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คาํนิยาม 

กลุม่บริษัทฯ หมายถึง บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

กสทช. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

การขนสง่แบบ Bareboat หมายถึง สญัญาเชา่เรือเปลา่ (Bareboat) 

การขนสง่แบบ COA หมายถึง การขนสง่สนิค้าแบบทําสญัญาตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือให้บริการขนสง่

ตอ่เน่ือง (Contract of Affreightment) 

การขนสง่แบบ SPOT หมายถึง การขนสง่สนิค้าแบบรายเท่ียว (Spot Charter) 

การขนสง่แบบ TC หมายถึง การขนสง่สนิค้าแบบกําหนดระยะเวลาหนึง่ (Time Charter) 

การขนสง่แบบ VOYAGE หมายถึง การขนสง่สนิค้าเฉพาะเท่ียว (Voyage Charter) 

คนประจําเรือ หมายถึง พนกังานทกุคนท่ีปฏิบตัิการบนเรือ 

ธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ 

FSU 

หมายถึง ธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บนํา้มนัดิบ และผลติภณัฑ์นํา้มนัสาํเร็จรูป (Floating 

Storage Unit) 

ธุรกิจเรือขนสง่ฯ หมายถงึ ธุรกิจเรือขนสง่นํา้มนัดิบ ผลติภณัฑ์นํา้มนัสาํเร็จรูป ผลติภณัฑ์นํา้มนักึง่

สาํเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว 

ธุรกิจบริหารเรือ หมายถงึ ธุรกิจบริหารจดัการเรือ (Ship Management Services) 

นทลนิ หมายถงึ บริษัท นทลนิ จํากดั 

บริษัทฯ หมายถงึ บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 

ปตท. หมายถงึ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

เรือขนสง่ หมายถงึ เรือขนสง่นํา้มนัดิบ ผลติภณัฑ์นํา้มนัสาํเร็จรูป ผลติภณัฑ์นํา้มนักึ่งสาํเร็จรูป 

และปิโตรเคมีเหลว 

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

เรือ AWB  หมายถงึ เรือขนสง่และท่ีพกัอาศยัสาํหรับพนกังานประจําแทน่ขดุเจาะนํา้มนัปิโตรเลยีม 

(Accommodation Work Barge) 

เรือ Double Hull หมายถึง เรือท่ีมีเปลอืกเรือสองชัน้ 

เรือ FSO หมายถึง เรือขนสง่และจดัเก็บนํา้มนัดิบสาํหรับแทน่ขดุเจาะนํา้มนั (Floating Storage 

and Offloading Unit) 

เรือ FSU หมายถึง เรือขนสง่และจดัเก็บนํา้มนัดิบ และผลติภณัฑ์นํา้มนัสาํเร็จรูป (Floating 

Storage Unit) 

เรือ Single Hull หมายถึง เรือท่ีมีเปลอืกเรือชัน้เดียว 



สญัญาจดัเก็บแบบ SPOT หมายถึง สญัญาการจดัเก็บสนิค้าระยะสัน้ (Spot Charter) 

สญัญาจดัเก็บแบบ TC หมายถึง การจดัเก็บสนิค้าแบบกําหนดระยะเวลาหนึง่ (Time Chater) 

สนิค้า หมายถึง นํา้มนัดิบ ผลติภณัฑ์นํา้มนัสาํเร็จรูป ผลติภณัฑ์นํา้มนักึ่งสาํเร็จรูป และปิโตร

เคมเีหลว 

ABS หมายถึง American Bureau of Shipping 

Aframax หมายถงึ เรือท่ีมีขนาดบรรทกุระหวา่ง 80,000 - 120,000 เดทเวทตนั 

Big Sea หมายถงึ บริษัท บ๊ิกซี จํากดั 

BL หมายถงึ Bill of Lading 

BMS หมายถงึ บริษัท บงกช มารีน จํากดั 

Broker หมายถงึ ผู้ ทําหน้าท่ีจดัหาเรือหรือสนิค้า 

BSC หมายถงึ บริษัท จดัหางานบีเอสซี แมเนจเม้นท์ จํากดั 

BV หมายถงึ Bureau Veritas 

CAGR หมายถงึ อตัราการเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี (Compound Annual Growth Rate) 

CEC หมายถงึ บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลมิิเต็ด 

DNV GL หมายถงึ Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd 

DWT/ เดตเวทตนั หมายถึง เป็นหนว่ยท่ีใช้กําหนดนํา้หนกับรรทกุของเรือ ประกอบด้วย นํา้หนกัสนิค้า 

นํา้มนัเชือ้เพลงิ นํา้จืด คนโดยสาร และเสบียงอาหาร (Deadweight Tonnage) 

GDP หมายถึง ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

EMA หมายถึง Energy Market Authority 

EPA หมายถึง พระราชบญัญตัิพิทกัษ์สิง่แวดล้อมของสหรัฐอเมริกา 

(US Environment Protection Act) 

IACS หมายถึง องค์กรสถาบนัจดัชัน้เรือระหวา่งประเทศ 

(International Associattion of Classisfication Societies) 

ILO หมายถึง องค์กรแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization) 

IMDG หมายถึง อนสุญัญาทางทะเลระหวา่งประเทศวา่ด้วยการขนสง่สนิค้าอนัตราย 

(International Maritime Dangerous Goods Code) 

IMF หมายถึง กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund) 

IMO หมายถึง องค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization) 



ISM Code หมายถึง ประมวลข้อบงัคบัเก่ียวกบัการบริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ 

(International Safety Management Code) 

LR  หมายถึง Lloyd’s Register 

MARPOL หมายถึง อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการปอ้งกนัมลพิษจากเรือ (The 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 

MARPOL) 

MLC หมายถงึ อนสุญัญาแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention) 

NGLs หมายถงึ ก๊าซโซลนีธรรมชาติ (Natural Gas Liquids) 

NK หมายถงึ Nippon Kaiji Kyokai  

NMC หมายถงึ บริษัท นทลนิ แมนเนจเมนท์ จํากดั 

NSSG หมายถงึ Nathalin Shipping Pte Ltd.  

NTL หมายถงึ บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จํากดั 

OCIMF หมายถงึ Oil Companies International Marine Forum 

OCN หมายถงึ บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จํากดั 

STS Transfer หมายถงึ การรับ-สง่สนิค้ากลางทะเล (Ship-to-Ship Transfer) 

SHT หมายถงึ บริษัท สงิหา แท็งเกอร์ จํากดั 

SIRE หมายถึง Ship Inspection Report Program 

SOLAS หมายถึง อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยความปลอดภยัแหง่ชีวิตในทะเล 

(International Convention for Safety of Life at Sea) 

STC หมายถึง บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จํากดั 

STCW หมายถึง อนสุญัญาวา่ด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและการเข้า

ยามสาํหรับคนประจําเรือ (Standard of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers, STCW) 

TIM หมายถึง บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จํากดั 

TMT หมายถึง บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จํากดั 

TNS หมายถึง บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จํากดั 

TNTL หมายถึง Top-NTL Pte. Ltd. 

TST หมายถึง Top-NTL Shipping Trust 

VLCC หมายถึง เรือท่ีมีขนาดบรรทกุระหวา่ง 160,000 - 320,000 เดตเวทตนั 

 



 
 

  

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 



                                      ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 1 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน า้มันดิบ ผลิตภัณฑ์น า้มันส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น า้มันกึ่งส าเร็จรูป และ 
ปิโตรเคมีเหลว (“ผลิตภณัฑ์ฯ”) ทางเรือให้กบัลกูค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนสง่ที่ให้
การสนบัสนนุงานส ารวจและผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล และการบริหารจดัการเรือ ซึง่เป็นหวัใจส าคญัในหว่งโซอ่ปุทานของ
อตุสาหกรรมน า้มนัและปิโตรเคมี โดยธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ แบง่เป็น 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ 

1) ธุรกิจเรือขนส่งน า้มันดิบ ผลิตภัณฑ์น า้มันส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น า้มันกึ่ งส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว 
(“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)  

กลุม่บริษัทฯ ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์ฯ แก่ลกูค้าที่ท าธุรกิจโรงกลัน่น า้มนั และผู้ ค้าน า้มนัรายใหญ่เพื่อขนสง่สินค้า
ไปสูจุ่ดหมายปลายทางที่ลกูค้าก าหนด โดยให้ความส าคญัด้านความปลอดภยั ชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม การควบคมุ
คุณภาพผลิตภณัฑ์ฯ ตามที่ลกูค้าก าหนดโดยไม่ให้มีการปนเปือ้น และไม่ให้คุณสมบตัิทางเคมีของผลิตภณัฑ์ฯ ที่ขนส่ง
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการขนสง่ที่ตรงต่อเวลา (Punctuality) อีกด้วย โดยธุรกิจเรือขนสง่ฯ แบ่งเป็นธุรกิจเรือขนสง่ฯ ใน
ประเทศ และธุรกิจเรือขนสง่ฯ ระหวา่งประเทศ 

2) ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน า้มันดิบ และผลิตภณัฑ์น า้มันส าเร็จรูป (“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”)  

กลุม่บริษัทฯ ให้บริการขนสง่และจดัเก็บสินค้าแบบลอยน า้ (Floating Storage Unit, FSU) โดยใช้เรือที่มีถงัจดัเก็บ
สินค้าขนาดใหญ่ (“เรือ FSU”) เป็นสถานที่จัดเก็บ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้าของลูกค้าให้ยงัคง
คณุภาพ คณุสมบตัิ และปริมาณตามที่ลกูค้าก าหนดในระยะเวลาที่ตกลงกนัไว้ และยงัให้บริการผสมน า้มนั (Blending) 
บนเรือตามชนิดน า้มนั (Specification) ที่ลกูค้าต้องการเพื่อกระจายสินค้าสง่ต่อให้แก่ลกูค้ารายอื่นในภมูิภาค โดยเป็นไป
ตามกฎข้อบงัคบัของกฎหมาย  

3) ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“ธุรกิจเรือ Offshore”)  

กลุม่บริษัทฯ ให้บริการเรือสนบัสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทางกลางทะเลแก่ลกูค้า  ซึ่งโดยสว่นใหญ่จะเป็น
บริษัทส ารวจและผลิตน า้มันกลางทะเล โดยกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการ ได้แก่ ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน า้มันดิบส าห รับ 
แท่นขดุเจาะน า้มนั (Floating Storage and Offloading Unit, FSO) (“เรือ FSO”) ธุรกิจเรือขนสง่และที่พกัอาศยัส าหรับ
พนกังานประจ าแทน่ขดุเจาะน า้มนั (Accomodation Work Barge, AWB) เป็นต้น 

4) ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (“ธุรกิจบริหารเรือ”)  

การบริหารจดัการเรือ เป็นสว่นส าคญัของการด าเนินธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ โดยมีขอบเขตงานหลกัประกอบด้วย 
การบงัคบัและการควบคุมการเดินเรือ การจัดหาคนประจ าเรือ (Crew) การจัดการฝึกอบรมและดูแลด้านสขุภาพและ 
ความปลอดภัยของคนประจ าเรือ การบ ารุงรักษาตัวเรือ เคร่ืองยนต์ และเคร่ืองมือและอุปกรณ์ การด าเนินการด้าน
ใบอนญุาตและเอกสารตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยงานราชการ เป็นต้น 
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1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน์  

“กลุม่บริษัทฯ จะเป็นองค์กรชัน้น าด้านธุรกิจการขนสง่ทางทะเลและสนบัสนนุกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล
อย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีความเป็นเลิศด้านการปฏิบตัิงานและให้บริการขนส่งและจดัเก็บสินค้ากลาง
ทะเลอยา่งเป็นท่ีไว้วางใจ เป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ และตอบสนองตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า” 

พันธกิจ 

• กลุม่บริษัทฯ จะเป็นองค์กรชัน้น าในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด้านพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์ ตลอดจนสนบัสนนุงานกิจการ
ส ารวจและผลติปิโตรเลยีมในทะเล 

• กลุม่บริษัทฯ จะขยายตลาดให้ครอบคลมุภมูิภาคเอเชียแปซิฟิคในการขนสง่ผลติภณัฑ์เคมี ปิโตรเลยีม ก๊าซปิโตรเลยีม
เหลว และโลจิสติกส์ ตลอดจนสนบัสนนุงานกิจการส ารวจและผลติปิโตรเลยีมในทะเลให้ครบวงจร 

• กลุ่มบริษัทฯ จะขยายการลงทุนในรูปแบบการร่วมทนุกับกลุ่มธุรกิจผู้มีความช านาญในแต่ละสาขา เพื่อการเติบโต  
แบบยัง่ยืน 

• กลุม่บริษัทฯ จะมุง่เน้นการพฒันาความสามารถของพนกังาน สง่เสริมการท างานเป็นทีม ด้วยบรรยากาศการท างานที่    
เป็นสขุ บนพืน้ฐานแหง่ความเช่ือมัน่ระหวา่งกนั 

• กลุม่บริษัทฯ จะเป็นองค์กรที่สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรม ตอบสนองกบัแผนการลงทนุที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีระบบบริหารจดัการท่ีมีมาตรฐาน และดแูลผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทียมกนั 

• กลุม่บริษัทฯ จะมุง่เน้นหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

ด้วยความมุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจให้บริการและขนสง่โดยเรืออย่างครบวงจรของกลุม่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลก าไร
อย่างยั่งยืนทัง้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย กลุ่มบริษัทฯ จึงตัง้มั่นและทุ่มเทใจด้วยมี
วตัถปุระสงค์และเปา้หมายการด าเนินงานของกลุ่มเพียงหนึง่เดียว นัน่คือ “การดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายเพื่อ
สร้างความยั่ งยืนอย่างแท้จริง” โดยถือหลกัคติพจน์ “ด าเนินงานโดยเห็นแก่ส่วนรวมเป็นส าคัญ” ด้วยเหตุนี ้เมื่อ
สว่นรวม ชุมชน สงัคมเจริญก้าวไกล กลุม่บริษัทฯ ซึ่งเป็นชิน้สว่นหนึง่ของสงัคมย่อมเติบโตอย่างมีคณุคา่และด าเนินธุรกิจ
มัน่คงเช่นกนั 

