายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็ 

FSU ซึง่เป็นธุรกจิทีม่อีตัรากําไรขัน้ตน้สงู นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัสามารถบรหิารจดัการต้นทุนการบรกิารไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพมากขึน้ ประกอบกบัต้นทุนค่าน้ํามนัเชื้อเพลิงที่ปรบัตัวลดลงในปี 2559 จึงทําให้โดยภาพรวมแล้ว 

บรษิทัฯ มอีตัรากาํไรขัน้ตน้สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองใน 2 ปีทีผ่่านมา 

สําหรบัปีบญัช ี2560 อตัรากําไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ เท่ากบัร้อยละ 25.13 ลดลงจากอตัรากําไรขัน้ต้นในปี 

2559 โดยสาเหตุหลกัมาจากอตัรากําไรขัน้ต้นของธุรกจิเรอืขนส่งฯ ลดลงเน่ืองจากค่าบรกิารเฉลี่ยรายวนัของเรอื 

Aframax จาํนวน 2 ลาํ ลดลงตามอตัราค่าบรกิารตลาดของเรอื Aframax 



 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                                                             ส่วนที ่3 | หน้า 34       แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

สําหรับปีบัญชี 2558 และ 2559 อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ 21.35 และร้อยละ 27.98 

ตามลําดบั ทัง้น้ี อตัรากําไรสุทธขิองบรษิทัฯ เพิม่สงูขึน้ เน่ืองจากรายไดจ้ากการบรกิาร และกําไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ 

โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ ขยายกองเรอืทีใ่หบ้รกิาร และประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการตน้ทุนการบรกิารที่

ดขี ึน้ รวมทัง้ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ และกําไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่

เพิม่ขึน้ 

สาํหรบัปีบญัช ี2560 อตัรากําไรสุทธขิองบรษิทัฯ เท่ากบัรอ้ยละ 16.87 ลดลงจากอตัรากาํไรสุทธใินปี 2559 

โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของกําไรขัน้ต้นตามที่กล่าวขา้งต้น และกลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

เพิม่ขึน้เน่ืองจากการเพิม่จาํนวนบุคลากร เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิ และมกีารปรบัเพิม่อตัราเงนิเดอืนระหว่างปี 

สาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เท่ากบั รอ้ยละ 57.54 รอ้ยละ 

54.93 และรอ้ยละ 16.61 ตามลําดบั อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ลดลงในปี 2559 เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารเพิม่ทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทัฯ (ชําระแลว้) 1,550.00 ลา้นบาท สาํหรบั ปี 2560 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ลดลง 

โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก (1) บรษิัทฯ มกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ (ชําระแล้ว) 500.0 ล้านบาท ส่วนเกนิ

มูลค่าหุ้นสามญั 3,407.5 ล้านบาท หลงัขายหุ้นเพิม่ทุนให้กบัประชาชนทัว่ไป (2) การจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทฯ 

จาํนวน 920.00 ลา้นบาท (3) กลุ่มบรษิทัฯ มกีาํไรสทุธลิดลงตามทีก่ล่าวขา้งตน้ 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

สําหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่ากบั ร้อยละ 12.89 ร้อยละ 16.08 

และรอ้ยละ 7.96 ตามลาํดบั และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร เท่ากบั รอ้ยละ 24.65 รอ้ยละ 28.47 และรอ้ย

ละ 21.48 ตามลําดบั ทัง้น้ี อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวรดีขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองในปี 2559 เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการและใชส้นิทรพัยไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สาํหรบัปี 

2560 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรลดลง โดยมสีาเหตุหลกัมาจากอตัรา

กาํไรสทุธลิดลงตามทีก่ล่าวขา้งตน้ 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

สาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 2.11 เท่า 2.15 เท่า และ 

0.71 เท่า ตามลําดบั และอตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Interest Bearing Debts to Equity 

Ratio) เท่ากบั 1.89 เท่า 1.97 เท่า และ 0.64 เท่า ตามลาํดบั 

สาํหรบัปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ และอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อ

ส่วนของผู้ถือหุน้เพิม่ขึน้ โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพื่อลงทุน

เพิม่เตมิในการขยายกองเรอื จํานวน 2,466.5 ลา้นบาท และส่วนของผูถ้อืหุน้จากการเพิม่ทุนชาํระแลว้ของบรษิทัฯ 

1,550.00 ลา้นบาท 

สาํหรบัปี 2560 อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง เป็น 0.71 เท่า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากหน้ีสนิรวม

ทีล่ดลง เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารชําระเงนิเบกิเกนิบญัชแีละกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงนิ จ่ายชําระหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ออกหุน้เพิม่ทุน และขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป

เป็นครัง้แรก (IPO) และอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง เป็น 0.64 เท่า เน่ืองจากบรษิทัฯ 

ทาํการจ่ายชาํระหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของบรษิทัฯ ระหว่างปี  

สาํหรบัปีบญัช ี2558 2559 และ 2560  กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผูกพนัเท่ากบั 0.72 

เท่า 0.31 เท่า และ 0.47 เท่า ตามลาํดบั ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนัทีต่ํ่ากวา่ 1.0 



 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                                                             ส่วนที ่3 | หน้า 35       แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  

 

เท่า เน่ืองจาก กลุ่มบรษิทัฯ อยู่ในช่วงการลงทุนขยายธุรกจิตามแผนกลยุทธ ์ซึง่รวมถงึการลงทุนเพิม่เตมิในกองเรอื

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการใชบ้รกิารเรอืขนส่งและจดัเกบ็ซึง่สงูขึน้มาก นอกจากนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัลงทุนเพื่อ

ซื้อส่วนได้เสยีในบรษิทัย่อย บรษิัทร่วมและการร่วมคา้ และเงนิลงทุนทัว่ไปเพิม่เตมิ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการปรบั

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2559 โดยกลุ่มบริษัทฯ มีภาระเกี่ยวกบัการลงทุนดงักล่าวจํานวน 402.6 ล้านบาท 

4,692.8 ล้านบาท และ 424.31 ล้านบาท ในปี 2558 2559 และปี 2560 ตามลําดบั (หากไม่รวมภาระเกี่ยวกบัการ

ลงทุนดงักล่าว อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั สาํหรบัปี 2558 2559 และปี 2560 จะเท่ากบั 0.88 เท่า  

0.92 เท่า และ 0.55 เท่า ตามลําดบั) โดยกลุ่มบรษิทัฯ ต้องจดัหาเงนิทุนจากแหล่งเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ

เป็นหลกั ทําใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มภีาระตอ้งชาํระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้แก่สถาบนัการเงนิทีส่งูในแต่ละปี เน่ืองจากในปี 

2560 บรษิทัฯ เสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จงึทําใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนอื่น

ได้เพิม่เติม นอกเหนือจากสถาบนัการเงนิ ซึ่งจะช่วยให้ภาระในการชําระเงนิต้นและดอกเบี้ยในแต่ละปีของกลุ่ม

บรษิทัฯ ลดลง   

 

 

 
  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 | หน้า 1                                       แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) 

PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

      เอกสารแนบ 1 | หน้า 2                                                                                            แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

 

1. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานุการของบริษทั 

 
ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

1. นายบวร วงศส์นิอดุม 

- กรรมการอสิระ 

- ประธานกรรมการ 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อ 

22 มกราคม 2559 

 

62 - ปรญิญาโท สาขาการจดัการ สถาบนั

บณัฑติบรหิารธรุกจิ 

ศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท สาขาการวศิวกรรมศาสตร ์

(วศิวกรรมเคม)ี จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีสาขาการวศิวกรรมศาสตร ์

(วศิวกรรมเคม)ี จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 

ผ่านการอบรม 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่

78 ปี 2551 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Director 

Certification Program (DCP) รุน่ที ่

209 ปี 2558  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร

ภาครฐัรว่มเอกชน (วปรอ.) รุน่ที ่17 

ไมม่ ี

(โดยนบั

รวมการถอื

หุน้ของคู่

สมรส 

จาํนวน 

1,500,000 

หุน้ (คดิ

เป็น 0.06% 

ของหุน้ทีม่ ี

สทิธอิอก

เสยีง

ทัง้หมด) 

ไมม่ ี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ การรถไฟแหง่ประเทศไทย รฐัวสิาหกจิในสงักดั

กระทรวงคมนาคม 

2559 – ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการ 

 

บมจ. พรมิา มารนี 

 

ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

2559 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ บจก. บางกอกอนิดสัเทรยีล