กลยุทธ์ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

เพื่อการด าเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพสงูสดุอนัจะสร้างผลสมัฤทธ์ิท่ีคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีสว่นได้เสีย 
ทุกราย กลุ่มบริษัทฯ ได้ก าหนดทิศทางและนโยบายการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นส าคญั อนัได้แก่  
กลยทุธ์ด้านการให้บริการ และกลยทุธ์ทางการตลาด โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. กลยุทธ์ด้านการให้บริการ 

กลุม่บริษัทฯ มีการวางแผนการให้บริการแก่ลกูค้าในแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อครอบคลมุความต้องการและความพงึ
พอใจของลกูค้า ทัง้ทางด้านคณุภาพด้านการปฏิบตัิงานและด้านการให้บริการ โดยมีองค์ประกอบของกลยทุธ์ดงันี  ้
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(1) กลุม่บริษัทฯ มุง่เน้นการให้บริการแบบครบวงจร (One-stop Service) 

เนื่องจากธุรกิจเรือขนสง่ฯ ธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU ธุรกิจเรือ Offshore และธุรกิจบริหารเรือ เป็นธุรกิจที่
ต้องอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เพราะมีความซบัซ้อนในการด าเนินงานและมีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบตัิตามอยา่ง
เคร่งครัด กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางการให้บริการแบบครบวงจร โดยมีองค์ประกอบการให้บริการ คือ  
ให้ค าแนะน าในการจดัหาเรือที่เหมาะสมกบัประเภทสินค้าที่ลกูค้ามีความต้องการจะท าการขนสง่ ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกในด้านข้อมูลของเมืองท่าต่าง  ๆ พร้อมทัง้คัดสรรคนประจ า เรือให้ตรงกับความต้องการของ 
ผู้ เช่าและลกูค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามข้อก าหนดสากล รวมถึงการให้ค าแนะน าในเร่ือง 
กลยทุธ์การบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ของลกูค้าในการขนสง่ที่ท าให้ลกูค้าเกิดประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนการขนส่ง
สนิค้าและควบคมุคณุภาพ การบริการเพื่อให้เกิดความปลอดภยัทัง้แก่ชีวิต ทรัพย์สนิ และสิง่แวดล้อม 

▪ มุง่เน้นการให้บริการด้วยกองเรือซึง่มคีณุภาพ 

กลุ่มบริษัทฯ มีกองเรือซึ่งประกอบด้วยเรือขนส่ง เรือ FSU และเรือ Offshore โดยมีเรือตัง้แต่ขนาดประมาณ 
1,000  ถึง  300,000 DWT ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการจัดหาประเภทและขนาดของเรือเพื่อตอบสนอง  
ความต้องการของลกูค้าที่แตกต่างกนัไปให้เหมาะสมตามประเภทของสินค้าที่จะขนสง่ ตลอดจนเส้นทางการขนส่ง
และร่องน า้ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ มีความพร้อมและความเช่ียวชาญในการปรับเปลีย่นระบบและอปุกรณ์บนเรือให้
เหมาะสมตอ่การใช้งานตามความต้องการของลกูค้าอีกด้วย 

▪ มุง่เน้นการบริหารเรือด้วยความเช่ียวชาญ 

จากประสบการณ์กวา่ 30 ปี ในการให้บริการขนสง่น า้มนัหลากหลายประเภท ตลอดจนสนิค้าปิโตรเคมีเหลวและ
ก๊าซปิโตรเลียม สิ่งเหล่านีไ้ด้สร้างประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย จนกลุ่มบริษัทเช่ือมัน่ว่า กลุ่มบริษัทมีบุคลากรที่มี
ประสบการณ์และความสามารถเพียงพอที่จะให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้ากลางทะเลแก่ลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย บนพืน้ฐานของกฎหมาย ข้อก าหนด และกฎข้อบังคับต่าง ๆ เช่น (1) กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องขององค์กรในประเทศ (2) กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของประเทศที่เรือของกลุม่บริษัท
ด าเนินธุรกิจ (3) อนุสญัญาหลกัต่าง ๆ ซึ่งก าหนดโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization (IMO)) และ (4) แนวทางและข้อก าหนดใน Ship Inspection Report Program (SIRE) ของ Oil 
Companies International Marine Forum (“OCIMF”) เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น กองเรือของกลุ่มบริษัทได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าในเร่ืองการได้มาตรฐานตาม
อนุสญัญาระหว่างประเทศในด้านความปลอดภยั ด้านการป้องกันมลภาวะจากเรือ และด้านคนประจ า เรือ ส่วนใน
ด้านการควบคมุคณุภาพและความพร้อมในการปฏิบตัิการเดินเรืออยา่งมีประสิทธิภาพ และกองเรือของกลุม่บริษัทฯ 
ยงัได้รับการรับรองจากสมาคมจดัชัน้เรือ (Classification Societies) เช่น หนงัสอืรับรองจาก Lloyd’s Register (“LR”) 
American Bureau of Shipping (“ABS”) Nippon Kaiji Kyokai (“NK”) Bureau Veritas (“BV”) และ  Det Norske 
Veritas and Germanischer Lloyd (“DNV GL”) เป็นต้น 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของบคุลากรเพื่อน าไปสูก่ารบริหารเรือด้วยความเช่ียวชาญ
โดยกลุม่บริษัทฯ ได้ก าหนดให้คนประจ าเรือได้รับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ และเพิ่มคณุสมบตัิ
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ของคนประจ าเรือของกลุม่บริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ อาทิ การฝึกอบรมและเปลี่ยนประกาศนียบตัรของคนประจ าเรือ
ของกลุม่บริษัท จาก SCTW 1995 เป็น SCTW 2010 ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

▪ มุง่เน้นการควบคมุคณุภาพของการให้บริการอยา่งเคร่งครัด 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคญักับการควบคุมคณุภาพของบริการอย่างสงูสดุ ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภยัของ
การปฏิบัติงานเรือและสินค้า รวมทัง้ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทฯ มีความเข้มงวดต่อ
พนักงานประจ าเรือให้ปฏิบัติตามขัน้ตอนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และด า เนินการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและสภาพเรือให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการให้
ค าปรึกษาที่เก่ียวข้องกบัการขนสง่ทางเรือ ได้แก่ การให้ค าปรึกษาด้านการปฏิบตัิงานสินค้าและงานเทคนิคของเรือ 
และการด าเนินการด้านเอกสารกับองค์กรควบคุมของรัฐและเอกชน เพื่อสามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่ าง
ปลอดภยัตรงตอ่เวลา และไมม่ีความผิดพลาดในการขนสง่ 

(2) กลุม่บริษัทฯ มุง่เน้นสร้างบคุลากรท่ีมากด้วยประสบการณ์ 

▪ คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และ
ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ประกอบกบัการติดตามพฒันาการและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของอตุสาหกรรม 
รวมถึงการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า (Customer’s feedback) ในการให้บริการ ท าให้คณะผู้บริหารสามารถน า
ความรู้ด้านอตุสาหกรรมและความคิดเห็นจากลกูค้ามาใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของกลุม่บริษัท เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถแขง่ขนัในอตุสาหกรรม 

▪ คณะบคุลากรสนบัสนนุการด าเนนิงาน 

กลุม่บริษัทฯ มีคณะบคุลากรสนบัสนนุการด าเนินงานที่มีประสบการณ์ในอตุสาหกรรมเป็นระยะเวลายาวนาน  
ท าให้มีความเข้าใจในธุรกิจเรือขนส่งฯ ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ธุรกิจเรือ Offshore และ ธุรกิจบริหารเรือ  
ในด้านการปฏิบตัิงาน และการด าเนินงานให้ถกูต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นที่
ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้า ท าให้สามารถให้ค าแนะน าทางด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องให้แก่ลกูค้าซึง่มีสนิค้าและเส้นทางการขนสง่ที่แตกตา่งกนัไป 

▪ คนประจ าเรือ 

กลุม่บริษัทฯ มีความสามารถในการสรรหาคนประจ าเรือ อาทิ กปัตนั ต้นเรือ ต้นกล เป็นต้น ที่มีคณุสมบตัิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องที่ก าหนด และเหมาะสมตอ่ประเภทและขนาดของเรือ รวมถึงเส้นทาง
ขนสง่ เช่น คณุสมบตัิด้านวฒุิการศกึษา ด้านประสบการณ์ท างาน ด้านใบประกอบวิชาชีพเฉพาะในสาขาที่เก่ียวข้อง 
เป็นต้น ความสามารถในการสรรหาคนประจ าเรือ ท าให้กลุม่บริษัทฯ สามารถให้บริการลกูค้าในการขนสง่และจดัเก็บ
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลาในการขนสง่ รวมถึงความปลอดภยัในสินค้าและตวัเรือ ซึ่งจะท าให้ลกูค้ามี
ความมัน่ใจในการใช้บริการของกลุม่บริษัทฯ มากขึน้ 
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(3) กลุม่บริษัทฯ มุง่เน้นการรักษาความเป็นผู้น าทางด้านการขนสง่ในประเทศ 

ปัจจุบนักลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้น าในการขนส่งน า้มนั ผลิตภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป ผลิตภณัฑ์น า้มนักึ่งส าเร็จรูปและ 
ปิโตรเคมีเหลว โดยกลุม่บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้และปริมาณการขนสง่อยา่งต่อเนื่อง เนื่องจากลกูค้าให้ความ
เช่ือมัน่ในคณุภาพและบริการของกลุม่บริษัทฯ อย่างไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ ยงัคงมุ่งพฒันาการให้บริการและธุรกิจตอ่ไป
เพื่อรักษาความเป็นผู้น าในระยะยาว ซึ่งกลุม่บริษัทฯ มีแผนการพฒันาคณุภาพการให้บริการ โดยการสัง่ต่อเรือใหม ่
ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเรือให้สามารถขนส่งในปริมาณมากขึน้ หรือสัง่ซือ้เรือที่มีอายนุ้อยเพื่อทดแทนเรือล า เก่าที่จะ
ปลดระวาง ท าให้สามารถลดอายเุฉลีย่ของกองเรือซึง่จะเพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลกูค้าในการขนสง่และ
จดัเก็บสินค้าทางเรือในเชิงปริมาณและคณุภาพที่มากขึน้ สง่ผลให้สามารถเพิ่มรายได้จากการให้บริการแก่ลกูค้าได้ 
รวมถึงลดค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาเรือ ตลอดจนการคัดสรรพนักงานที่มีศักยภาพและประสบการณ์เพื่อรองรับ  
การเติบโต รวมถึงรักษาพนกังานที่มีผลงานการท างานที่ดี และการหาโอกาสในการเพิ่มสดัส่วนการขนสง่ในบริษัท
ผู้ ค้าน า้มนัในประเทศ เป็นต้น 

(4) กลุม่บริษัทฯ มุง่เน้นการเพิ่มศกัยภาพในธุรกิจตลาดตา่งประเทศ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จึงได้จัดตัง้บริษัทย่อยในประเทศ
สิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าน า้มนัของภูมิภาคเอเชียที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานที่เป็น
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับจากลกูค้าต่างประเทศ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีแผนการขยายธุรกิจและเพิ่มศกัยภาพ
ของกองเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU ในประเทศสงิคโปร์และประเทศมาเลเซีย เพื่อรองรับความต้องการของลกูค้าทีม่ตีอ่
บริการของกลุม่บริษัทฯ   ที่เพิ่มขึน้ 

(5) กลุม่บริษัทฯ มุง่เน้นการดแูลลกูค้าในแบบคูค้่าธุรกิจระยะยาว (Long-Term Partnership) 

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความสมัพนัธ์กับลกูค้าแบบระยะยาว (Long-Term Partnership) โดยได้เตรียม
ความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคลและเงินทุนที่จะสามารถเพิ่มความสามารถในการให้บริการและ เพิ่มเส้นทาง 
การเดินเรือในภูมิภาคต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และ 
มีประสบการณ์ทัง้ในด้านการเดินเรือ ภมูิศาสตร์ กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง รวมถึงมีฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่งที่สามารถเพิ่มศกัยภาพกองเรือเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของลกูค้าได้อยา่งตอ่เนื่อง 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังดูแลและใส่ใจลูกค้าตลอดระยะเวลาการให้บริการ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการ
ประสานงานและท างานร่วมกบัลกูค้าอยา่งใกล้ชิด ท าให้กลุม่บริษัทฯ สามารถรับรู้ปัญหาของลกูค้าได้อยา่งทนัทว่งที 
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถติดต่อ  
กลุม่บริษัทฯ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อพร้อมรับมือกบัปัญหาที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้พร้อมให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ตามที่ลกูค้าต้องการ 

(6) กลุม่บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการบริหารต้นทนุในการด าเนินงาน 

กลุม่บริษัทฯ มุง่เน้นการบริหารต้นทนุในการด าเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยกลุม่บริษัทฯ มีการวางแผนการ
จดัซือ้วสัดแุละอปุกรณ์ และการซอ่มบ ารุง โดย (1) จดัซือ้วสัด ุอะไหล ่และอปุกรณ์บนเรือในครัง้ละปริมาณมาก และ     
(2) วางแผนการซ่อมบ ารุง (Planned maintenance service) และการปฏิบตัิตามแผนการซ่อมบ ารุงของเรือขนส่ง 
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แต่ละล าอย่างเคร่งครัด ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับวสัดุ และอะไหล่ของเรือ รวมทัง้ช่วยยืดอายุการใช้งานของ  
เรือขนสง่ 

นอกจากนี ้ในการจดัซือ้วสัด ุอะไหล ่และอปุกรณ์ กลุม่บริษัทฯ จะจดัให้คู่ค้าน าเสนอวสัด ุอะไหล ่และอปุกรณ์ 
โดยทางกลุม่บริษัทฯ จะประเมินราคาและคณุภาพในการตดัสินใจเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาเปรียบเทียบคู่ค้ามากกวา่  
2 ราย ขึน้ไป เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอ่รองราคาอีกทางหนึง่ 

2. กลยุทธ์ด้านการตลาด 

กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดในการรักษาและขยายฐานลูกค้า เพื่อสร้างคู่ค้าที่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจใน  
ระยะยาว และลดความเสีย่งจากการแขง่ขนัตดัราคา ดงันี ้

(1) กลุม่บริษัทฯ มุง่เน้นรักษาเครือขา่ยนายหน้า (Broker) ที่มีศกัยภาพ 

กลุ่มบริษัทฯ มีเครือข่ายนายหน้า (Broker) ผู้ท าหน้าที่จัดหาเรือหรือสินค้าที่มีศกัยภาพทัง้ในและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศสงิคโปร์ ซึง่เป็นศนูย์กลางการเดินเรือและมีทา่เรือขนาดใหญ่ (Major Maritime Hub) โดยนายหน้า 
(Broker) และกลุ่มบริษัทฯ จะมีการติดต่อประสานงานกนัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูสถานการณ์ตลาด 
ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อจดัหาเรือและจดัหางานส าหรับให้บริการในกลุม่ลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม่ ทัง้นี ้เครือข่าย
นายหน้า (Broker) ที่มีศกัยภาพของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขนัให้แก่กลุ่มบริษัทฯ 
และเพิ่มประสทิธิภาพในการหาเรือ และหางานใหมใ่นตลาดจดัหาเรือขนสง่ เรือ FSU และเรือ Offshore 

(2) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการในด้านการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เรือและศกัยภาพในการ
แขง่ขนั 

ทางกลุม่บริษัทฯ มุง่เน้นการบริหารจดัการเรือขนสง่สนิค้าในกลุม่บริษัทฯ ด้วยการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้เรือให้
สงูที่สดุ (Ship Utilization) โดยเมื่อฝ่ายการตลาด (Commercial) ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับทราบถึงตารางการขนส่ง 
ขาไปของลกูค้า ทางกลุม่บริษัทฯ จะด าเนินการหาลกูค้าที่ต้องการขนสง่สินค้าในเที่ยวขากลบั (Backhaul) เพื่อเป็น
การเพิ่มมลูค่ารายได้และประสิทธิภาพการใช้เรือขนส่งให้สงูมากที่สดุ ซึ่งจะท าให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเสนอราคา 
ค่าขนสง่ทัง้ขาไปและขากลบั ที่สามารถแข่งขนัได้กบับริษัทขนสง่สินค้าทางเรืออื่นและเป็นประโยชน์ต่อทัง้ลกูค้าและ
การด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ 

(3) กลุม่บริษัทฯ มุ่งเน้นการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลกูค้าเพื่อปรับปรุงการบริการทัง้ก่อน ระหว่าง
และหลงัการขนสง่สนิค้า 

คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าเป็นอย่างมาก     
กลุ่มบริษัทฯ จึงจัดท าการส ารวจความพึงพอใจของลกูค้าในการให้บริการ การขนส่งสินค้า การวางแผนการขนสง่
สินค้า การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ทัง้ด้านการด าเนินงานบนเรือและการอ านวย
ความสะดวกในการให้ค าปรึกษาตลอดการขนสง่ทางเรือ 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี เหตุการณ์ 

2530 

 

• นทลินก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2530 ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยเร่ิมธุรกิจด้วย
เรือ 2 ล า ขนาดประมาณ 1,000 DWT เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าประเภทน า้มันส าเร็จรูปให้แก่  
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปัจจุบนั คือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ปตท.”)) และบริษัท 
สยามสหบริการ จ ากดั (ปัจจุบนั คือ บริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน)) ในเส้นทางระหว่างศรีราชาและ
กรุงเทพฯ เป็นหลกั  

2532 • นทลินได้ขยายการให้บริการขนสง่สนิค้าทางเรือ ด้วยเรือสยามนที เพื่อขนสง่น า้มนัเคร่ืองบิน เจ.พี. 1 
ให้แก่การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย ในเส้นทางศรีราชา – คลงัปิโตรเลยีมสงขลา แทนการขนสง่ทาง
รถไฟเป็นครัง้แรก  

2533 • นทลินได้ขยายก าลังการขนส่งและเส้นทางการขนส่งสินค้าอย่ างต่อเนื่อง เพื่อขนส่งน า้มัน  
คอนเดนเสท และน า้มันชนิดอื่น  ๆ  ให้แก่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในเส้นทางระหว่างคลงั
ปิโตรเลยีมสว่นกลาง แทน่ผลติก๊าซเอราวณั คลงัปิโตรเลยีมสงขลา และคลงัปิโตรเลยีมศรีราชา  

2535 • นทลินได้ขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ ไปยงัเส้นทางระหว่างประเทศเป็นครัง้แรก จากประเทศไทยไปยงั
ภมูิภาคใกล้เคียง เช่น ประเทศกมัพชูา เป็นต้น   

2539 • เนื่องด้วยนทลินได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ในวงการน า้มัน ในด้านมาตรฐานและ
คณุภาพของการให้บริการขนสง่สินค้าทางเรือ สง่ผลให้นทลินสามารถขยายธุรกิจเรือขนสง่ฯ อย่าง
ตอ่เนื่อง โดยบริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั (“NTL”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของนทลนิในขณะนัน้ ได้เข้า
ท าสญัญาขนสง่สนิค้าแก่ ปตท. ฉบบัแรก  

• ตอ่มา NTL ได้เร่ิมขนสง่สนิค้าให้แก่บริษัท น า้มนัคาลเท็กซ์ (ไทย) จ ากดั (ปัจจบุัน คือ บริษัท เชฟรอน 
(ประเทศไทย) จ ากัด) เพื่อให้บริการขนส่งสินค้า ในเส้นทางระหว่างระยองและจุดหมายปลายทาง
ตามที่ลกูค้าก าหนด 

2544 • ตอ่มา นทลนิได้จดัตัง้บริษัท นทลนิ แมนเนจเมนท์ จ ากดั (“NMC”) เมื่อวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2544  ด้วย 
ทุนจดทะเบียน 5,000,000  บาท เพื่อขยายธุรกิจบริหารเรือให้แก่บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการให้บริการขนสง่ทางเรือแก่ลกูค้า 

2546 • บริษัท คณุนที จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของนทลนิในขณะนัน้ ได้ซือ้เรือ Aframax ล าแรก ช่ือ Sriracha 
Energy ขนาดประมาณ 90,000 DWT เพื่อใช้ส าหรับการขนส่งน า้มันให้แก่ ปตท. และบริษัท  
ไทยออยล์ จ ากดั (ปัจจบุนั คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน)) 

2547 • นทลินขยายธุรกิจขนสง่ฯ ไปยงัธุรกิจขนสง่สินค้าประเภทปิโตรเคมีเหลว โดยบริษัท กาญจนามารีน 
จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของนทลนิในขณะนัน้ ได้ให้บริการขนสง่สนิค้าประเภทปิโตรเคมีแก่บริษัทค้า
น า้มนัรายใหญ่ ในเส้นทางระหวา่งประเทศไทย และเมืองทา่ตา่ง ๆ ของประเทศจีนเป็นหลกั  

2550 • นทลินได้จัดตัง้บริษัท นทลิน ออฟชอร์ จ ากัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 
5,000,000 บาท เพื่อเตรียมตวัในการเข้าสูธุ่รกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU และธุรกิจเรือ Offshore 
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2551 • บริษัท คณุนที จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของนทลนิ ได้ซือ้เรือ Sriracha Trader ขนาดประมาณ 48,000 
DWT เข้ามาแทนเรือเดิมโดยปรับปรุงคณุภาพเพื่อให้บริการขนสง่สนิค้าแก่ CEC เป็นครัง้แรก   

2553 • นทลนิขยายกองเรือขนสง่สนิค้าอยา่งตอ่เนื่อง โดยบริษัท คณุนที จ ากดั เข้าลงทนุในเรือขนสง่ คือ เรือ 
Sriracha Master ขนาดประมาณ 90,000 DWT เพื่อให้บริการขนสง่สนิค้าแก่ CEC  

• บริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่นในห่วงโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมน า้มนัและปิโตรเคมี     
โดยเร่ิมเข้าท าธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU ด้วยเรือขนาด Very Large Crude Carrier (“VLCC”)       
ล าแรก คือ เรือ Titan Gemini (ภายหลงัได้เปลีย่นช่ือเป็นเรือ One Emerald) เพื่อให้บริการขนสง่และ
จดัเก็บน า้มนัดิบและผลติภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูปแก่บริษัทค้าน า้มนัรายใหญ่ในนา่นน า้มาเลเซีย   

• ตอ่มาบริษัทฯ ได้ขยายกองเรือ FSU โดยได้น าเรือขนาด VLCC จ านวน 2 ล า เพื่อให้บริการขนสง่และ
จดัเก็บน า้มนัดิบและผลติภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูปแก่บริษัทค้าน า้มนัรายใหญ่ในนา่นน า้มาเลเซีย  

2554 • นทลินขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจเรือ Offshore โดยบริษัท คุณนที จ ากัด เข้าท าธุรกิจเรือ FSO ด้วยเรือ 
FSO ล าแรก คือ เรือ Sriracha Trader ขนาดประมาณ 48,000 DWT เพื่อให้บริการขนสง่และจดัเก็บ
น า้มนัดิบส าหรับแทน่ขดุเจาะน า้มนัแก่ CEC ในนา่นน า้อา่วไทย   

• บริษัทฯ เข้าลงทนุและเร่ิมด าเนินธุรกิจเรือ AWB ซึง่เป็นธุรกิจหนึง่ของธุรกิจเรือ Offshore โดยมีขนาด
บรรจุได้ 300 คน เพื่อให้บริการขนส่งและที่พกัอาศยัส าหรับพนกังานประจ าแท่นขุดเจาะน า้มนัแก่
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.สผ.”) ในแหลง่ขดุเจาะและส ารวจ
ของ ปตท.สผ. เช่น แหลง่บงกช แหลง่อาทิตย์ เป็นต้น  

• นทลินได้จดัตัง้ Nathalin Shipping Pte. Ltd. (“NSSG”) (เดิมช่ือ Nathalin Offshore Pte. Ltd.) เมื่อ
วนัที่ 16 กันยายน 2554 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจไปยงัประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศนูย์กลาง
การขนสง่ทางทะเลขนาดใหญ่ (Major Maritime Hub) ซึง่ NSSG จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลที่ประเทศ
สงิคโปร์ ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000,000 สงิคโปร์ดอลลาร์ 

2555 • บริษัทฯ เร่ิมด าเนินธุรกิจเรือสนบัสนนุลาก-จงู การจดัการสมอ (เรือ AHTs) ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทหนึง่
ของธุรกิจเรือ Offshore  

• นทลิน ขยายกองเรือ FSO อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท คณุนที จ ากดั โดยลงทนุในเรือ Sriracha Eagle 
และเรือ Sriracha Leader ขนาดประมาณ 95,000 และ 44,000 DWT ตามล าดับ โดยขนส่งและ
จดัเก็บสนิค้าให้แก่ CEC ในนา่นน า้อา่วไทย 

• เนื่องด้วยอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึน้ในความต้องการใช้บริการขนส่งและจดัเก็บสินค้าทางทะเล บริษัทฯ          
ได้ขยายก าลงัการขนส่งและจดัเก็บสินค้าด้วยเรือ FSU โดยเรือ Fortune Star และ เรือ Amity Star 
ขนาด VLCC โดยขนสง่และจดัเก็บสนิค้าให้แก่บริษัทค้าน า้มนัรายใหญ่ตา่งชาติในนา่นน า้มาเลเซีย 

2556 • นทลิน ขยายกองเรือ FSU อย่างต่อเนื่อง โดยลงทนุในเรือ Energy Star ขนาด VLCC โดยขนสง่และ
จดัเก็บสนิค้าให้แก่บริษัทค้าน า้มนัรายใหญ่ตา่งชาติในนา่นน า้มาเลเซีย 

• นทลนิ เลง็เห็นถึงความต้องการขนสง่น า้มนัท่ีเพิ่มมากขึน้ จึงจดัหาเรือขนสง่ ขนาด Aframax โดยเรือ 
Northern Pearl เพื่อให้บริการขนสง่ระหวา่งประเทศ  
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2558 • ต่อมาบริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ ากดั (“SHT”) ได้เข้าลงทนุในเรือ Jubilee Star ซึ่งเป็นเรือ FSU ขนาด 

VLCC โดยขนสง่และจดัเก็บสนิค้าให้แก่บริษัทค้าน า้มนัรายใหญ่ตา่งชาติในนา่นน า้มาเลเซีย 

• บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนและช าระแล้วเป็น 850,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 8,500,000 
หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท โดยเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับ
โครงสร้างกลุม่บริษัทฯ 

• เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2558 บริษัท นทลนิ ออฟชอร์ จ ากดั ได้เปลีย่นช่ือเป็นบริษัท พริมา มารีน จ ากดั 
(“บริษัทฯ”)  

2559 • SHT ได้เข้าลงทนุในเรือ FSU อยา่งตอ่เนื่อง โดยเข้าลงทนุในเรือ Grace Star ขนาด VLCC โดยขนสง่
และจดัเก็บสนิค้าให้แก่บริษัทค้าน า้มนัรายใหญ่ในนา่นน า้มาเลเซีย  

• กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการขนส่งน า้มนัที่เพิ่มมากขึน้ จึงจัดหาเรือขนส่ง ขนาด  Aframax 
โดยเรือ Radiant Star เพื่อให้บริการขนสง่ระหวา่งประเทศ  

• บริษัทฯ ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เพื่อรวมธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการให้บริการขนส่งและจัดเก็บ
สินค้าทางเรือ การให้บริการเรือขนส่งและสนบัสนุนปฏิบตัิการทางทะเล และการบริหารจดัการเรือ 
(Ship Management) ของนทลิน มาอยู่ภายใต้บริษัทฯ โดยการซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จาก นทลิน และผู้ ถือหุ้นเดิม และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและช าระแล้วเป็น 2,000,000,000 บาท  
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  

• บริษัทฯ ซือ้หุ้นบริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากดั (“STC”) ร้อยละ 51 ของทนุที่ออกและช าระแล้ว จาก 
ผู้ ถือหุ้นอื่น โดย STC ประกอบธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU 

2560 • บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ ากดั และเปลี่ยนช่ือบริษัทฯ เป็น “บริษัท พริมา มารีน จ ากดั 
(มหาชน)” และด าเนินการเปลี่ยนมลูคา่ที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และออก
หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 500,000,000 หุ้ น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน เป็นผลให้บริ ษัทฯ  
มีทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท 

• กลุ่มบริษัทฯ ได้รับมอบเรือ “ศรีดอนศักดิ์” และ “ศรีคีรีชาด” ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กในธุรกิจขนส่ง
น า้มนัดิบ ผลติภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนสง่ฯ”) ขนาด 3,000 DWT  

• บริษัทฯ ร่วมทุนกับบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) จัดตัง้บริษัทกิจการร่วมค้า ช่ือว่า 
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ ากดั จดัหาเรือ “บงกชสตาร์” เข้ามาประกอบธุรกิจเรือขนสง่และกกัเก็บ
ผลติภณัฑ์ฯ (FSU) ซึง่เป็นเรือล าแรกที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

• บริษัทฯ เปิดท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นวนัแรก (ช่ือย่อหลกัทรัพย์ คือ PRM) ในวนัที่ 14 กนัยายน 
2560  

• NTL เพิ่มทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท (จากเดิม 503,000,000 บาท เป็น 703,000,000 บาท) 
เพื่อรองรับการขยายกองเรือของบริษัทฯ 



                                      ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 10 

ปี เหตุการณ์ 

• เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2560 NTL ลงนามในสญัญาจ้างตอ่เรือใหม่ซึง่เป็นเรือขนาดเล็กในธุรกิจขนสง่
น า้มนัดิบ ผลิตภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”) ณ ประเทศจีน จาก
บริษัทซึง่ไมไ่ด้เป็นบคุคลเก่ียวโยงกบับริษัทฯ โดย NTL ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 
ซึง่เป็นเรือขนาด 3,000 DWT จ านวน 4 ล า ส าหรับขนสง่น า้มนัใส เพื่อขยายกองเรือและเพิ่มศกัยภาพ
การแขง่ขนัทางธุรกิจ 

2561 • กลุ่มบริษัทฯ ได้รับมอบเรือต่อใหม่ “ศรีกาญจนดิษฐ์” ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กในธุรกิจขนส่งน า้มนัดิบ 
ผลติภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนสง่ฯ”) ขนาด 3,000 DWT เพื่อรองรับการ
ขนสง่สนิค้าที่เพิ่มขึน้ตามความต้องการของบริษัทค้าน า้มนัรายใหญ่ในประเทศในเดือนมกราคม  

• กลุ่มบริษัทฯ ขายเรือ “Northern Star” ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจขนส่งและจัดเก็บน า้มนัดิบ 
และผลิตภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป (“ธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU”)  เพื่อปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้อง
กบัสภาวะตลาดที่มีความผนัผวน โดยมีการจ าหนา่ยในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 

• กลุม่บริษัทฯ ลงนามเข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยการเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดจ านวนทัง้สิน้ 
360,000 หุ้นในบริษัท บิ๊กซี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดประกอบธุรกิจบริการขนส่งน า้มนัทางทะเล
ให้กบับริษัทน า้มนัในประเทศไทย ทัง้นี ้ได้แบง่การเข้าซือ้หุ้นสามญัในช่วงที่ 1 กลุม่บริษัทฯ ได้ท าการ
เข้าซือ้หุ้ นสามัญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้ นสามัญทัง้หมด หรือคิดเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
252,000 หุ้น รวมมลูคา่ 1,400,000,000 บาท เมื่อวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 

• กลุม่บริษัทฯ ขายเรือ “Amity Star” ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC ในธุรกิจขนสง่และจดัเก็บน า้มนัดิบ และ
ผลิตภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป (“ธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU”)  เพื่อปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกบั
สภาวะตลาดที่มีความผนัผวน โดยมีการจ าหนา่ยในเดือนกรกฎาคม 2561  

• กลุม่บริษัทฯ ได้ซือ้และรับมอบเรือมือสอง “สิริพิพฒัน์” ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กในธุรกิจขนสง่น า้มนัดิบ 
ผลติภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนสง่ฯ”) ขนาด 3,500 DWT เพื่อรองรับการ
ขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีเหลวตามความต้องการของบริษัทค้าน า้มนัรายใหญ่ในประเทศในเดือน
กรกฎาคม 2561 

• NTL เพิ่มทนุจดทะเบียน 250,000,000 บาท (จากเดิม 703,000,000 บาท เป็น 953,000,000 บาท) 
เพื่อเตรียมพร้อมการลงทนุในเรือตอ่ใหมจ่ านวน 4 ล า 

• กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 4 ดาวหรือ  
“ดีมาก” ในโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2561 (หรือ CGR 2018) 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 

 



                                      ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 11 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ธุรกิจเรือขนสง่ฯ  ธุรกิจขนสง่และจดัเก็บ FSU 
    

 ธุรกิจเรือ Offshore  ธุรกิจบริหารจดัการเรือ 

หมายเหต ุ

(1) ข้อมลู ณ วนัที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (7) ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ ถือหุ้นร้อยละ 12.50 
(2) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (8) Purple Ocean Holdings Limited ถือหุ้นร้อยละ 49.00 
(3) บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 50.00 (9) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30.00 
(4) บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากดั มีสดัสว่นร้อยละ 50.00 (10) บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 33.33 และ Thome Ship 
(5) บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 35.00  Management Pte. Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 33.33 
(6) TWAT Limited ถือหุ้นร้อยละ 30.00 (11) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือ

วนัที่ 30 มกราคม 2562 

87.50%   

บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ ากดั  

บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ ากดั (11)  

บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากัด (8) (11)  

บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ ากัด (9)  

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

บริษัท นทลนิ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บริษัท นทลิน จ ากัด 

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 

Austin Asset Limited (2)  

TOP-NTL Pte. Ltd. (3) 

บริษัท เอน็.ที.แอล. มารีน จ ากัด  

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ ากัด  

TOP-NTL Shipping Trust (4) 

บริษัท บทด. จ ากดั  

  บริษัท ทอ็ป นอตคิอล สตาร์ จ ากัด (5) 

51.00% 

51.00% 

51.00% 

70.00% 

33.33% 

99.99% 

99.99% 

49.00% 

50.00% 

99.99% 

99.99% 

50.00% 

35.00% 

6.08% 

54.20% (1) 

100.00% 

19.33% (1) 

49.00% 

3.04% 

3.04% 
6.08% 

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

30.00% 

บริษัท บิ๊กซี จ ากดั (6) 
70.00% 

(ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ณ วนัที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัท นทลิน จ ากัด (“นทลิน”) และ Austin Asset Limited (“Austin”) เป็นผู้ ถือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 54.20 และ 19.33 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ตามล าดบั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การประกอบธุรกิจของนทลินและบริษัทในกลุ่มแบ่งออกเป็น  4 กลุ่มธุรกิจหลกั ได้แก่  
(1) กลุม่ธุรกิจให้บริการขนสง่และจดัเก็บน า้มนัดิบ ผลิตภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป ผลิตภณัฑ์น า้มนักึ่งส าเร็จรูป และปิโตรเคมี
เหลว การสนับสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการเรือ (2) กลุ่มธุรกิจค้าขายน า้มนั
เชือ้เพลงิ (3) กลุม่ธุรกิจพลงังานทดแทน และ (4) ธุรกิจอื่นๆ ทัง้นี ้นทลนิมีการแบง่แยกขอบเขตการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ในกลุม่อยา่งชดัเจน โดยมีบริษัทฯ เป็นบริษัทหลกั (Flagship Company) ของกลุม่ธุรกิจให้บริการขนสง่และจดัเก็บสนิค้า
ทางเรือ การสนบัสนนุงานส ารวจและผลติปิโตรเลยีมกลางทะเล และการบริหารจดัการเรือ 

ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ นทลินได้มีจดหมายยืนยนัการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนั 
(Non-Competition Letter) ลงวนัที่ 19 เมษายน 2560 ถึงบริษัทฯ โดยนทลินตกลงจะไม่เข้าลงทนุในสินทรัพย์ที่เก่ียวข้อง
กบัการประกอบธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ หรือ ไมถื่อหุ้นในจ านวนเกินกวา่ร้อยละ 10 ในบริษัทอื่นซึง่ประกอบธุรกิจที่อาจ
มีความขัดแย้งหรือด าเนินธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรืออาจแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เ ว้นแต่การ  
ถือหุ้นในบริษัท และ/หรือ การด าเนินการตามสญัญาที่นทลนิ หรือบริษัทยอ่ยของนทลนิ มีอยูใ่นปัจจบุนั 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงโครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ แบง่ตามกลุม่ธุรกิจหลกัในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา   

กลุ่มธุรกิจ 

ส าหรับปีสิน้สุดบัญชีวนัที่ 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

1. ธุรกิจเรือขนส่งฯ 1,466.8  34.1 1,705.8 37.9 2,254.0 50.3 
2. ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU 2,023.8  47.1 1,960.1 43.5 1,395.7 31.2 
3. ธุรกิจเรือ Offshore 525.3  12.2 480.0 10.7 471.8 10.5 
4. ธุรกิจบริหารเรือ 280.5  6.5 355.0 7.9 358.2 8.0 

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

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกองเรือส าหรับด าเนินธุรกิจ โดยแบ่งตามลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษัทในกลุม่บริษัทฯ ดงันี ้

ประเภทเรือ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นเจ้าของ 

กิจการร่วมค้า 
เป็นเจ้าของ 

กลุ่มบริษัทฯ จ้างมา*  รวม 

จ านวน
เรือ 

DWT 
จ านวน
เรือ 

DWT 
จ านวน
เรือ 

DWT 
จ านวน
เรือ 

DWT 

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

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

เรือขนสง่ขนาด Aframax  1 105,996 1 105,535 -    - 2 211,531  
รวมเรือขนส่งน า้มนั 27 189,247 1 105,535 4 12,428 32 307,210  

1.2 เรือ FSU         

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

1.3 เรือ FSO         

เรือ FSO ขนาด Aframax 1 94,999  1 96,755 -    - 2  191,754  
รวมเรือ FSO 1 94,999  1 96,755 -    - 2  191,754  
รวมเรือขนส่ง เรือ FSU 
และเรือ FSO 

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

2. เรืออื่นๆ         

เรือ AWB  1 300 คน - - - - 1 300 คน 



                                      ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 14 

หมายเหต:ุ  *เรือที่กลุม่บริษัทฯ จ้างมาเพื่อให้บริการขนสง่เอง หมายถึง เรือที่กลุม่บริษัทฯ จ้างมาบริหารจดัการเอง และน ามาให้บริการแก่
ลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ โดยมีลกัษณะการท าสญัญาในรูปแบบสญัญาเชา่เหมาล า Bareboat และ TC 

โดยเรือของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนมากเป็นเรือที่มีเปลือกเรือสองชัน้ (Double Hull Vessel) (“เรือ Double Hull”)  
เป็นไปตามข้อก าหนดของอนสุญัญา MARPOL ซึ่งออกโดย IMO ที่ได้ประกาศให้เรือบรรทกุน า้มนั (Oil Tanker) จะต้อง
เป็นเรือ Double Hull อย่างไรก็ดี กรมเจ้าท่า มีข้อยกเว้นให้เรือที่ชักธงไทยและประกอบกิจการอยู่ในน่านน า้ของ  
ประเทศไทย ยงัคงเป็นเรือเปลอืกชัน้เดียว (เรือ Single Hull) โดยสามารถให้บริการเดินเรือได้จนกระทัง่เรือมีอายคุรบ 30 ปี 
นบัจากวนัสง่มอบเรือ ก่อนที่จะต้องเปลีย่นเป็นเรือ Double Hull  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กองเรือของกลุม่บริษัทฯ ยงัคงเหลือเรือประเภทเปลือกเรือชัน้เดียว (Single Hull Vessel) 
(“เรือ Single Hull”) จ านวน 6 ล า โดยกลุม่บริษัทฯ มีแผนในการเปลี่ยนเรือทัง้ 6 ล า เป็นเรือ Double Hull ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความปลอดภยัในการขนสง่และจดัเก็บสินค้าทางเรือ เนื่องจากเรือ Double Hull มีเปลือกเรือ 2 ชัน้ สามารถป้องกนัและ
ลดโอกาสการเกิดสนิค้าร่ัวไหลลงทะเลเมื่อเกิดอบุตัิเหต ุท าให้กลุม่บริษัทฯ สามารถให้บริการขนสง่และจดัเก็บแก่ลกูค้าได้
อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ ซึง่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการท าก าไรของกลุม่บริษัทฯ อีกด้วย 

2.1 ธุรกิจเรือขนส่งน า้มันดบิ ผลิตภัณฑ์น า้มันส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”) 