แก๊ส 

ธรุกจิคา้ขายแก๊ส 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยบรติชิ ซเีคยีวรติี ้

พริน้ติง้ 

ธรุกจิการผลติ การพมิพ์

เอกสารป้องกนัการปลอม

แปลง 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บมจ. ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่ ธรุกจิคา้ขายแก๊ส  

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ยูเอซ ีแอด็วานซ ์โพลิ

เมอร ์แอนด ์เคมคิลัล ์

ธรุกจิผลติและจาํหน่าย

ผลติภณัฑเ์คมภีณัฑ ์

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อาเชยีนโปแตชชยัภูม ิ ธรุกจิเหมอืงแร ่Potash 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ การประปานครหลวง รฐัวสิาหกจิในสงักดั

กระทรวงมหาดไทย 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. พทีที ีฟีนอล ธรุกจิพลงังาน 

2559 – 2560 กรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ. สุธากญัจน์ ธรุกจิผลติและจาํหน่าย

สารเคมปีระเภทปูนขาว 

2557 – 2559 ประธานคณะกรรมการ สถาบนัน้ําเพื่อความยัง่ยนื 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ

ไทย 

สภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย 

2557 – 2559 ประธาน คลสัเตอรปิ์โตรเคม ีสภา

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

สภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย 

2556 – 2557 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล ธรุกจิเคมภีณัฑ ์

2554 – 2556 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล ธรุกจิเคมภีณัฑ ์

2552 – 2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สงักดักลุ่มธรุกจิปิโตรเลยีม

ขัน้ปลาย 

บมจ. ปตท. ธรุกจิพลงังาน 

2. พลเรอืเอกนิพนธ ์จกัษุดุลย ์

- รองประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการสรรหากําหนด

ค่าตอบแทนและกํากบัดูแลกจิการ

ทีด่ ี

 
ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อ 

65 - ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร ์(ทร.) 

โรงเรยีนนายเรอื 

 

ผ่านการอบรม 

- หลกัสูตรวทิยาลยัการทพัเรอื สถาบนั

วชิาการทหารเรอืชัน้สงู 

- หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนั

500,000 

หุน้      

(คดิเป็น 

0.02% ของ

หุน้ทีม่สีทิธิ

ออกเสยีง

ทัง้หมด) 

ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / 

ประธานกรรมการสรรหา

กําหนดค่าตอบแทนและ

กํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. บทด ธรุกจิขนส่งสนิคา้ทางเรอื 

2556 – 2559 ประธานกรรมการ บจก. นทลนิ เวลสตาร ์เอน็

เนอจ ิ

ธรุกจิพลงังานทางเลอืก 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

      เอกสารแนบ 1 | หน้า 4                                                                                            แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

22 มกราคม 2559 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธาน

กรรมการสรรหากําหนดคา่ตอบแทน

และกาํกบัดูแลกจิการทีด่เีมื่อ 27 

มกราคม 2559 

ประเทศ 

- หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท. 3) 

สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Director 

Certification Program (DCP) รุน่ที ่

104 ปี 2551 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

2548 – 2555 ประธานกรรมการ บจก. ไทยเดนิเรอืทะเล ธรุกจิขนส่งสนิคา้ทางเรอื 

3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม 

- กรรมการอสิระ  

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหา กาํหนด

ค่าตอบแทนและกํากบัดูแลกจิการ

ทีด่ ี

 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อ 

22 มกราคม 2559 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบเมื่อ 22 

มกราคม 2559 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรร

หา กําหนดค่าคอบแทนและกํากบั

ดูแลกจิการทีด่เีมื่อ 27 มกราคม 

2559 

66 - ปรญิญาโท สาขาการบรหิาร สถาบนั

บณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทรแ์หง่

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีสาขา Accounting 

California College of Commerce, 

USA 

 

 

 

 

ผ่านการอบรม  

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่

63 ปี 2550 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Role of 

Chairman (RCM) รุน่ที ่33 ปี 2557 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

1,500,000 

หุน้      

(คดิเป็น 

0.06% ของ

หุน้ทีม่สีทิธิ

ออกเสยีง

ทัง้หมด) 

ไมม่ ี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทคอน อนิดสัเตรยีล 

คอนเน็คชัน่ 

ธรุกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภท

โรงงานและคลงัสนิคา้ให้

เชา่ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหากําหนด

ค่าตอบแทนและกํากบัดูแล

กจิการทีด่ ี

บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

 

ประธานกรรมการ บมจ. ทปิโกแ้อสฟัลท ์

  
ธรุกจิผลติและจาํหน่าย

ผลติภณัฑย์างมะตอย 
 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ เงนิทนุหมนุเวยีน 

กรมบญัชกีลาง 

กระทรวงการคลงั 

กรมบญัชกีลาง 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. แผน่ดนิทอง พรอ็พ

เพอรต์ีด้เีวลลอปเมนท ์

ธรุกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที่

อยู่อาศยั 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

      เอกสารแนบ 1 | หน้า 5                                                                                            แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 - หลกัสูตรประกาศณียบตัร Financial 

Institutition Governance Program 

(FGP) รุน่ที ่3 ปี 2554 สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ สถาบนับรหิารกองทนุ

พลงังาน 

หน่วยงานของรฐัภายใต้

การกาํกบัของกระทรวง

พลงังาน 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ. เนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพั

พลาย  

ธรุกจิการจา่ยไฟฟ้า 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ สถาบนัปิโตรเลยีมแหง่

ประเทศไทย 

พฒันาอตุสาหกรรม

ปิโตรเลยีม 

2556 – 2560 กรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ ธรุกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อ

ทะเบยีนรถและสนิเชื่อ

ส่วนบุคคล 

2558 กรรมการ บจก. นทลนิ ธรุกจิพลงังานทดแทน 

และธรุกจิการถอืหุน้ใน

บรษิทัอื่น (Holding 

Company) 

 

4. นายสมชาย ควูจิติรสวุรรณ 

- กรรมการอสิระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหากําหนด

ค่าตอบแทนและกํากบัดูแลกจิการ

ทีด่ ี

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อ 

22 มกราคม 2559 

65 - ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร์

มหาบณัฑติ สาขาการจดัการภาครฐั 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

(นิดา้) 

- เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษา

กฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ สาขา

นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

 

ผ่านการอบรม 

- หลกัสูตรอยัการจงัหวดั, อธบิด ี

ไมม่ ี

(โดยนบั

รวมการถอื

หุน้ของคู่

สมรส 

จาํนวน 

800,000 

หุน้ (คดิ

เป็น 0.03% 

ของหุน้ทีม่ ี

สทิธอิอก

ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรร

หา กําหนดค่าตอบแทน 

และกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บมจ. ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่ ธรุกจิคา้ขายแก๊ส 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. เอควิ เอสเตท  ธรุกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที่

อยู่อาศยั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป  ธรุกจิใหบ้รกิารสุขภาพ 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

      เอกสารแนบ 1 | หน้า 6                                                                                            แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบเมื่อ 22 มกราคม 2559 

 

 

สํานกังานอยัการสงูสดุ 

- หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท. 9) 

สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

- หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้น

วทิยาการพลงังาน (วพน. 2) สถาบนั

วทิยาการพลงังาน 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Director 

Certification Program (DCP) รุน่ที ่

76 ปี 2549 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่

2 ปี 2549 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตร Understanding the 

Fundamental of Financial 

Statement (UFS) รุน่ที ่3/2549 

- หลกัสูตร Role of the Chairman 

Program (RCP) รุน่ที ่28/2555 

เสยีง

ทัง้หมด) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล  ธรุกจิเคมภีณัฑ ์

2556 – 2558 อธบิดอียัการ สํานกังานคดเีศรษฐกจิ และ

ทรพัยากร 

สํานกังานอยัการสงูสดุ 

2554 – 2556 อธบิดอียัการ สํานกังานคณะกรรมการ

อยัการ 

สํานกังานอยัการสงูสดุ 

2551 – 2559 กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ สํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

กํากบัดแูลตลาดทนุไทย 

2551 – 2554 อธบิดอียัการ สํานกังานนโยบาย 

ยุทธศาสตร ์และงบประมาณ 

สํานกังานอยัการสงูสดุ 

2544 – 2556 ประธานกรรมการ บจก. กรงุไทยกฎหมาย สํานกักฎหมาย 

5. โกสทิธิ ์เฟ่ืองสวสัดิ ์

- กรรมการอสิระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

57 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 

สาขาบรหิารธรุกจิและการจดัการ 

สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขา

ธรณีวทิยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

1,500,000 

หุน้      

(คดิเป็น 

0.06% ของ

หุน้ทีม่สีทิธิ

ออกเสยีง

ทัง้หมด) 

ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทีป่รกึษา เค เอม็ เอ 

เอน็ จาํกดั 

ธรุกจิทีป่รกึษาทางธรุกจิ 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

      เอกสารแนบ 1 | หน้า 7                                                                                            แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อ 

22 มกราคม 2559 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบเมื่อ 22 มกราคม 2559 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธาน

กรรมการบรหิารความเสีย่งเมื่อ 27 

มกราคม 2559 

2552 – 2553 รองประธานกรรมการ บจก. พ3ี โกลบอล เอนเนอย ี ธรุกจิสํารวจและผลติ

พลงังาน 

2527 – 2552 รองประธานกรรมการ บจก. เชฟรอน สาํรวจและ

ผลติ ประเทศไทย 

ธรูกจิสํารวจและผลติ

ปิโตรเลยีม 

6. นายสุรพล มเีสถยีร 

- กรรมการ 

(กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม) 

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อ 

22 มกราคม 2559 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการบรหิารความเสีย่งเมื่อ 27 

มกราคม 2559 

 

 

64 - ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์

สถาบนับณัฑติพฒัน 

บรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร ์

โรงเรยีนนายเรอื 

- ประกาศนียบตัร วทิยาลยัการทพัเรอื 

 

 

ผ่านการอบรม 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Director 

Certification Program (DCP) รุน่ที ่

155 ปี 2555 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่

92 ปี 2554 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตรการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

500,000 

หุน้ 

(โดยนบั

รวมการถอื

หุน้ของคู่

สมรส 

จาํนวน 

600,000 

หุน้ (คดิ

เป็น 0.02% 

ของหุน้ทีม่ ี

สทิธอิอก

เสยีง

ทัง้หมด) 

ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / 

กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ซอีอยล ์ ธรุกจิซือ้-ขายน้ํามนัทาง

ทะเล 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd.  

(จดทะเบยีนในสาธารณรฐั

สงิคโปร)์ 

ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื และบรหิาร

จดัการเรอื 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นทลนิ ธรุกจิพลงังานทดแทน 

และธรุกจิการถอืหุน้ใน

บรษิทัอื่น (Holding 

Company) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คุณนท ี ธรุกจิเรอืขนส่งทีใ่หก้าร

สนบัสนุนงานสาํรวจและ

ผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

      เอกสารแนบ 1 | หน้า 8                                                                                            แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

รุน่ที ่10 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2552 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สมาคมเจา้ของเรอืไทย ธรุกจิขนส่งสนิคา้ทางเรอื 

2557 – 2559 กรรมการ บจก. เอน็. ท.ี แอล. มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื 

2554 – 2559 กรรมการ บจก. บทด ธรุกจิขนส่งสนิคา้ทางเรอื 

7. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรสีวสัดิส์ุข 

- กรรมการ 

(กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม) 

- กรรมการบรหิาร 

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อ 

22 มกราคม 2559 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการบรหิารเมื่อ 27 มกราคม 

2559 

50 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 

สาขาบรหิารธรุกจิ (การเงนิ) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ 

สาขาวศิวกรรมเคม ีจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 

ผ่านการอบรม 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่

97 ปี 2555 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

 

 

100 หุน้      

(คดิเป็น 

0.0% ของ

หุน้ทีม่สีทิธิ

ออกเสยีง

ทัง้หมด) 

ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร / 

กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นทลนิ ธรุกจิพลงังานทดแทน 

และธรุกจิการถอืหุน้ใน

บรษิทัอื่น (Holding 

Company) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd.  

(จดทะเบยีนในสาธารณรฐั

สงิคโปร)์ 

ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื และบรหิาร

จดัการเรอื 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร 

บมจ. ซอีอยล ์ ธรุกจิซือ้-ขายน้ํามนัทาง

ทะเล 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

      เอกสารแนบ 1 | หน้า 9                                                                                            แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการบรหิารความเสีย่งเมื่อ 27 

มกราคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2555 – 2559 กรรมการ TOP-NTL Pte. Ltd.  

(จดทะเบยีนในสาธารณรฐั

สงิคโปร)์ 

บรหิารจดัการกองทนุ 

(Trustee Manager)  

2548 – 2557 กรรมการ บจก. คุณนท ี ธรุกจิเรอืขนส่งทีใ่หก้าร

สนบัสนุนงานสาํรวจและ

ผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล 

8. นายสุรศกัดิ ์ใจเยน็ 

- กรรมการ 

(กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม) 

- กรรมการบรหิาร 

 

 

 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อ 

22 มกราคม 2559 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการบรหิารเมื่อ 27 มกราคม 

2559 

46 - ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั

รงัสติ 

- ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

ผ่านการอบรม 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่

20 ปี 2555 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Financial 

Statement for Director (FSD) รุ่นที ่

200,000 

หุน้      

(คดิเป็น 

0.01% ของ

หุน้ทีม่สีทิธิ

ออกเสยีง

ทัง้หมด) 

ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร 

บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธาน

เจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิารและ

พฒันาองคก์ร 

บจก. นทลนิ ธรุกจิพลงังานทดแทน 

และธรุกจิการถอืหุน้ใน

บรษิทัอื่น (Holding 

Company) 

 

2552 – 2557 รองประธาน / รอง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ฝ่ายทรพัยากรมนุษยแ์ละ

บรหิาร 

บจก. นิสสนัมอเตอร ์ปทท. ธรุกจิชิน้ส่วนยานยนต ์

2549 – 2552 ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ทรพัยากรบุคคล 

บจก. ออโตลฟิ ปทท. ธรุกจิชิน้ส่วนยานยนต ์



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

      เอกสารแนบ 1 | หน้า 10                                                                                            แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

28/2558 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Director 

Certification Program (DCP) รุ่นที ่

246/2560 

 

9. ว่าทีเ่รอืตรชีาญวทิย ์อนคักุล 

- กรรมการ 

(กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม) 

- กรรมการบรหิาร 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อ 

22 มกราคม 2559 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการบรหิารเมื่อ 27 มกราคม 

2559 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารเมื่อ 27 มกราคม 

2559 

 

59 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมไฟฟ้า สาขา

ไฟฟ้ากําลงั โรงเรยีนนายเรอื 

 

ผ่านการอบรม 

- 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 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่

120 ปี 2558 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- Successful formulation & Execution 

of strategy รุน่ที ่124/2558 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Director 

Certification Program (DCP) รุ่นที ่

100 หุน้      

(คดิเป็น 

0.0% ของ

หุน้ทีม่สีทิธิ

ออกเสยีง

ทัง้หมด) 

ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร / 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

2555 – 2557 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ดา้นธรุกจิและการตลาด 

บจก. นทลนิ ธรุกจิพลงังานทดแทน 

และธรุกจิการถอืหุน้ใน

บรษิทัอื่น (Holding 

Company) 

2552 – 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นทลนิ เวลสตาร ์เอน็

เนอจ ิ

ธรุกจิพลงังานทางเลอืก 

2546 – 2551 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. กาญจนามารนี ธรุกจินายหน้าจดัหาเรอื 

2540 – 2545 Assistant Managing 

Director 

บจก. ไทยออยล ์มารนี ธรุกจิการกลัน่และ

จาํหน่ายน้ํามนัปิโตรเลยีม 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

      เอกสารแนบ 1 | หน้า 11                                                                                            แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

248/2560 

- หลกัสูตรประกาศณียบตัร Risk 

management for Corporate leader 

(RCL) รุน่ที ่8/2560 

- หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท. 23) 

สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที ่

9/2560 

2531 – 2540 Tanker Operation Officer บจก. ไทยออยล ์ ธรุกจิการกลัน่และ

จาํหน่ายน้ํามนัปิโตรเลยีม 

2525 – 2531 Second Officer บจก. ไทยขนส่งน้ํามนั ธรุกจิขนส่งสนิคา้ทางเรอื 

10. นายสมพฒัน์ คงสาํราญ 

- ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 

(Commercial 2) 

- กรรมการบรหิาร 

 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ํารง

ตําแหน่งเมื่อ 16 กนัยายน 2558 

 

53 - ปรญิญาโท สาขา Marketing Webster 

University 

- ปรญิญาตร ีสาขา Psychology 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการสายงาน

การตลาด  

(Commercial 2) / 

กรรมการบรหิาร 

บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

2557 – 2559 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นทลนิ ออฟชอร ์ 

(บมจ. พรมิา มารนี ปัจจบุนั) 

ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 
2555 – 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. คุณนท ี ธรุกจิเรอืขนส่งทีใ่หก้าร

สนบัสนุนงานสาํรวจและ

ผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล 
2554 – 2555 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ บจก. คุณนท ี ธรุกจิเรอืขนส่งทีใ่หก้าร

สนบัสนุนงานสาํรวจและ

ผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล 

11. นางสาวนิภทัร เอีย่มศริวิฒัน์ 

- ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 

(Commercial 1) 

39 - ปรญิญาโท สาขา การจดัการดา้นโลจิ

สตกิส ์และหว่งโซ่อปุทาน 

มหาวทิยาลยับูรพา 

- ปรญิญาตร ีสาขา การจดัการ 

(ทรพัยากรมนุษย)์ มหาวทิยาลยัราช

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการสายงาน

การตลาด 

(Commercial 1) 

บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

      เอกสารแนบ 1 | หน้า 12                                                                                            แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ํารง

ตําแหน่งเมื่อ 1 กนัยายน 2558 

 

ภฎัราชนครนิทร ์ 2556 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. กาญจนามารนี ธรุกจินายหน้าจดัหาเรอื 

2554 – 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอน็.ท.ีแอล. มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื 

12. นางสาวพรรณทพิย ์ไทยอยู ่

ผูอ้าํนวยการสายงานการลงทนุ

โครงการและประกนัคณุภาพ 

 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ํารง

ตําแหน่งเมื่อ 16 กนัยายน 2558 

 

42 - ปรญิญาโท สาขา Broadband 

Telecommunication Engineering 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 

- ปรญิญาโท สาขา Business 

Administration (MBA) Heriot-Watt 

University 

- ปรญิญาตร ีสาขา Electronics 

Engineering มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

(ABAC) 

 

 

ผ่านการอบรม 

- หลกัสูตร Ship Vetting, Cargo Loss 

and Workshop 

- หลกัสูตร M&A : Mergers and 

Acquisitions 

- หลกัสูตร Management Model 

Workshop 

- หลกัสูตร FSO Knowledge Sharing 

Seminar 

- หลกัสูตร Coaching for Action 

Learning 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายลงทนุ

โครงการและประกนั

คุณภาพ 

บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

2557 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. คุณนท ี ธรุกจิเรอืขนส่งทีใ่หก้าร

สนบัสนุนงานสาํรวจและ

ผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล 

2557 รองกรรมการผูจ้ดัการ บจก. คุณนท ี ธรุกจิเรอืขนส่งทีใ่หก้าร

สนบัสนุนงานสาํรวจและ

ผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล 

2555 Senior Six Sigma 

Consultant 

Laconic Technology Co., 

Ltd. 

ธรุกจิใหบ้รกิารเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

      เอกสารแนบ 1 | หน้า 13                                                                                            แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

- หลกัสูตร Shipping Law Seminar 

- หลกัสูตร Economic Outlook 2015 

- หลกัสูตรจติวทิยาการเป็นผูนํ้า 

- หลกัสูตรการวเิคราะหด์า้นเศรษฐกจิ

ของไทย 

- หลกัสูตรความรูด้า้น Commercial 

(Tanker Chartering) 

- หลกัสูตรขอ้กําหนดมาตรฐานระบบ

บรหิารคุณภาพ ISO 9001:2008 และ

จติสํานึกเรื่องคุณภาพและการปฏบิตัทิี่

ด ี

- หลกัสูตรการวเิคราะหภ์าพรวม

ผลกระทบต่อธรุกจิพลงังาน 

- หลกัสูตร Oil Price Impact 

Workshop 

- หลกัสูตรพฒันาสมัพนัธร์ะดบัผูบ้รหิาร

กองทพัเรอื รุน่ที ่12 

- หลกัสูตรเทคนิคการใหส้มัภาษณ์

สื่อมวลชนแบบมอือาชพี 

- หลกัสูตร Crisis Management & 

Media Handling Training 

- หลกัสูตรการประเมนิความเสีย่ง 

- หลกัสูตร Executive Training 

- หลกัสูตร IPO Focus : การสรา้ง

มลูคา่เพิม่จากงานนกัลงทนุ 

- หลกัสูตรพลกิมมุมองผูบ้รหิาร : ตลาด

เงนิ ตลาดทนุ 

- หลกัสูตร Dynamic Organization 

2554 Marketing and Research 

Manager 

WorleyParsons S.E. Asia 

Hydrocarbons 

ธรุกจิทีป่รกึษาทางธรุกจิ 

2552 – 2554 Proposals and 

Marketing Manager 

WorleyParsons Thailand ธรุกจิทีป่รกึษาทางธรุกจิ 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

      เอกสารแนบ 1 | หน้า 14                                                                                            แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

- หลกัสูตร Basic Merger & 

Acquisition and Joint Venture 

- หลกัสูตร How Engagement Brings 

You Success 

- หลกัสูตร MS Project (Basic) 

- หลกัสูตร Workshop : Risk 

Assessment 

- หลกัสูตร คณะกรรมการความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

- หลกัสูตร How to Develop Risk 

Management Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

      เอกสารแนบ 1 | หน้า 15                                                                                            แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

13. นายณฎัฐก์รณ์ สาํราญ 

- ผูอ้าํนวยการสายงานเทคนิค 

 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ํารง

ตําแหน่งเมื่อ 16 กนัยายน 2558 

 

50 - ปรญิญาโท Master of Business 

Administration 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

- ปรญิญาตร ีBachelor of Engineer 

Royal โรงเรยีนนายเรอื 

 

ผ่านการอบรม 

- 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. 

- หลกัสูตร SEA Survival & Offshore 

Safety Procedures SMTC/Sribima 

Maritime Training Centre 

- How to develop a risk 

management plan-HRP 

- Advance Comercial Negotiation 

(Best Practice) 

- The leadership grid thailand 4.0 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ 

(รกัษาการ) 

บจก. นทลนิ แมนเนจเมนท ์ ธรุกจิบรหิารจดัการเรอื 

2558 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการสายงาน

เทคนิค 

บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

2557 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอน็. ท.ี แอล. มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื 

2550 – 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นทลนิ แมนเนจเมนท ์ ธรุกจิบรหิารจดัการเรอื 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

      เอกสารแนบ 1 | หน้า 16                                                                                            แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

14. นายวริทิธิพ์ล จไุรสนิธุ ์

- กรรมการบรหิาร 

- ผูอ้าํนวยการสายงานการเงนิและ

การบญัช ี

 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการบรหิาร เมื่อ 26 มกราคม 

2560 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ํารง

ตําแหน่งเมื่อ 1 มกราคม 2560 

56 - ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์

สถาบนับณัฑติพฒัน 

บรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2560 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการสายงาน

การเงนิและการบญัช ี

บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

2535 – 2559 ผูอ้าํนวยการสายงาน

การเงนิ 

บจก. นทลนิ ธรุกจิพลงังานทดแทน 

และธรุกจิการถอืหุน้ใน

บรษิทัอื่น (Holding 

Company) 

2528 - 2535 ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝ่าย ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

ธนาคารพาณิชย ์

15. นางสาวกุสมุา หมูว่รรณ์ 

- ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี

 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ํารง

ตําแหน่งเมื่อ 1 มกราคม 2559 

 

35 - ปรญิญาโท สาขาการบญัช ี

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ปรญิญาตร ีสาขา การบญัช ี

วทิยาลยัเซา้ธอ์สิทบ์างกอก 

- ประกาศณยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู สาขา 

การบญัช ีโรงเรยีนอรรถวทิยพ์ณิชย

การ 

 

 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

2545 – 2558 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี บจก. นทลนิ ธรุกจิพลงังานทดแทน 

และธรุกจิการถอืหุน้ใน

บรษิทัอื่น (Holding 

Company) 

16. นางสาวจารภุา ต่วนภูษา 

- ผูจ้ดัการแผนกการเงนิ 

 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ํารง

46 - ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ี

มหาวทิยาลยัสยาม 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการแผนกการเงนิ บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

2557 – 2558 หวัหน้าฝ่ายการเงนิ บจก. คุณนท ี ธรุกจิเรอืขนส่งทีใ่หก้าร



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ตําแหน่งเมื่อ 1 มกราคม 2559 สนบัสนุนงานสาํรวจและ

ผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล 

2546 – 2557 หวัหน้าฝ่ายการเงนิ บจก. เอน็. ท.ี แอล. มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื 

17. นายอนุพงษ์ ชาํนาญการ 

- เลขานุการบรษิทั  

- หวัหน้างานการกาํกบัดูแลการ

ปฎบิตังิาน 

 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ํารง

ตําแหน่งเมื่อ 2 เม.ย. 2559 

 

38 - ปรญิญาโท นิตศิาสตรมหาบณัฑติ 

(กฎหมายธรุกจิ) มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

 

ผ่านการอบรม 

- วุฒบิตัร กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัิ

สําหรบัเลขานุการบรษิทั จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความ สภา

ทนายความ 

- ใบอนุญาตทนายความผูท้าํคํารบัรอง

และลายมอืชื่อและเอกสาร สภา

ทนายความ 

- หลกัสูตร Company Secretary 

Program (CSP) รุน่ที ่60 ปี 2557 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- หลกัสูตร Corporate Governance for 

Executives (CGE) รุน่ที ่7 ปี 2559 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- Anti-Corruption: The Practical 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั เลขานุการบรษิทั / หวัหน้า   

งานการกาํกบัดูแลการ

ปฏบิตังิาน 

บมจ. พรมิา มารนี ธรุกจิเรอืขนส่งและจดัเกบ็

สนิคา้ทางเรอื สนบัสนุน

งานสาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีมกลางทะเล และ

บรหิารจดัการเรอื 

2548 – 2559 ผูจ้ดัการอาวุโส สาํนกั

กํากบัดแูลปฏบิตังิานและ

บรหิารความเสีย่ง สาํนกั

เลขานุการบรษิทั 

บล. ธนชาต (มหาชน) ธรุกจิบรกิารนายหน้าซือ้

ขายหลกัทรพัย ์การจดั

จาํหน่ายหลกัทรพัย ์การ

เป็นทีป่รกึษาการลงทนุ 

กจิการยมืและใหย้มื

หลกัทรพัย ์และการเป็นที่

ปรกึษาทางการเงนิ  

2545 – 2547 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป ส่วน

งานกฎหมายและแรงงาน

สมัพนัธ ์

บจก. เอเชยี มอเตอร ์เซอรว์สิ 

เซน็เตอร ์

ธรุกจิบรกิารบาํรงุรกัษา

มอเตอรไ์ฟฟ้า เครื่อง

กําเนิดไฟฟ้า โรงงาน

อตุสาหกรรม 



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกลุ /  

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษทั ประเภทธรุกิจ 

Guide (ACPG 41/2017) จากสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

- ประกาศนียบตัร ผูก้ํากบัดแูลการ

ปฏบิตังิานดา้นธรุกจิการธนาคาร

พาณิชย ์(Compliance Officer)      

รุน่ที ่11 จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
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2. การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคมุในบริษทั บริษทัย่อย กิจการรว่มค้า และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

บริษทั 

 

 

กรรมการ 

ผู้บริหารและ 

ผู้มีอาํนาจควบคุม 
นา

ยบ
วร

 ว
งศ

ส์นิ
อุด

ม 

พ
ลเ

รอื
เอ
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ุรพ
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มพ
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สาํ
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ษู
า 

บมจ. พรมิา มารนี C, ID D, NC ID, AC, NC ID, AC, NC ID, AC, RC D, RC D, MC, RC D, MC D, MC, M MC, M M M M MC, M M M 

บริษทัย่อย                 

BSC        D     D    

TMT          D D, M D D D   

NMC          D D D D, M D   

NTL         D  D D D, M D   

NSSG      D D  D D       

SHT         D D  D     

OCN         D D    D   

กิจการร่วมค้า                 

BONGKOT         D D   D    

STC             D    

TNTL         D, M        

TST                 

TNS          D, M       

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง                 

บจก. กาญจนามารนี        D         

บจก. คุณนท ี      D   D   D, M     
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บริษทั 

 

 

กรรมการ 

ผู้บริหารและ 

ผู้มีอาํนาจควบคุม 

นา
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วร
 ว

งศ
ส์นิ

อุด
ม 

พ
ลเ

รอื
เอ

กน
ิพ

นธ
 ์จ

กัษุ
ดุล

ย์ 

นา
ยช

าย
น้อ

ย 
เผ

ือ่น
โก

สุม
 

นา
ยส

มช
าย

 ค
วูจิ

ติร
สุว

รร
ณ

 

นา
ยโ

กส
ทิธ

ิ ์เฟื่
อง

สว
สัด

ิ ์

นา
ยส

ุรพ
ล 

มเี
สถ

ยีร
 

นา
ยพ

รอ้
มพ

งษ์
 ช

ยัศ
รสี

วสั
ดิส์

ุข 

นา
ยส

ุรศ
กัด

ิ ์ใ
จเ

ยน็
 

วา่
ท

ีเ่ร
อืต

รชี
าญ

วทิ
ย ์

อน
คัก

ุล 

นา
ยส

มพ
ฒั

น์ 
คง

สาํ
รา

ญ
 

นา
งส

าว
นิภ

ทัร
 เอ

ีย่ม
ศริ

วิฒั
น์ 

นา
งส

าว
พ

รร
ณ

ทพิ
ย์ 

ไท
ยอ

ยู่ 

นา
ยณ

ฎัฐ
ก์ร

ณ์
 ส

าํร
าญ

 

นา
ยน

าย
วริ

ทิธ
ิพ์

ล 
จุไ

รส
นิธ

ุ์ 

นา
งส

าว
กุส

ุมา
 ห

มู่ว
รร

ณ์
 

นา
งส

าว
จา

รุภ
า 

ต่ว
นภ

ษู
า 

บจก. ซ ีเคม ทรานสปอรต์        D         

บมจ. ซอีอยล์      D D, MC          

บจก. ถาวร มารนี        D         

บจก. นทลนิ      D D D D        

บจก. นทลนิ เวลสตาร ์เอน็เนอจ ิ        D         

บจก. บทด  D               

บจก. ยไูนเตด็ แทงเกอร ์                 

Tate Offshore Co., Ltd. 

(จดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี) 

      D          

Taizan Offshore Co. Ltd. 

(จดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี) 

      D          

 

หมายเหตุ: C = ประธานกรรมการ  MC  = กรรมการบรหิาร 

    D = กรรมการบรษิทั  NC = กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

    ID = กรรมการอสิระ  RC = กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

    AC = กรรมการตรวจสอบ  M = ผูบ้รหิาร 



 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) 

PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมค้า 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

 

กรรมการ 

  

 

บริษัท  

BSC TMT NMC NTL NSSG SHT OCN TIM BONGKOT STC TNTL TST TNS 

นายสรุพล มีเสถียร     /         

นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ     /         

นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น /             

วา่ท่ีเรือตรีชาญวิทย์ อนคักลุ    / / / /  /  / /  

นายสมพฒัน์ คงสาํราญ  / /  / / /  /    / 

นางสาวนิภทัร เอ่ียมศิริวฒัน์  / / /          

นางสาวพรรณทิพย์ ไทยอยู ่  / / /  /        

นายณฎัฐ์กรณ์ สาํราญ / / / /     / /    

นายนายวิริทธ์ิพล จไุรสนิธ์ุ  / / /   /       

นายเฉลมิวิทย์ ฉิมตระกลู           / /  

นาวาเอกรักชาติ สริุยอมัพร ร.น.        /   / / / 

Li Ke           / /  

นายกมัปนาท วินิจธรรมกลุ           / /  

นายนิทศัน์ ครองวานิชย์กลุ        /     / 

นางสาววสธุาสนีิ หมื่นละม้าย             / 

นายชาญณรงค์ ถึงฝ่ัง        /      

นายคลาเอส เอ๊ก โตรสเตนเซน              



  บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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กรรมการ 

  

 

บริษัท  

BSC TMT NMC NTL NSSG SHT OCN TIM BONGKOT STC TNTL TST TNS 

นายมาร์ติน ปีเตอร์ แมคเกรเกอร์              

นายวชิยั รามมะเริง              

นายหวงั เหวย่     / / /   /    

นางสาวปยุ ซัน่ ควาน          /    

นายแฟรนซิส ตนั บนุ ไจ่          /    

นายม๊ก ซู เคยีว ไอรีน      / /       

นายพงษ์ชยั ชยัจิรวิวฒัน์         /     

นายพิเชษฐ์ เอมวฒันา         /     

นายพชร เสนะวีณิน        /      

นายเศกสษิฏ์ ประทมุศรี /             

 