กลุม่บริษัทฯ ให้บริการขนสง่แก่ลกูค้าที่ท าธุรกิจโรงกลัน่น า้มนั และผู้ ค้าน า้มนัรายใหญ่ เพื่อขนสง่สินค้าทางเรือจาก
สถานที่ต่าง ๆ ไปสู่จุดหมายปลายทางอีกที่หนึ่ง โดยกลุ่มบริษัทฯ ต้องจัดหาเรือขนส่งที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม 
ความต้องการของลกูค้า และคนประจ าเรือที่มีความช านาญ ความรู้ความสามารถ เพื่อท าการขนสง่ได้อยา่งปลอดภยัและ
เป็นไปตามความต้องการของลกูค้า ตลอดจนปฏิบตัิงานตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัระหวา่งกลุม่บริษัทฯ กบัลกูค้า 

1. ลักษณะการให้บริการ 

กลุม่บริษัทฯ ให้บริการขนสง่สนิค้าทางเรือ โดยแบง่เส้นทางการเดินเรือหลกัเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นทางการขนสง่
ในประเทศ และ 2) เส้นทางการขนสง่ระหวา่งประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

▪ เส้นทางการขนส่งในประเทศ 

เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินค้าจากโรงกลัน่น า้มนั คลงัน า้มัน หรือท่าเรือต้นทางในประเทศไทย เช่น  
ศรีราชา ระยอง และกรุงเทพฯ (บางจาก) และไปส่งสินค้าที่คลังน า้มัน หรือท่าเรือปลายทางในประเทศไทย
เช่นเดียวกนั เช่น สรุาษฎร์ธานี สมทุรสาคร ภเูก็ต สงขลา และกรุงเทพฯ โดยกลุม่บริษัทฯ จะใช้เรือขนสง่ขนาดระวาง
บรรทกุไมเ่กิน 10,000 DWT ในการขนสง่ 

ตารางแสดงจ านวนเรือและปริมาณการขนสง่ในธุรกิจเรือขนสง่ในประเทศ ย้อนหลงั 3 ปี 

 2559 2560 2561 

‐ กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ 
จ านวนเรือขนสง่ (ล า) 12 13 26 
ปริมาณการขนสง่ (ล้านลติร) 2,531 3,508 5,287 
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 2559 2560 2561 

‐ กลุ่มบริษัทฯ จ้างและให้บริการขนส่งเอง (1) 
จ านวนเรือขนสง่ (ล า) 3 4 4 
ปริมาณการขนสง่ (ล้านลติร) 377 498 442 

‐ เรือขนส่งอื่นๆ (2) 
จ านวนเรือขนสง่ (ล า) 13 11 16 
ปริมาณการขนสง่ (ล้านลติร) 1,149 1,358 794 
จ านวนเรือขนส่งทัง้หมด (3) (ล า) 28 28 46 
ปริมาณการขนส่ง (ล้านลติร) 4,057 5,364 6,523 

หมายเหต:ุ  (1) เรือที่กลุ่มบริษัทฯ จ้างมาเพื่อให้บริการขนส่งเอง หมายถึงเรือที่กลุ่มบริษัทฯ จ้างมาบริหารจัดการเอง และน ามา
ให้บริการแก่ลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ โดยมีลกัษณะการท าสญัญาในรูปแบบสญัญาเชา่เหมาล า Bareboat และ TC 

 (2)  เรือขนส่งอ่ืน ๆ หมายถึง เรือที่กลุ่มบริษัทฯ จ้างมา เพื่อให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าเป็นรายครัง้ในช่วงที่เรือของ 
กลุม่บริษัทฯ ให้บริการเต็มอตัรา  

 (3) จ านวนเรือขนสง่ทัง้หมด หมายถึง เรือที่ให้บริการขนสง่ทัง้หมดในแตล่ะปี 

▪ เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ 

เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศไทย เช่น ท่าเรือมาบตาพุด จังหวดัระยอง 
และท่าเรือศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ และไปสง่สินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศสิงคโปร์ ประเทศกมัพชูา และประเทศ
เวียดนาม นอกจากนัน้ กลุม่บริษัทฯ ยงัให้บริการการขนสง่จากเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU ของกลุม่บริษัทฯ ในนา่นน า้
มาเลเซียไปยงัท่าเรือที่ลกูค้าต้องการ โดยกลุม่บริษัทฯ จะใช้เรือขนสง่ขนาดระวางบรรทกุมากกว่า 10,000 DWT ใน
การขนสง่ 

1.1 ผลิตภณัฑ์ฯ ที่กลุ่มบริษัทฯ ขนส่ง 

ผลติภณัฑ์ฯ ที่กลุม่บริษัทฯ ขนสง่ทางเรือมีลกัษณะเป็นของเหลว (Liquid) โดยบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการขนสง่
น า้มนัดิบ ผลติภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป ผลติภณัฑ์น า้มนักึ่งส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว เช่น น า้มนัเบนซิน น า้มนัดีเซล น า้มนั
อากาศยานเจท เอ-1 แนฟทา ไซโคลเฮกเซน เอทานอล พาราไซลนี มิกไซลนี และโทลอูีน เป็นต้น 

1.2 รูปแบบสัญญาการให้บริการขนส่ง 

กลุม่บริษัทฯ มีข้อตกลงทางธุรกิจในการบริการขนสง่ทัง้หมด 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเรือขนส่งแก่ลกูค้าเพื่อขนส่งสินค้าโดยก าหนดการเดินทางเป็นเที่ยวเรือ ซึ่งกลุม่บริษัทฯ 
เป็นผู้ด าเนินการขนส่งสินค้าและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ส าคัญในการขนส่งสินค้า ได้แก่ 1) ค่าบริหารจัดการเรือ  
2) เงินเดือนและค่าตอบแทนคนประจ าเรือ 3) ค่าน า้มนัเชือ้เพลิงส าหรับการเดินเรือขนส่ง 4) ค่าใช้จ่ายภาระการใช้
ท่า เ รือ (Por t  Due and Por t  Charge)  ในการเ ข้าและออกท่าเ รือ  5) ค่าซ่อมแซมและบ า รุง รักษาเ รือ  
6) คา่น า้มนัหลอ่ลืน่ และ 7) คา่ประกนัภยั 
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การขนสง่แบบ VOYAGE สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

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

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งแบบ SPOT ตามความต้องการของลกูค้า โดยลกูค้าจะก าหนดลกัษณะเรือขนสง่ 
ประเภทและปริมาณสินค้าที่จะขนส่ง ตารางเวลาขนส่ง และสถานที่รับส่งสินค้าให้แก่บริษัทฯ เพื่อตกลงอัตรา
คา่บริการขนสง่รายเที่ยว และจดัท าใบจดัจ้าง เพื่อเสนอให้กบัลกูค้าเป็นรายเที่ยว 

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

กลุม่บริษัทฯ ให้บริการขนสง่แบบ COA ส าหรับลกูค้าที่ต้องการขนสง่สนิค้าอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากลกูค้ามีสนิค้า
ในปริมาณมาก โดยจะก าหนดเง่ือนไขที่ส าคญั เช่น จ านวนเที่ยวขัน้ต ่าต่อเดือน รายช่ือเรือขนส่ง อัตราค่าขนส่ง 
เส้นทางการขนสง่ที่แนน่อน ประเภทและปริมาณสนิค้า และระยะเวลาที่ต้องแจ้งความต้องการใช้ลว่งหน้า เป็นต้น  

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

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งแบบ TC ส าหรับลกูค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง และ
ต้องการมีเรือขนส่งที่เฉพาะเจาะจงในการควบคุมและพร้อมใช้ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าสามารถบริหาร
กระบวนการผลิตสินค้า และสินค้าคงคลงัได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เนื่องจากลกูค้าสามารถระบายสินค้าใน
คลงัออกได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ ซึง่การขนสง่แบบ TC มีการก าหนดเง่ือนไขที่ส าคญั ได้แก่ ช่ือเรือขนสง่ ประเภท
และปริมาณสนิค้าที่จะขนสง่ และอตัราคา่ขนสง่ 

ส าหรับการขนส่งแบบ TC เจ้าของเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดงันี  ้1) ค่าบริหารจดัการเรือ 2) ค่าตอบแทนคน
ประจ าเรือ 3) คา่บ ารุงรักษาเรือและเคร่ืองจกัร 4) น า้มนัหลอ่ลืน่ และ 5) คา่ประกนัภยั 

สว่นผู้ จ้างเรือขนสง่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายผนัแปร ได้แก่ 1) ค่าน า้มนัเชือ้เพลิงในการเดินเรือ 2) ค่าใช้จ่ายภาระ
การใช้ทา่เรือ (Port Due and Port Charge) ในการเข้าและออกทา่เรือ และ 3) คา่ใช้จ่ายผนัแปรอื่น ๆ เป็นต้น 

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

กลุม่บริษัทฯ จดัหาเรือเปลา่และอปุกรณ์บนเรือให้แก่ลกูค้าที่ต้องการครอบครองและควบคมุเรือขนสง่เอง โดย
กลุม่บริษัทฯ สง่มอบเพียงตวัเรือและอปุกรณ์บนเรือเท่านัน้ และลกูค้ามีหน้าที่จดัหาคนประจ าเรือ ดแูลงานและช าระ
คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ด้วยตนเอง เช่น คา่บ ารุงรักษา คา่อาหาร และคา่น า้มนัเชือ้เพลงิ เป็นต้น  

1.3 เรือขนส่งที่ใช้ในการให้บริการ 

เรือขนสง่ถือเป็นหวัใจส าคญัของการประกอบธุรกิจ โดยกลุม่บริษัทฯ จะเลือกเรือขนสง่ที่เหมาะสมกบัความต้องการ
ของลกูค้า โดยค านงึถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. ลกัษณะและคณุสมบตัิของสนิค้า 

2. ขนาดของเรือขนสง่ที่เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าและท าให้ต้นทนุการขนสง่ของลกูค้ามีประสิทธิภาพ
สงูสดุ 
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3. เส้นทางการขนส่ง ขนาดของร่องน า้ และระดับน า้เมื่อเวลาน า้ขึน้ -น า้ลงในบริเวณท่าเรือต้นทาง และท่าเรือ
ปลายทาง ระยะเวลาที่ใช้ในการขนสง่ 

4. รายช่ือเรือขนสง่ที่ได้รับอนญุาตให้ขนสง่ได้ (Vessel approve list) ในกรณีที่ลกูค้าและบริษัทฯ มีสญัญาขนสง่
แบบ COA 

เรือขนสง่ที่มีขนาดบรรทกุต ่ากวา่ 10,000 DWT ถือเป็นเรือเล็กและไมม่ีช่ือเรียกเฉพาะ โดยบางหนว่ยงานอาจเรียกวา่ 
Barge สว่นเรือขนาดบรรทกุสงูกวา่ 10,000 DWT มีช่ือเรียกดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ 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 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือในกลุม่ธุรกิจเรือขนสง่ฯ จ านวน 28 ล า โดยแบง่เป็นกลุม่
เรือขนสง่ขนาดเล็ก (ขนาดระวางบรรทกุน้อยกว่า 10,000 DWT) จ านวน 26 ล า มีอายเุฉลี่ยกองเรือประมาณ 16 ปี และ 
เรือขนสง่ขนาดใหญ่ ประเภท Aframax (ขนาดน า้หนกับรรทกุระหวา่ง 80,000 – 120,000 DWT) จ านวน 2 ล า มีอายเุฉลีย่ 
กองเรือประมาณ 15 ปี ทัง้นี ้ข้อมลูเรือในกลุม่ธุรกิจเรือขนสง่ฯ มีรายละเอียด ดงันี ้

(1) เรือขนส่งขนาดเล็ก (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 10,000 DWT)  

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT) อายุเรือ (ปี) 

บริษัท เอน็.ที.แอล. มารีน จ ากัด  
1) เรือสริิธนา ไทย 4,999 33 
2) เรือศรีนารา ไทย 4,999 26 
3) เรือศรีภเูก็ต ไทย 4,999 26 
4) เรือศรีบ้านดอน ไทย 3,138 6 
5) เรือศรีทา่ชนะ ไทย 2,975 6 
6) เรือศรีกระบี ่ ไทย 2,016 31 
7) เรือศรีพงังา ไทย 1,989 31 
8) เรือศรีทา่ทอง ไทย 1,869 26 
9) เรือศรีตาปี ไทย 3,022 2 
10) เรือศรีคีรีชาด ไทย 4,999 1 
11) เรือศรีดอนสกั ไทย 3,021 1 
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ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT) อายุเรือ (ปี) 

12) เรือศรีกาญจนดษิฐ์ ไทย 2,911 1 
13) เรือสริิพิพฒัน์ ไทย 3,497 18 

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ ากัด  
1) เรือภรีูมาศ ไทย 7,147 9 

บริษัท บิ๊กซี จ ากดั  
1) SS09 ไทย 1,929 30 
2) SS10 ไทย 1,830 30 
3) SS14 ไทย 2,376 27 
4) SS15 ไทย 1,897 26 
5) SS17 ไทย 2,308 24 
6) SS20 ไทย 1,908 24 
7) SS21 ไทย 1,941 23 
8) SS101 ไทย 3,200 8 
9) SS102 ไทย 2,384 4 
10) SS103 ไทย 2,384 4 
11) SS104 ไทย 6,400 6 
12) SS105 ไทย 3,187 1 

รวมระวางบรรทุก  83,251  

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เรือในกลุ่มธุรกิจขนส่งฯ ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นเจ้าของเรือ ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กมี
อตัราการใช้งานโดยเฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงั ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดงันี ้

ปี 2559 2560 2561 
อตัราการใช้งานเฉลีย่ (Utilization Rate) 86% 87% 85% 

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

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขนาดบรรทุกสูงสุด (DWT) อายุเรือ 

บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ ากดั   
1) เรือ Radiant Star ไทย 105,996 12 

บริษัท ทอ็ป นอตคิอล สตาร์ จ ากัด   
1) เรือ Northern Pearl ไทย 105,535 18 

รวม  211,531  

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เรือในกลุ่มธุรกิจขนส่งฯ ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นเจ้าของเรือซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่  
มีอตัราการใช้งานโดยเฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงั ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดงันี ้
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ปี 2559 2560 2561 
อตัราการใช้งานเฉลีย่ (Utilization Rate) 91% 75% 88% 

(3) เรือขนส่งขนาดเล็กที่กลุ่มบริษัทฯ จ้างจากบริษัทฯ ภายนอกกลุ่ม 

กลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาจ้างเรือจากบคุคลภายนอกในกรณีที่กลุม่บริษัทฯ ไม่สามารถหาเรือภายในกลุม่บริษัทฯ ได้
ในวนัและเวลาที่ลกูค้าต้องการได้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ จ้างเรือขนสง่จากบริษัทนอกกลุม่รวมทัง้สิน้ 
20 ล า โดยมีเรือที่กลุ่มบริษัทฯ จ้างมาเพื่อให้บริการขนส่งเองโดยท าสญัญาให้บริการขนส่งเช่าเหมาล าแบบ Bareboat 
จ านวน 2 ล า และ TC จ านวน 2 ล า รวมระวางบรรทุก 12,320 DWT และมีเรืออื่น  ๆ  ที่ท าสญัญาให้บริการขนส่งแบบ 
SPOT และ COA อีกจ านวน 16 ล า เพื่อรองรับความต้องการขนส่งของลกูค้าเป็นรายครัง้ในช่วงที่เรือของกลุ่มบริษัทฯ 
ให้บริการเต็มอตัราอีกด้วย 

1.4 ขัน้ตอนการให้บริการขนส่ง 

หลงัจากกลุ่มบริษัทฯ เข้าท าสญัญาให้บริการขนส่งกบัลกูค้า กลุ่มบริษัทฯ จะมีขัน้ตอนการด าเนินธุรกิจเรือขนสง่ฯ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ลกูค้าแจ้งความประสงค์กบักลุม่บริษัทฯ โดยระบเุส้นทางการเดินเรือ  ทา่เรือต้นทางและปลายทาง ประเภท และ
ปริมาณสนิค้า และก าหนดการขนสง่  

2. กลุ่มบริษัทฯ ตรวจสอบตารางการเดินเรือขนส่ง และเจรจาราคาค่าขนส่งกับลูกค้า จากนัน้บริษัทฯ กรอก
แบบฟอร์มข้อมลูเรือ และน าสง่แก่ลกูค้า เพื่อให้ลกูค้าตรวจสอบคณุสมบตัิและมาตรฐานของเรือ 

3. กลุม่บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเรือขนสง่ 

4. ลกูค้าวา่จ้างผู้ตรวจสอบ (Surveyor) ที่เป็นตวักลางเพื่อด าเนินการตรวจสอบสภาพถงัจดัเก็บสนิค้า และปริมาณ
สนิค้าคงเหลอืในถงัจดัเก็บสนิค้าตามข้อก าหนดในมาตรฐานก่อนการรับสนิค้าทัง้ทา่เรือต้นทางและปลายทาง   

5. ตวัแทนเรือ (Agent) ที่อยูใ่นรายช่ือตวัแทนเรือที่ได้รับอนญุาต (Approved Vendor List) เพื่อด าเนินขัน้ตอนการ
ขออนญุาตการเข้าทา่เรือต้นทางและปลายทางแทนบริษัทฯ  
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6. เรือขนสง่เข้าเทียบท่าเรือ เพื่อบรรทกุสินค้าลงในถงัจดัเก็บสินค้าภายในเรือ โดยเรือขนสง่รับสินค้าตามที่ลกูค้า
ก าหนด หลงัจากบรรทกุสนิค้าลงเรือเรียบร้อย ผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ ตวัแทนทา่เรือ ตวัแทนเรือและผู้ตรวจสอบ (Surveyor) จะ
ท าการตรวจสอบคณุภาพและปริมาณสินค้าขัน้สดุท้าย เพื่อออกเอกสารใบก ากบัสินค้า (Cargo Manifest) และใบตราสง่
สนิค้า (Bill of Lading) ตลอดจนใบรับรองคณุภาพสนิค้าก่อนเรือออกเดินทาง 

7. เรือขนสง่เข้าเทียบทา่เรือปลายทาง เพื่อสบูสง่สนิค้าไปยงัถงัรับสนิค้าบนฝ่ัง โดยเรือจะท าการสบูสง่สินค้าต่อเมื่อ 
ตวัแทนท่าเรือ ตวัแทนเรือ และผู้ตรวจสอบ (Surveyor) ท าการตรวจสอบคณุภาพและปริมาณสินค้าก่อนสบูส่ง เพื่อให้
แนใ่จวา่คณุภาพและปริมาณสนิค้าไมแ่ตกตา่งจากทา่ต้นทาง ตวัแทนทา่เรือปลายทางจึงอนญุาตให้ท าการสบูสง่สนิค้าได้  

2. ตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ คือกลุ่มบริษัทน า้มนัขนาดใหญ่ โรงกลัน่น า้มนั และผู้ ค้าน า้มนัรายใหญ่ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งต้องการความใส่ใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานการบริการในด้านการขนส่ง เพื่อรักษา
คุณภาพของสินค้า ตลอดจนค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนัน้ ลูกค้าจึงต้องการผู้ ขนส่งที่มีความรู้เฉพาะทางและ
ประสบการณ์ในการบริหารจดัการการขนสง่ รวมถึงการด าเนินการตามกฎหมาย และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และ
ข้อก าหนดด้านมลภาวะ โดยตวัอยา่งกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ เช่น บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัท บางจาก ปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น   

2.2 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ฝ่ายการตลาด (Commercial) ของกลุม่บริษัทฯ ติดต่อและประสานงานกบัลกูค้าที่เป็นบริษัทน า้มนั ดงันัน้ เมื่อลกูค้า
ต้องการใช้บริการขนส่ง ลูกค้าจะแจ้งความต้องการต่อฝ่ายการตลาดโดยตรง นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีการติดต่อ
ประสานงานกบัลกูค้าโดยอ้อมผ่านทางนายหน้า (Broker) ทัง้ในและต่างประเทศ และส าหรับการเดินเรือในขากลบั ฝ่าย
การตลาดจะติดต่อกบัลกูค้าโดยตรง รวมถึงติดต่อผ่านนายหน้า (Broker) ในต่างประเทศ เพื่อหาสินค้าลงเรือในเที่ยววิ่ง
กลบั 

นอกจากนัน้ นทลิน ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นตวัแทนกลุม่บริษัทฯ ในการจดัหาเรือขนสง่ให้แก่ลกูค้า โดย  
นทลิน คิดค่าบริการจดัหาเรือขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงกบักลุม่บริษัทฯ ในอตัราที่เป็นไปตามเง่ือนไขค้าทัว่ไป และเป็นรายการ
ทีเ่ป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ (Arm’s length Basis) 

2.3 นโยบายราคา  

กลุม่บริษัทฯ ก าหนดอตัราค่าบริการขนสง่ที่เหมาะสมให้แก่ลกูค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการขนสง่และ
เง่ือนไขของการบริการขนสง่ ซึ่งปัจจยัส าคญัที่น ามาพิจารณาในการคิดค่าบริการขนสง่ เช่น ลกัษณะการขนสง่ เส้นทาง
การขนสง่ ระยะเวลาในการขนสง่ ประเภทสนิค้า เป็นต้น ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ จะคิดอตัราคา่บริการขนสง่ตามประเภทสญัญา 
และลกัษณะการให้บริการขนสง่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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ชนิดของสัญญาการให้บริการขนส่ง การคิดค่าบริการขนส่ง 

การขนสง่แบบ SPOT  บริษัทฯ จะคิดอตัราค่าบริการขนส่งตามประเภทสินค้าที่ขนส่ง ราคาน า้มนั
เชือ้เพลิง และระยะทางที่ขนส่งต่อเที่ยว โดยส่วนใหญ่ราคาค่าขนส่งจะ 
แปรผนักบัราคาน า้มนัดีเซลขายปลกีตามที่ตกลงกบับริษัทน า้มนัขนาดใหญ่ 

การขนสง่แบบ COA บริษัทฯ จะคิดอตัราค่าบริการขนส่งตามประเภทสินค้าที่ขนส่ง ราคาน า้มนั
เชือ้เพลิง และระยะทางที่ขนสง่ต่อเที่ยว โดยก าหนดจ านวนเที่ยวหรือจ านวน
สินค้า และก าหนดระยะเวลาการขนสง่แบบเที่ยวเดียวตอ่เนื่อง โดยสว่นใหญ่
ราคาค่าขนส่งจะแปรผนักับราคาน า้มนัดีเซลขายปลีกตามที่ตกลงกบับริษัท
น า้มนัขนาดใหญ่ 

การขนสง่แบบ TC บริษัทฯ จะคิดคา่บริการขนสง่แบบเหมาล า โดยคา่บริการขึน้อยูก่บัระยะเวลา 
ขนาดของเรือที่ให้บริการขนสง่ และคา่จ้างส าหรับผู้บริหารจดัการเรือ 

การขนสง่แบบ Bareboat บริษัทฯ จะคิดค่าบริการขนส่งแบบเหมาล า โดยค่าบริการขนส่งขึน้อยู่กับ
ระยะเวลา และขนาดของเรือที่ให้บริการขนสง่ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดอตัราการให้บริการขนสง่ ดงันี ้

1.  นโยบายการก าหนดราคาด้วยต้นทุนบวกก าไร (Cost Plus Method) โดยเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการขนส่งบวกด้วยก าไรตามที่บริษัทฯ ก าหนด ทัง้นี ้การก าหนดราคาดงักล่าวจะค านึงถึงภาวะของอุปสงค์และ
อปุทานในตลาดด้วย  

2.  นโยบายการก าหนดราคาโดยเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ โดยค านึงถึงต้นทนุท่ีแท้จริงและโอกาสทางธุรกิจที่จะได้ฐาน
ลกูค้าใหม ่ๆ เป็นปัจจยัหลกั 

2.4 การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ในอตุสาหกรรมเรือขนสง่ฯ มีผู้ประกอบการอยูจ่ านวนน้อยราย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุท่ีสงูมาก
ส าหรับการลงทนุในเรือและอปุกรณ์ทางเรือ รวมทัง้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สงูมาก เช่น ค่าใช้จ่ายน า้มนัเชือ้เพลงิ 
คา่ใช้จ่ายด้านบคุลากร และคา่ใช้จ่ายประกนัภยั เป็นต้น 

นอกจากนัน้ เนื่องจากการประกอบการธุรกิจมีความเก่ียวข้องกับสินค้าที่มีมูลค่าสูง ลูกค้าจึงมีความต้องการ  
การบริการขนสง่ที่มีคณุภาพสงู เพราะวา่หากเกิดอบุตัิเหตจุะท าให้เกิดความเสยีหายเป็นจ านวนมหาศาลรวมถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนจ านวนมาก  ดงันัน้ ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมขนสง่ ต้องอาศยับคุลากรที่มีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญที่สูงในด้านการปฏิบัติการขนส่งน า้มันทางเรือ ซึ่งต้องเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
มาตรฐานการด าเนินการทางเรือทัง้ของลกูค้า และหนว่ยงานก ากบัในประเทศ ซึง่ได้แก่ กรมเจ้าทา่ กระทรวงคมนาคม และ
องค์กรสากลที่ควบคมุการด าเนินการขนสง่ทางทะเล เช่น International Maritime Organization (IMO) Oil Companies 
International Marine Forum (OCIMF) International Association of Classification Societies (IACS) และ 
International Labour Organization (ILO) เป็นต้น 

 

 



                                      ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 22 

2.2 ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน า้มันดิบ และผลิตภัณฑ์น า้มันส าเร็จรูป (“ธุรกิจเรือขนส่งและ
จัดเก็บ FSU”) 

1. ลักษณะการให้บริการ  

กลุม่บริษัทฯ ให้บริการขนสง่และจดัเก็บสินค้าแบบลอยน า้ (Floating Storage Unit, FSU) โดยใช้เรือที่มีถงัจดัเก็บ
สินค้าขนาดใหญ่ (“เรือ FSU”) เป็นสถานที่จัดเก็บ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้าของลูกค้าให้ยงัคง
คณุภาพ คณุสมบตัิ และปริมาณตามที่ลกูค้าก าหนดในระยะเวลาที่ตกลงกนัไว้ 

ด้วยการเพิ่มขึน้ของการใช้น า้มนัในภมูิภาคเอเชียและข้อจ ากดัของพืน้ที่ดินในการก่อสร้างเพิ่มเติมถงัจดัเก็บบนบก 
(Tank Terminal) ในพืน้ที่บนฝ่ังบริเวณประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศนูย์การค้าน า้มนัของเอเชีย ท าให้เรือ FSU เป็นสิ่งทดแทน 
(Subsitute) ในการกกัเก็บน า้มนัของผู้ประกอบการค้าน า้มนั โดยเรือขนส่งสามารถเข้ารับสินค้ากลางทะเลได้ (Ship to 
Ship Transfer) ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับท่าเรือ ลดระยะเวลารอในการเข้าจอดท่าเรือ รวมถึงไม่มีข้อจ าก้ดด้าน
ระดบัน า้ขึน้ – ลงในบริเวณใกล้ทา่เรือ 

การใช้บริการขนสง่และจดัเก็บโดยเรือ FSU มีจดุเดน่ท่ีท าให้ได้เปรียบถงัจดัเก็บน า้มนับนบก (Tank Terminal) ดงันี ้