 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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บริษัท พริมา มารีน จาํกัด  (มหาชน) 

Prima Marine Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ 

หัวหน้างานการกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (Compliance) 
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เอกสารแนบ 3: 3.1 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานการตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

ชื่อ - สกุล นางสาววรลกัษณ์  ลิม้สขุประเสริฐ 

ตาํแหน่ง หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

การศึกษา ปริญญาตรีบญัชี  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ปริญญาโทบญัชี   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมที่

เกี่ยวข้อง 

ผา่นการอบรมหลกัสตูร ดงันี ้

ด้านการบริหารความเสีย่ง และการควบคมุภายใน 

1. กรอบการบริหารความเสีย่ง (ERM 2017) 

2. วิธีการประเมินความเสีย่งเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

3. การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการสาํหรับระบบจดัซือ้ ระบบขายและลกูหนี ้

ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 

4. IT Audit for Non IT Auditor 

5. สมันาเชิงปฏิบตัิการ TSQC1  แบบเจาะลกึ  ด้าน  Monitoring และ ECQR  

สาํหรับสาํนกังานสอบบญัชีตลาดทนุ 

6. การปฏิบตัิตามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) 

7. แนวปฏิบตัิตามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) สาํหรับ 

สาํนกังานสอบบญัชี 

8. COSO -2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหมล่า่สดุ 

ด้านบญัชี และการสอบบญัชี 

1. งบการเงินรวม 

2. ก้าวทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3. ร่าง TFRS 9 และ TFRS 15 

4. การเขียนรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแบบใหม ่

5. กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ  

ตาํแหน่งปัจจุบนั หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ประสบการณ์ทาํงาน 2549  - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท เวล แพลนน่ิง โซลชูัน่ จํากดั 

2546  - 2547     ผู้ช่วยผู้จดัการบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

2538 - 2545     กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จํากดั 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานการตรวจสอบภายในของบริษัท 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของขัน้ตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน ประเมินผลการ

ปฎิบตัิงานและเสนอแนะมาตรการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหายหรือทจุริตร่ัวไหลตอ่หนว่ยรับตรวจ 

2. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามแผนงาน   นโยบาย 

กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีกําหนดไว้ 

3. ติดตามผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้ให้คําปรึกษาแกผู่้บริหารของหนว่ยรับตรวจ 

เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของหนว่ยรับตรวจเหมาะสมตอ่การดําเนินงานและไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัท 

4. ผู้ตรวจสอบภายในถือเป็นเคร่ืองมือและกลไกสําคญัของผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น ท่ีจะทําหน้าท่ีสอบทานความ

ถูกต้องของการดําเนินงาน ช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีจัดทําขึน้ และป้องกันไม่ให้

บริษัทเกิดความเสยีหาย หรือแก้ไขปัญหาได้ทนัเวลา 

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร ด้วยการสนบัให้ทกุหน่วยงานมีระบบการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการ

สอบทานและรายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บริหารรับทราบ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงในเชิงสร้างสรร และติดตามผล

การแก้ไขปรับปรุงเป็นประจําสมํ่าเสมอ   
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เอกสารแนบ 3: 3.2 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(Compliance) 
 

ชื่อ - สกุล นายอนพุงษ์ ชํานาญการ 

ตาํแหน่ง เลขานกุารบริษัท / หวัหน้างานการกํากบัดแูลการปฏิบตังิาน 

การศึกษา ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยารามคําแหง 

ใบอนญุาตให้เป็นทนายความ สภาทนายความ 

ใบอนญุาตทนายความผู้ ทําคํารับรองและลายมือช่ือและเอกสาร สภาทนายความ 

ประวัติการอบรมที่

เกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมการฝึกอบรมของหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีหลกัสตูรฝึก 

อบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. ประกาศนียบตัร หลกัสตูรกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิสาํหรับเลขานกุารบริษัท 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2551 

2. ประกาศนียบตัร หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท (CSP) รุ่นท่ี  60/2557 จากสมาคมสง่เสริม 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

3. ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับผู้บริหาร (CGE) รุ่นท่ี 7/2559 

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

4. Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 41/2017) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย  

5. ประกาศนียบัตร ผู้ กํากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ 

(Compliance Officer) รุ่นท่ี 11 จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

ตาํแหน่งปัจจุบนั เลขานกุารบริษัท / หวัหน้างานการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

ประสบการณ์ทาํงาน 2559 - ปัจจบุนั     เลขานกุารบริษัท / หวัหน้างานการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน  

                            สาํนกํัากบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานกุารบริษัท 

                            บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 

2548 – 2559        ผู้จดัการอาวโุส สาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานและบริหารความเสีย่ง, 

                            สาํนกัเลขานกุารบริษัท  บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

2545 - 2547         ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป สว่นงานกฎหมายและแรงงานสมัพนัธ์ 

                            บริษัท เอเชีย มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากดั 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท 

1. เป็นศนูย์กลางในการให้ความรู้และคําแนะนําแก่บคุลากรของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือให้บคุลากรดงักลา่ว

เข้าใจและสามารถปฏิบตัิงานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ นโยบาย ได้อย่างถกูต้อง รวมทัง้การจัดอบรมความรู้

เก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ นโยบายดงักลา่วให้แก่บคุลากรของบริษัท 

2. ติดตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ท่ีมีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะอนุกรรมการของ

บริษัททราบ 

3. ระบคุวามเสีย่งด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ในการพฒันาหรือทําธุรกรรมใหมข่องบริษัท 

4. ติดตามดแูลให้บคุลากรของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์  

5. ระบแุละประเมินปัจจยัท่ีอาจมีผลทําให้บริษัทและบริษัทยอ่ยไมส่ามารถปฏิบตัิงานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ได้ 

ทัง้นี ้ตามความจําเป็นและเหมาะสม พร้อมทัง้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

6. กํากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ในการปฏิบตัิงานของบริษัท และ

รายงานผลการกํากบัดแูลต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

เว้นแตใ่นกรณีท่ีเป็นการรายงานผลการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานทัว่ไป (day to day operation) อาจรายงานตอ่ผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษัทก่อนการรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายก็ได้ ทัง้นี ้ตาม

แนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายได้กําหนดขึน้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ในการแก้ไข

ข้อบกพร่องและผลกระทบจากการไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้ 

7. เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้หน่วยงานกํากับดแูลทราบโดยไม่ชกัช้า ในกรณีท่ีพบการปฏิบตัิท่ีเข้าข่าย

หรืออาจเข้าขา่ยฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์อยา่งมนียัสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2560  บ      
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บริษัท พริมา มารีน จาํกัด  (มหาชน) 

Prima Marine Public Company Limited 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พริมา มารีน จํากดั(มหาชน)  ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  3  ท่าน  ได้แก่  นายชายน้อย  เผ่ือนโกสมุ  ทําหน้าท่ีเป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ   นายสมชาย  ควูิจิตรสวุรรณ และนายโกสิทธ์ิ  เฟ่ืองสวสัดิ์  เป็นกรรมการตรวจสอบ  โดยทุก

ทา่นมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามอํานาจหน้าท่ีท่ี

กําหนดไว้ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการกํากบัดแูลและตรวจสอบการ

บริหารงาน  การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้สอบทานให้บริษัทจัดทําและเปิดเผย

รายงานทางการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้อง  สอดคล้องกับข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.)  โดยเน้นการปฏิบตัิตามหลกักํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

และการมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี   โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมดัระวงั  รอบคอบ  มีความเป็นอิสระ

อยา่งเพียงพอ  เพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั 

 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5 ครัง้  โดยได้หารือร่วมกบั      

ฝ่ายบริหาร   ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง  นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบั
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ผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการของบริษัท  1 ครัง้  เพ่ือให้มัน่ใจว่า ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระในการทํางานสอบบญัชี

ของบริษัทและได้รับความร่วมมืออยา่งดีจากผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของบริษัท   

ผลการดําเนินงานและการให้ความเห็นในเร่ืองตา่งๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ ดงันี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 

ซึง่ครอบคลมุงบการเงินรวม  นโยบายบญัชีท่ีสําคญั  รายการระหว่างกนั  รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

โดยได้เชิญผู้ สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ท่ีมีวาระการประชุมเก่ียวกับการพิจารณางบการเงิน  คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบญัชีในเร่ืองความถกูต้อง  ครบถ้วนของงบการเงิน  การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีสําคญัซึ่งมี