1) ช่วยลดต้นทนุ : กลุม่บริษัทฯ สามารถพิจารณาใช้เรือมือสองที่มีคณุสมบตัิและอายกุารใช้งานที่เหมาะสมกบัการ
ใช้งานของลกูค้า มาดดัแปลงเป็นเรือ FSU และเสนอคา่บริการขนสง่และจดัเก็บท่ีชว่ยให้ต้นทนุคา่จดัเก็บโดยรวม
ของลกูค้าลดลง 

2) มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน : การสร้างและการเลิกใช้งาน Tank Terminal มีกฎหมายและกฎระเบียบที่ต้อง
ปฏิบตัิตามจ านวนมาก โดยเฉพาะกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ท าให้มีช่วง
ระยะเวลาในการใช้ นบัตัง้แตก่ารสร้างจนถึงการเลกิใช้ Tank Terminal ยาวนานกวา่การใช้เรือ FSU 

3) เพิ่มทางเลือกในการเลือกจดุที่ตัง้ยุทธศาสตร์ของคลงัน า้มนั : การใช้เรือ FSU เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ
ในอตุสาหกรรมน า้มนัในการเลอืกสถานท่ีตัง้คลงัน า้มนั เพื่อช่วยให้ต้นทนุโลจิสติกส์ รวมถึงคา่ขนสง่โดยรวมของ
ผู้ประกอบการให้ลดลง 

4) เพิ่มความสามารถในการท าก าไร : คลงัจดัเก็บน า้มนัของเรือ FSU แบง่เป็นห้องเก็บน า้มนัยอ่ย (Compartment) 
ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ลกูค้าในการผสมน า้มนัเพื่อให้มีคณุลกัษณะ (Specification) ต่าง ๆ ได้ในคราวละ
ปริมาณน้อย (Small lot) ซึง่ท าให้ลกูค้าสามารถวางแผนเพื่อการท าก าไรได้สงูสดุ (Optimization) 

1.1 ผลิตภณัฑ์ฯ ที่กลุ่มบริษัทฯ บริการขนส่งและจัดเก็บ 

สนิค้าที่กลุม่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการขนสง่และจดัเก็บ ได้แก่ สนิค้าประเภทน า้มนัดิบและน า้มนัเตา 

1.2 ลักษณะการให้บริการให้เช่าถงั จัดเก็บ และขนส่งสินค้า  

กลุม่บริษัทฯ ให้บริการให้เช่าถงั จดัเก็บ และขนสง่สินค้าในเรือ FSU ซึ่งมีลกัษณะเป็นเรือขนาดใหญ่ที่มีถงัเก็บสนิค้า
รูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่จ านวน 15 – 17 ถังต่อล า โดยแบ่งออกเป็น 1) การให้เช่าถังจดัเก็บแบบเหมาล า 2) การให้เช่าถงั
จดัเก็บแบบบางสว่น (บางถงั) ซึง่กลุม่บริษัทฯ มีการให้บริการดงันี  ้
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▪ ให้บริการจดัเก็บอยา่งเดียว 

▪ ให้บริการผสมน า้มนั โดยวิธี Air Agitation และ Inter Tank Transfer 

▪ ให้บริการอุน่น า้มนั (Heating)  

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ สามารถขนสง่และจดัเก็บสินค้าแบบลอยน า้ได้ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปัจจุบนั 
เรือ FSU ของกลุม่บริษัทฯ จอดอยูบ่ริเวณ Tanjung Pelapas ประเทศมาเลเซีย อยูใ่นนา่นน า้ระหวา่งประเทศสงิคโปร์และ
มาเลเซีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจการซือ้ขายน า้มนัของภูมิภาคเอเชีย  จ านวน 3 ล า โดย Tanjung Pelapas มีที่ตัง้ 
ที่เหมาะสมกับการจอดเรือ FSU เนื่องจากตัง้อยู่ในเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่วิ่งระหว่างทวีปของโลก และมี
สภาพอากาศที่ไมแ่ปรปรวน และจอดอยูท่ี่บริเวณ Linggi ประเทศมาเลเซีย จ านวน 1 ล า 

นอกจากนี ้ในไตรมาส 2/2560 กลุม่บริษัทฯ เร่ิมให้การขนสง่และจดัเก็บน า้มนัด้วยเรือ FSU ในประเทศ จ านวน 1 ล า 
หรือมีช่ือว่าเรือ “บงกชสตาร์”  โดยเป็นการจัดตัง้บริษัทกิจการร่วมค้า ช่ือว่า “บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ ากัด” ซึ่ง
ปัจจบุนัเรือจอดให้บริการอยูบ่ริเวณอ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบรีุ 

ภาพที่ตัง้ของเรือ FSU ในเขต Tanjung Pelapas ประเทศมาเลเซีย 

 

 

 

 

 

1.3 รูปแบบสัญญาการให้บริการจัดเก็บ 

บริษัทฯ มีข้อตกลงทางธุรกิจในการขนส่งและจัดเก็บสินค้าแบบก าหนดระยะเวลา (Time Charter) โดย 
กลุ่มบริษัทฯ จะตกลงสญัญาขนส่งและจัดเก็บสินค้า ส าหรับลกูค้าที่มีความต้องการจัดเก็บสินค้าเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
สญัญาสว่นใหญ่มีระยะเวลา 1 – 2 ปี โดยในสญัญาจะก าหนดพืน้ที่ที่จะท าการจอดเรือ ระยะเวลาการจดัเก็บและขนส่ง 
คา่จดัเก็บและขนสง่ เป็นต้น 

1.4 เรือที่ใช้ในการขนส่งและจัดเก็บ  

บริษัทฯ จะจดัหาเรือ FSU ที่เหมาะกบัความต้องการของลกูค้า โดยค านงึถึงปัจจยั ดงัตอ่ไปนี ้

- ลกัษณะและคณุสมบตัิของสนิค้าที่จดัเก็บ 
- ปริมาณสนิค้าที่ลกูค้าต้องการจะจดัเก็บ 
- ระยะเวลาที่ลกูค้าต้องการจะจดัเก็บสนิค้า 

กลุม่บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มจ านวนกองเรือ FSU ระหว่างปี 2557 – 2560 อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของ
ลกูค้าที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี ในปี 2561 สภาวะตลาดเรือ FSU มีการปรับตวัอย่างผนัผวนและรวดเร็ว ท าให้กลุ่มบริษัทฯ  
ต้องปรับลดจ านวนเรือในธุรกิจ FSU เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาดดงักลา่ว โดยค านงึถึงความต้องการของลกูค้า และ
การลดภาระต้นทนุในการบริหารจดัการเป็นส าคญั 
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ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีจ านวนเรือ FSU ขนาดระวางบรรทุกรวม และอตัราการใช้งานเฉลี่ยของเรือในธุรกิจ FSU 5 ปี
ย้อนหลงั (ระหวา่งปี 2557 – 2561) ดงัตอ่ไปนี ้

ตารางแสดงจ านวนเรือ และขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือในธุรกิจ FSU 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือ FSU ซึง่เป็นเรือขนาด VLCC จ านวน 5 ล า รวมระวางบรรทกุ 

1,503,564 DWT อายเุฉลีย่ประมาณ 20 ปี ดงัรายละเอียด ดงันี ้

ตารางแสดงข้อมูลเรือ Floating Storage Unit (FSU) ของกลุ่มบริษัทฯ 

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียน
เรือ 

ขนาดบรรทุกสูงสุด 
(DWT) 

อายุเรือ 

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 
เรือ Energy Star ไทย 309,984 21 
เรือ Fortune Star ไทย 280,973 19 
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ ากดั 
เรือ Grace Star ไทย 312,678 17 
เรือ Jubilee Star ไทย 299,999 22 
บริษัท บงกช มารีน จ ากัด 
เรือ Bongkot Star ไทย 299,930 21 

รวม  1,503,564  

ทัง้นี ้เรือ FSU ของกลุม่บริษัทฯ มีอตัราการใช้งานโดยเฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงั ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดงันี ้ 

ปี 2559 2560 2561 
อตัราการใช้งานเฉลีย่ (%) (Utilization Rate) 82% 83% 86% 
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1.5 ขัน้ตอนการขนส่งและจัดเก็บ FSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ลกูค้าแจ้งความประสงค์กบักลุม่บริษัทฯ โดยระบปุระเภทและปริมาณสนิค้าที่ต้องการมาจดัเก็บ และเจรจาราคา
คา่ขนสง่และจดัเก็บกบัลกูค้า  

2. กลุม่บริษัทฯ ให้รายละเอียดเรือที่จะจดัเก็บและขนสง่แก่ลกูค้าเพื่อให้ลกูค้าตรวจสอบคณุสมบตัิและมาตรฐาน
ของเรือ 

3. กลุม่บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเรือขนสง่และจดัเก็บ 

4. ลกูค้าวา่จ้างผู้ตรวจสอบ (Surveyor) ที่เป็นตวักลางเพื่อด าเนินการตรวจสอบสภาพถงัจดัเก็บสนิค้า และปริมาณ
สนิค้าคงเหลอืในถงัจดัเก็บสนิค้าตามข้อก าหนดในมาตรฐานก่อนการรับสนิค้า   

5. ตวัแทนเรือ (Agent) ที่อยูใ่นรายช่ือตวัแทนเรือที่ได้รับอนญุาต (Approved Vendor List) เพื่อด าเนินขัน้ตอนการ
ขออนญุาตทัง้ก่อนและหลงัการรับสนิค้า 

6. เรือลกูค้าเข้าเทียบเรือ FSU เพื่อสบูถ่ายหรือรับสง่สนิค้าจากถงัจดัเก็บสนิค้าภายในเรือ โดยเรือ FSU สบูถ่ายหรือ
รับสินค้าตามที่ลกูค้าก าหนด หลังจากสบูถ่ายหรือรับสินค้าเรียบร้อย ผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ ตวัแทนท่าเรือ ตวัแทนเรือและ  
ผู้ตรวจสอบ (Surveyor) จะท าการตรวจสอบคณุภาพและปริมาณสินค้าขัน้สดุท้าย เพื่อออกเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบรับรอง
มาตรฐานถงั (Empty Tank Certificate) เพื่อออกเอกสารใบก ากบัสินค้า (Cargo Manifest) และใบตราสง่สินค้า (Bill of 
Lading) แล้วแตก่รณี  

7. เรือจอดกลางทะเลเพื่อรอลกูค้าและสบูถ่ายสนิค้าระหวา่งเรือ (Ship to Ship Transfer)  

2. การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เป็นกลุ่มบริษัทน า้มันขนาดใหญ่ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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ประเภทลูกค้า ลักษณะของลกูค้า 

ลกูค้าในประเทศ บริษัทน า้มันขนาดใหญ่ที่มีความต้องการเรือขนส่งและจัดเก็บสินค้า เนื่องจากอัตราการ
ขยายตวัของการผลติและการใช้น า้มนั 

ลกูค้าตา่งประเทศ บริษัทน า้มนัขนาดใหญ่ต่างประเทศที่มีความต้องการเรือขนสง่และจดัเก็บสินค้าในบริเวณ
ประเทศสงิคโปร์และมาเลเซีย 

2.2 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กลุ่มบริษัทฯ ติดต่อและให้บริการขนส่งและจัดเก็บกับลกูค้าโดยตรง ส าหรับลกูค้าภายในประเทศ ฝ่ายการตลาด 
(Commercial) ซึ่งท าหน้าที่ติดต่อประสานงานและคอยติดตามการขนส่งภายในประเทศของลกูค้าอยู่แล้วนัน้ จะเป็น  
ผู้ติดตอ่และรับทราบความต้องการจากลกูค้า 

ส าหรับลกูค้าตา่งประเทศ ฝ่าย Commercial ของบริษัทฯ และ NSSG จะเป็นผู้ติดตอ่ประสานงานและเป็นผู้ รับทราบ
ความต้องการจากลกูค้า 

2.3 นโยบายราคา 

กลุม่บริษัทฯ ก าหนดอตัราคา่บริการขนสง่และจดัเก็บ (Storage Fee) ที่เหมาะสมกบัลกูค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ
และเง่ือนไขของการให้บริการขนสง่และจดัเก็บ ทัง้นี ้ปัจจยัส าคญัที่น ามาพิจารณาการคิดคา่บริการขนสง่และจดัเก็บ ได้แก่ 
ประเภทสนิค้า ปริมาณการจดัเก็บ ขนาดของเรือ เส้นทางการขนสง่และจดัเก็บ และระยะเวลาให้บริการโดยกลุม่บริษัทฯ มี
นโยบายการก าหนดราคา ดงันี ้

▪ ก าหนดตามราคาต้นทนุบวกอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีเหมาะสม (Cost Plus Method) และเป็นไปตามภาวะอปุสงค์และ
อปุทานของตลาด โดยจะก าหนดให้กลุม่บริษัทฯ สามารถแขง่ขนัได้ 

▪ ก าหนดราคาเทียบกบัคู่แข่งและราคาตลาด โดยจะค านึงถึงต้นทนุที่แท้จริง ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาการ
ก าหนดราคาจากความต้องการของลกูค้า และภาวะการแขง่ขนัของตลาดควบคูก่นัไป 

2.4 การแข่งขันในอุตสาหกรรม  

เนื่องจากกลุม่ลกูค้าในธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU ของกลุม่บริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นบริษัทน า้มนัต่างประเทศซึ่งมี
การด าเนินงานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าน า้มนัของภูมิภาค โดยบริษัทน า้มนั
ต่างประเทศเหล่านัน้จะการกระจายสินค้าต่อไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลกั ดงันัน้ คู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมของ  
กลุม่บริษัทฯ ได้แก่ และกลุม่บริษัทที่ด าเนินธุรกิจเรือ FSU ในบริเวณน่านน า้ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเรือ FSU ถือเป็นสินค้า
ทางเลอืกของถงัเก็บน า้มนัขนาดใหญ่บนบก (Tank Terminal) 