ผลกระทบต่อ        งบการเงิน  ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบนัทึกบญัชี  การเปิดเผยข้อมลูและความมีอิสระของ

ผู้สอบบญัชี  เพ่ือให้มัน่ใจวา่การจดัทํางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบญัชีตามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   

 

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุม

ภายในของบริษัทเป็นประจําทกุปี   โดยบริษัทฯ ได้นําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในท่ีจดัทําขึน้ตาม

ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาใช้เป็นแนวทางในการประเมิน

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยแบบประเมินนีไ้ด้จัดทําตามแนวคิดของ COSO (The Committee of 

Sponsoring  Organizations of the Treadway Commission)  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจและเช่ือมัน่ในระบบควบคมุภายใน

ของบริษัทมากขึน้   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ

เหมาะสม   

 

3. การตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  รายงานผล

การตรวจสอบภายในและติดตามการปรับปรุงการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการตามข้อเสนอแนะ  พบว่า การปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบภายในและบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้   รายงานผลการ

ตรวจสอบภายในสะท้อนผลการปฎิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  และฝ่ายจัดการได้ดําเนินการ

แก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในกําหนดเวลา    

 

4. การปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    ข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  และกฎหมายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บังคับกับธุรกิจของบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบได้         

สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  พบวา่  บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายอ่ืนๆ  ท่ี

เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักบัธุรกิจของบริษัทอยา่งครบถ้วน 

  

5. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชี  โดยพิจารณาจากความ

เป็นอิสระ  ความรู้ความสามารถ  ขอบเขตการปฏิบตัิงาน คณุภาพและมาตรฐานการทํางานของบริษัทสอบบญัชี   รวมถึง

คา่ตอบแทนในการสอบบญัชี  และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้แต่งตัง้บริษัท เค

พีเอ็มจี  ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั  โดยมีนายธนิต  โอสถาเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5155,  นางสาวมาริษา   ธรา
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ธรบรรพกุล  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5752,  นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5565, นาย

บณัฑิต  ตัง้ภาภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8590  เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจําปี 2561 

6. การสอบทานรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกนั คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้สอบทานรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และระหว่างกันว่ารายการดงักล่าวดําเนินการตามกฎหมาย

ระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือเก่ียวข้องกนั นัน้  พบวา่ รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีมีความสมเหตสุมผลเป็นธรรมและเป็นประโยชน์

สงูสดุกบับริษัทรวมทัง้ได้เปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ 

7. การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานตามนโยบายการบริหารจดัการ

เพ่ือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ   โดยเฉพาะรายการเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ พบว่า กรรมการและพนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีกําหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด  โดยคณะกรรมการบริษัทได้สง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสมํ่าเสมอ

และต่อเน่ืองเป็นไปตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  ทําให้มัน่ใจได้วา่กรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทได้ทําหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม     

8. การบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง  พบว่า บริษัทได้จดัให้มีคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ทําหน้าท่ีประเมินความเสีย่ง การทบทวนความ

เสีย่งและติดตามการบริหารความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยคณะทํางานได้จดัทํารายงานความเสีย่งและการบริหารความ

เสี่ยงนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน

ต่างๆ  เพ่ือนําไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้   และเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ  มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอก  โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบและความรุนแรงของ

ผลกระทบ(ถ้าเกิดขึน้)  รวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของมาตรการในการลดและป้องกนัผลกระทบจากความเสี่ยง

ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้   

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างอิสระ โดยใช้

ความรู้ความสามารถ  ความระมดัระวงั  ความรอบคอบ  โดยไมม่ีข้อจํากดัในการปฏิบตัิงานและสามารถเข้าถึงข้อมลูของ

บริษัทเพ่ือให้ได้ข้อสรุปจากประเด็นต่างๆ อย่างชดัเจน  ตลอดจนได้ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท     

(นายชายน้อย   เผ่ือนโกสมุ) 

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท พริมา มารีน จาํกัด  (มหาชน) 

Prima Marine Public Company Limited 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

 

 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการท่ีดี (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ประกอบด้วย

กรรมการ จํานวน 3 ทา่น โดยมีกรรมการอิสระจํานวน  2  ทา่น ซึ่งมีพลเรือเอกนิพธ์ จกัษุดลุย์  เป็นประธานคณะกรรมการ

สรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ และนายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการ

อิสระ เป็นกรรมการ และมีนายอนุพงษ์ ชํานาญการ เลขานกุารบริษัทและหวัหน้างานการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ทํา

หน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีขอบเขตและหน้าท่ีความรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิท่ีดีสําหรับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย    

 

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุมทัง้สิน้จํานวน 4 ครัง้ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตและความ

รับผิดชอบตามกฎบตัรท่ีอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท ซึง่สรุปได้ดงันี ้

• ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรธุรกิจ และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ดงักลา่ว โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นวา่บริษัทได้มีการปฏิบตัิตามนโยบายสาํคญัๆ ภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ี

ดีท่ีกําหนด ซึ่งนโยบายท่ีใช้บงัคบัอยู่มีความเพียงพอเหมาะสมกับโครงสร้างการควบคุมภายในและธุรกิจของบริษัทใน

ปัจจุบนั อย่างไรก็ดี ได้เสนอให้มีการปรับปรุงในบางประเด็นเพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

• เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาเลือกตัง้

กรรมการท่ีพ้นจากตาํแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  



บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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• พิจารณาแผนการสบืทอดตําแหนง่บคุลากรของบริษัทและบริษัทในกลุม่ธุรกิจเรือ เพ่ือความตอ่เน่ืองในการ

ปฏิบตัิงาน รวมทัง้ให้ดําเนินการจดัทําแผนการพฒันาผู้บริหารรายบคุคลให้มีความเหมาะสม 

• ดแูลให้มีการปฐมนิเทศสาํหรับกรรมการใหม ่ผู้บริหาร และพนกังาน โดยมีเลขานกุารบริษัทและหวัหน้างาน

การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็นผู้บรรยายชีแ้จงให้ได้รับรับทราบถึงการบริหารงาน 

ลกัษณะธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบตัิในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

• พิจารณาหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุตั ิ

• พิจารณาเห็นชอบรายงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานกักํากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการ

บริษัท รวมทัง้การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการท่ีบริษัทจดัตัง้ขึน้ ตลอดรวมถึงผู้บริหารและพนกังาน ให้เป็นไปตาม

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

• พิจารณามีความเห็นและอนุมัติแผนงานการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการ โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือรักษามาตรฐานและพัฒนาการกํากับดูแลกิจการและสร้างการกํากับดูแลกิจการเป็นวฒันธรรมของ

องค์กร โดยใช้การสือ่ความไปยงักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ 

• พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุตั ิ

• พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้นําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

• จัดให้มีการสมัมนาของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสงู ในหัวข้อ หลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ กรรมการ และผู้ บริหาร 

เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ CG Code ตลอดจนกฎระเบียบท่ีมีการเปลีย่นแปลงไปเพ่ือการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมีประสทิธิภาพและ

เกิดการตระหนกัรู้เร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในฐานะผู้ นําองค์กรท่ีสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

• จัดให้มีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกครัง้

ภายหลงัเสร็จสิน้การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีการรายงานเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท พร้อม

ความเห็นในแนวปฏิบตัิและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม  

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายของตนเองแล้ว เห็นวา่

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาฯ สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้อยา่งครบถ้วน มีประสทิธิผล และมีความตอ่เน่ือง 

       (พลเรือเอกนิพนธ์ จกัษุดลุย์) 

ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

 29 ธนัวาคม 2560 
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บริษัท พริมา มารีน จาํกัด  (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเสี่ยง ซึง่จะทําให้ธุรกิจดําเนินไปได้และเติบโต

อย่างต่อเน่ือง จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

 

1. นายโกสทิธ์ิ  เฟ่ืองสวสัดิ์   ประธานคณะกรรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการอิสระ) 

2. นายสรุพล มีเสถียร  กรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการ) 

3. นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ กรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการ) 

 

คณะกรรมการฯ ยึดมัน่ในการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลกั 3 ประการคือ การกํากบัและบริหารความเสี่ยงตามหลกั

ธรรมาภิบาล การวางนโยบายการบริหารความเสีย่งทัง้องค์กร และการดําเนินการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างหลกัประกนัในการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการฯ ได้จดัรูปแบบของการบริหารความเสี่ยงใน 5 ประเด็นหลกัคือ การบริหารความเสี่ยง

ด้านกลยทุธ์ ด้านการปฏิบตัิการ ด้านการเงิน ด้านองค์กรบริหาร และด้านการลงทนุโครงการ 

 

 

 

 

 



บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 
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ในรอบปี  2560 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทัง้สิน้ เป็นจํานวน  4 ครัง้ โดย

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเข้าร่วมครบองค์ประชมุทกุครัง้ สามารถสรุปสาระสาํคญัในการปฎิบตัิหน้าท่ี ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาและอนมุตัิแผนบริหารความเสีย่งประจําปีท่ีฝ่ายบริหารจากทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ทําการประเมิน

ความเสี่ยงและจดัระดบัความสาํคญัของความเสี่ยงพร้อมทัง้กําหนดผลกระทบท่ีเกิดขึน้ และกําหนดวิธีจดัการความเสี่ยงนัน้ ๆ 

ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้หรือลดโอกาสท่ีจะเกิดขึน้ รวมถึงมีการกําหนดดชันีชีว้ดัความเสีย่งสาํหรับการติดตามผล  

2. ติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย

มอบหมายให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในทําการติดตามและสอบทานการจดัความเสีย่ง เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีได้ตัง้ไว้  

3. พิจารณาและอนมุตัิความเสีย่งของโครงการลงทนุตอ่เรือใหม ่เพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ขององค์กร พร้อม

ทัง้ให้ข้อเสนอแนะการปอ้งกนัเพ่ิมเติมเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมถึงมอบหมายให้มีการรายงานการติดตามและสอบ

ทานการจดัการความเสีย่งอยา่งตอ่เน่ือง 

คณะกรรมการฯ ยงัให้ความสําคญัของการปรับปรุงระบบการบริหารความเสีย่งให้มีความเป็นสากลมากขึน้ตามลาํดบั

เพ่ือรองรับการขยายกิจการและการเตบิโตขององค์กรในตลาดภมูิภาค 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายของตนเองแล้ว เห็น

วา่บริษัทฯ มีการบริหารจดัการความเสีย่งท่ีสาํคญัระดบัองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพและเหมาะสม 

      (นายโกสทิธ์ิ  เฟ่ืองสวสัดิ์) 

    ประธานคณะกรรรมการบริหารความเสีย่ง 



 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

 เอกสารแนบ 8 | หน้า 1                                       แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

                                                                     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท พริมา มารีน จาํกัด  (มหาชน) 
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คาํนิยามของอตัราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)  

   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้นิหมนุเวียน (เทา่) 

   

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

+ ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ - สนิค้าคงเหลอื) / หนึส้นิหมนุเวยีน 

(เทา่) 

   

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด = กระแสนเงินสดจากการดาํเนินงาน /หนีส้นิหมนุเวยีน (เทา่) 

   

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า = ขายสทุธิ / (ลกูหนีก้ารค้าก่อนหนีส้งสยัจะสญู + ตัว๋เงินรับการค้า) 

(เฉลีย่) 

(เทา่) 

   

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (วนั) 

   

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื = ต้นทนุขาย / สนิค้าคงเหลอื (เทา่) 

   

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (วนั) 

   

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ = ซือ้หรือต้นทนุขาย / (เจ้าหนีก้ารค้า + ตัว๋เงินจ่ายการค้า) (เฉลีย่) (เทา่) 

   

ระยะเวลาชําระหนี ้ = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (วนั) 

   

Cash cycle  = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ + ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ – ระยะเวลา

ชําระหนี ้

(วนั) 

   

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO) 

   

อตัรากําไรขัน้ต้น = กําไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ (%) 

   

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดาํเนินงาน / ขายสทุธิ (%) 

   

อตัรากําไรอ่ืน = กําไรท่ีไมไ่ด้จากการดาํเนินงาน / รายได้รวม (%) 

   

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน (%) 

   

อตัรากําไรสทุธิ = กําไรสทุธิ / รายได้รวม (%) 

   

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = กําไรสทุธิ / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉลีย่) (%) 

   



 บรษิทั พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

 

 เอกสารแนบ 8 | หน้า 3                                       แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 2560 

                                                                     

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  

   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = กําไรสทุธิ / สนิทรัพย์รวม (เฉลีย่) (%) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร = (กําไรสทุธิ + คา่เสือ่มราคา) / สนิทรัพย์ถาวรสทุธิ (เฉลีย่) (%) 

   

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ = รายได้รวม / สนิทรัพย์รวม (เฉลีย่) (เทา่) 

   

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

   

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 

   

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ = หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้รวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 

   

อตัราสว่นความสามารถชําระ

ดอกเบีย้ (Net Cashflow from 

Operating before Interest and tax/ 

Interest paid) 

= กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน + ดอกเบีย้จา่ยจากการดําเนินงาน 

+ ภาษี / ดอกเบีย้จา่ยจากการดาํเนินงานและลงทนุ 

(เทา่) 

   

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระ

ผกูพนั  

= กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / (การจา่ยชําระหนีส้นิ + ดอกเบีย้

จ่ายจากการดําเนินงานและการลงทนุ + รายจา่ยลงทนุ+ซือ้สนิทรัพย์+

เงินปันผลจ่าย) 

(เทา่) 

   

อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / กําไรสทุธิ (%) 
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	 ประเทศสิงคโปร์เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าน้ำมันและการขนส่งน้ำมันของโลก

	2.4.3 ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore Support Vessel) (“ธุรกิจเรือ Offshore”)
	2.5.1 การจัดหาสัญญาบริการขนส่ง
	1)  การประมูลงาน กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าร่วมการประมูลงานด้วยตนเอง โดยก่อนที่จะเข้าร่วมการประมูลงาน กลุ่มบริษัทฯ จะนำข้อกำหนดโครงการ (Term of Reference; TOR) มาวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนของโครงการหากกลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสที่จะชนะการประมูลและสามารถสร้างผลตอบ...
	2) การรับการว่าจ้างโดยตรง กลุ่มบริษัทฯ จะรับงานโดยตรงจากลูกค้าโดยการจัดทำสัญญาการให้บริการ หรือใบสั่งจ้าง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจัดทำในรูปแบบสัญญาหรือใบสั่งจ้างนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการขนส่ง หรือจัดเก็บทั้งในแบบ SPOT หรือ แบบ ...

	2.5.2 การจัดหาเรือ
	1) การซื้อเรือมือสอง
	2) การต่อเรือใหม่
	3) การจ้างเรือจากภายนอกกลุ่มบริษัทฯ

	2.5.3  การจัดหาผู้ให้บริการบริหารจัดการเรือ
	2.5.4 น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินเรือ (Bunker)
	2.5.5 การจัดหาคนประจำเรือ
	2.5.6 การซ่อมบำรุงเรือ
	2.6.1 ใบอนุญาตสำหรับประกอบธุรกิจภายในประเทศ
	2.6.2 ใบอนุญาตสำหรับประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย
	1)   กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย เช่น
	2)   กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างประเทศ

	3.1.1 ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจและประสิทธิภาพในการลงทุน
	3.1.2 ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการไม่ทันกำหนดตามที่วางแผนไว้
	3.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่รุนแรง
	3.1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของการขนส่งและการจัดเก็บน้ำมัน ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ทางทะเลทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
	3.1.5 ความเสี่ยงจากเหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมจากโจรสลัดทางเรือ
	3.1.6 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและราคาน้ำมันดิบ
	3.1.6.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
	3.1.6.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ

	3.2.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ในการดำเนินธุรกิจ
	3.2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
	3.2.3 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน
	3.2.4 ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาให้บริการทางเรือก่อนกำหนด และ/หรือ ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเมื่อครบอายุสัญญาได้
	3.2.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
	3.2.6 ความเสี่ยงจากการที่ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ
	กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายทำประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงอัน
	3.3.1 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
	3.3.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อปฎิบัติและข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้
	3.4.1 กฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าว ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ
	3.4.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 74.0 ภายหลังการกระจายหุ้นของบริษัทฯ
	3.4.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ หลังเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
	4.1.1 สินทรัพย์ถาวรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทฯ
	4.1.1.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
	4.1.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
	4.1.1.3 เรือเดินทะเลและค่าซ่อมเรือครั้งใหญ่
	4.1.1.4 เรือเดินทะเลที่อยู่ระหว่างต่อเรือ
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