ปัจจบุนั จ านวนเรือ FSU ที่จอดที่ทา่ Tunjung Pelepas มีจ านวนทัง้หมด 4 ล า โดยกลุม่บริษัทฯ มีเรือ FSU ที่ประจ าที่
ทา่ดงักลา่วจ านวน 3 ล า โดยบริษัทหลกัที่ด าเนินธุรกิจเรือ FSU มีจ านวนน้อยราย เช่น บริษัท China Shipping และบริษัท 
Sentek Marine เป็นต้น  

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัเป็นผู้ ให้บริการเรือ FSU ล าแรกในประเทศไทย โดยได้จัดตัง้บริษัทกิจการร่วมค้า ช่ือว่า 
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยมีเรือ
ให้บริการ ช่ือวา่เรือ “บงกชสตาร์” เร่ิมให้บริการตัง้แตช่่วงไตรมาส 2/2560 โดยในปัจจบุนัเรือล าดงักลา่วจอดปฏิบตัิงานอยู่ 
ณ บริเวณอ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบรีุ  
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2.3 ธุรกจิเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore 
Support Vessel) (“ธุรกจิเรือ Offshore”) 

1. ลักษณะการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนบัสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลแก่กลุ่มลกูค้าบริษัท
ส ารวจและขดุเจาะน า้มนักลางทะเล โดยมีธุรกิจที่ให้บริการ ได้แก่ ธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บน า้มนัดิบส าหรับแทน่ขดุเจาะ
น า้มนั (Floating Storage and Offloading Unit, FSO) (“เรือ FSO”) ธุรกิจเรือขนส่งและที่พกั (Accomodation Work 
Barge, AWB)  

1.1 ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน า้มันดิบส าหรับแท่นขุดเจาะน า้มัน (“ธุรกิจเรือ FSO”) 

กลุม่บริษัทฯ ขนสง่และจดัเก็บน า้มนัดิบโดยใช้เรือที่มีลกัษณะเป็นถงัเก็บน า้มนัดิบขนาดใหญ่และมีเคร่ืองมือในการ
สนบัสนนุการถ่ายเทน า้มนัดิบจากแทน่ขดุเจาะน า้มนักลางทะเลโดยตรง ซึง่กลุม่บริษัทฯ มีหน้าที่ในการรองรับและเก็บรักษา
น า้มนัดิบของลกูค้าจากแทน่ขดุเจาะน า้มนัและรอการถ่ายน า้มนัไปสูเ่รือขนาดเลก็เพื่อขนสง่ไปยงัโรงกลัน่น า้มนั  

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือ FSO ขนาด Aframax ส าหรับให้บริการลกูค้าจ านวน  
2 ล า มีขนาดระวางบรรทกุสงูสดุจ านวน 191,754 DWT อายเุฉลีย่ประมาณ 23 ปี ตามตารางดงัตอ่ไปนี ้ 

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขนาดน า้หนักบรรทุก (DWT) อายุเรือ 
บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน)  
เรือ Sriracha Eagle ไทย 94,999 22 
บริษัท ท๊อป นอตคิอลสตาร์ จ ากัด  
เรือ Southern Pearl ไทย 96,755 24 

รวม  191,754  

ทัง้นี ้เรือ FSO ของกลุม่บริษัทฯ มีอตัราการใช้งานโดยเฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงั ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดงันี ้ 

ปี 2559 2560 2561 
อตัราการใช้งานเฉลีย่ (%) (Utilization Rate) 100% 100% 100% 

สญัญาในการขนสง่และกกัเก็บโดยใช้เรือ FSO จะเป็นสญัญาแบบ TC โดยปัจจบุนัมีอายสุญัญาเฉลีย่ 5 ปี เนื่องจาก
ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องควบคมุเรือ FSO ไว้ตลอดเวลาเพื่อรองรับการปฏิบตัิงานขดุเจาะน า้มนัอยา่งตอ่เนื่อง 

1.2 ธุรกิจเรือขนส่งและที่พักอาศัยส าหรับพนักงานประจ าแท่นขุดเจาะน า้มันปิโตรเลียม (Accomodation Work 
Barge) 

กลุ่มบริษัทฯ มีเรือขนส่งและที่พกัอาศยัเพื่อให้พนกังานประจ าบนแท่นขุดเจาะ บริษัทส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
พกัอาศยัระหว่างปฏิบตัิงานบนแท่นขุดเจาะน า้มนั โดยเรือที่พกัจะจอดเรืออยู่บริเวณใกล้แท่นขุดเจาะน า้มนัของลกูค้า  
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่พนกังานประจ าบนแทน่ขดุเจาะน า้มนั ทัง้ด้านท่ีพกัอาศยั ด้านเสบียง และด้านการพยาบาล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเรือที่พักให้บริการจ านวน 1 ล าซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือ ได้แก่  
เรือนวธานี ท่ีสามารถรองรับพนกังานได้จ านวน 300 คน โดยประกอบไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องครัว 
ห้องรับประทานอาหาร ห้องสนัทนาการ ทัง้นี ้ในช่วงต้นไตรมาส 3/2561 เรือที่พักอาศัยส าหรับพนักงานประจ าแท่น 
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ขุดเจาะน า้มนัปิโตรเลียมได้หมดสญัญากับทางลกูค้า อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายไตรมาส 4/2561 เรือที่พกัอาศยัส าหรับ
พนกังานประจ าแท่นขุดเจาะน า้มนัปิโตรเลียมได้เข้าให้บริการลูกค้าอีกครัง้  ซึ่งเป็นการรองรับสถานการณ์การประมูล
สมัปทานส ารวจและผลติปิโตรเลยีมแหลง่บงกช-เอราวณัที่เร่ิมมีความความชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ 
ขนาดบรรทุกสุงสุด 

(DWT) 
อายุเรือ (ปี) 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน)  
เรือ นวธาน ี ไทย 10,678 8 

 

 

ทัง้นี ้เรือที่พกัของกลุม่บริษัทฯ มีอตัราการใช้งานโดยเฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงั ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดงันี ้

ปี 2559 2560 2561 
อตัราการใช้งานเฉลีย่ (Utilization Rate) 64% 50% 56% 

โดยสญัญาในการบริการธุรกิจเรือที่พัก จะเป็นสญัญาเช่าแบบ TC โดยปัจจุบันมีอายุสญัญา 7 เดือน เนื่องจาก 
เรือต้องประจ าที่บริเวณแทน่ขดุเจาะน า้มนัตลอดเวลาส าหรับเป็นท่ีพกัอาศยัของพนกังานประจ าแทน่ขดุเจาะน า้มนั 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของกลุม่บริษัทฯ ในธุรกิจเรือ Offshore คือ กลุม่บริษัทส ารวจและผลติน า้มนัดิบในทะเล ซึง่มีการ
ปฏิบตัิงานการส ารวจและผลติน า้มนัดิบกลางทะเลภายในประเทศไทย 

ทัง้นี ้ฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ มีการติดต่อและประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรงอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อทราบความต้องการของลกูค้าและสามารถตอบสนองได้อยา่งทนัทว่งที 

2.2 นโยบายก าหนดราคา 

กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดอตัราค่าบริการที่เหมาะสมกับลกูค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเง่ือนไขของ
บริการ ทัง้นี ้ปัจจยัส าคัญที่น ามาพิจารณาการคิดค่าบริการได้แก่ ประเภทสินค้า ขนาดของเรือ ประเภทของเรือ เส้นทาง
การขนสง่และจดัเก็บ และระยะเวลาการให้บริการ  
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กลุม่บริษัทฯ จะคิดคา่บริการแบง่ตามการประเภทการให้บริการ ดงันี ้

ประเภทการให้บริการ การคิดค่าบริการ 
การให้บริการเรือ Offshore คิดคา่บริการแบบเหมาล าตามระยะเวลา (Time Charter) 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคา ดงันี ้

▪ ก าหนดตามราคาต้นทนุบวกอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีเหมาะสม (Cost Plus Method) และเป็นไปตามภาวะอปุสงค์และ
อปุทานของตลาด โดยจะก าหนดให้บริษัทฯ สามารถแขง่ขนัได้ 

▪ ก าหนดราคาเทียบกบัคูแ่ขง่และราคาตลาด โดยจะค านงึถึงต้นทนุท่ีแท้จริง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณาการก าหนดราคาจากความต้องการของลกูค้า และภาวะการแขง่ขนัของตลาดควบคูก่นัไป 

2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ในอุตสาหกรรมเรือ Offshore มีผู้ประกอบการอยู่จ านวนน้อยรายเนื่องจากเป็นธุรกิจที่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สงู
มากในการด าเนินการ ได้แก่ การลงทนุในตวัเรือและอปุกรณ์ทางเรือ และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสงู เช่น ค่าใช้จ่าย
ด้านบคุลากร คา่ใช้จ่ายประกนัภยั เป็นต้น 

2.4 ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (“ธุรกิจบริหารเรือ”) 

1. ลักษณะการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการเรือโดยมีขอบเขตงานหลกั ได้แก่ การบริหารจัดการด้านเทคนิค (Technical 
Management) การบริหารจดัการด้านคนประจ าเรือ (Crew Management) และการบริหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภยั 
ในการปฏิบตัิงานแก่คนประจ าเรือ สนิค้า และตวัเรือ โดยค านงึถึงสิง่แวดล้อมเป็นหลกั  

1.1 การให้บริการบริหารจัดการด้านเทคนิค (Technical Management)   

กลุม่บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารเรือจะก ากบัและดแูลเรือให้มีคณุสมบตัิตรงตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศ
และองค์กรระหวา่งประเทศเก่ียวกบัพาณิชย์นาวี โดยด าเนินงานหลกั ๆ ดงันี ้

▪ กลุ่มบริษัทฯ จะก าหนดให้คนประจ าเรือแผนกห้องเคร่ืองหรือช่างกล ด าเนินการก ากับและดูแลเก่ียวกับการ
บ ารุงรักษา การซอ่มแซม สภาพทัว่ไปของเรือและเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ตา่ง ๆ ในเรือ 

▪ ก ากบัดแูลงานเข้าอูข่องเรือ 

▪ ก ากบัดแูลงานด้านการปฏิบตัิงานสนิค้าอยา่งปลอดภยั (Safe Cargo Operation) 

▪ ก ากบัดแูลงานด้านการตรวจเรือ (Ship Inspections and Surveys) ให้พร้อมส าหรับการปฏิบตัิงานในทา่เรือของ 
ผู้วา่จ้างเรือ  

▪ ด าเนินการเก่ียวกบัเอกสารส าคญัต่าง ๆ ประจ าเรือของหน่วยงานที่ส าคญั ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมศลุกากร และ
ส านกังาน กสทช. 
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▪ ก ากับดูแลให้เรือปฏิบตัิงานเพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อคนประจ าเรือ ตวัเรือ สินทรัพย์และสิ่งแวดล้อมตาม
ระบบ (International Safety Management, ISM) 

1.2 การบริหารจัดการด้านคนประจ าเรือ (Crew Management) 

กลุม่บริษัทฯ บริหารจดัการดแูลคนประจ าเรือให้มีคณุสมบตัิตรงตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของกรมเจ้าท่า และ/หรือ 
อนุสญัญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและการเข้ายามส าหรับคนประจ าเรือ (Standard of 
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW/ Maritime Labour Law Convention, MLC) โดย
ด าเนินงานหลกั ๆ ดงันี ้ 

▪ คดัสรรบคุลากรที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ขนาดเรือ และเขตการเดินเรือ โดยให้มีเอกสารหนงัสอื
รับรองของคนประจ าเรือตามที่กรมเจ้าทา่ก าหนด  

▪ ก ากับดแูลให้คนประจ าเรือท างานด้วยความปลอดภยั และปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกับการใช้สารเสพติดและ
การดื่มแอลกอฮอล์อยา่งเคร่งครัด 

▪ บริหารจัดการเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น ๆ และสวสัดิการ ส าหรับคนประจ าเรือตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนด 
และประสานงานการฝึกอบรมที่จ าเป็นให้แก่คนประจ าเรือ  

▪ พฒันาคนประจ าเรือให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอกบัการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

▪ ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคนประจ าเรือ 

บริษัทในกลุม่ที่ด าเนินธุรกิจบริหารเรือ ได้แก่ 1) บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ ากดั (“NMC”) 2) Nathalin Shipping 
Pte Ltd. (“NSSG”) และ 3) บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ ากดั (“TIM”) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

บริษัท การด าเนินธุรกิจ 
บริษัท นทลนิ แมนเนจเมนท์ จ ากดั 
(“NMC”) 

ให้บริการบริหารเรือภายในประเทศ โดยครอบคลมุเรือขนาดเล็ก (ขนาด 
ไม่เกิน 10,000 DWT) และเรือรับสง่พนกังาน (Crew Boat) โดย ณ วนัที่ 
วันที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัท NMC ให้บริการบริษัทในกลุ่มเป็น 
สว่นใหญ่  

Nathalin Shipping Pte Ltd. (“NSSG”) จัดตัง้ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อด าเนินธุรกิจขนส่งฯ บริหารเรือ และบริการ
จดัเก็บน า้มนัดิบและผลติภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป แก่ลกูค้าตา่งประเทศ โดย 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 NSSG ให้บริการเรือ FSU ทัง้หมด 

บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ 
จ ากดั (“TIM”) 

เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจบริหารเรือ โดยครอบคลมุทัง้เรือขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญ่ รวมถึงเรือรับสง่พนกังาน (Crew Boat)  ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 TIM ให้บริการแก่เรือประเภท
ขนสง่ และเรือ FSO  
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1.3 ขัน้ตอนการให้บริการบริหารเรือ 

ขัน้ตอนการด าเนินธุรกิจบริหารเรือ มีดงันี ้

1) กลุ่มบริษัทฯ ขอรายละเอียดการให้บริการที่ลูกค้าต้องการ ได้แก่ ขนาดและประเภทของเรือ และเส้นทาง  
การเดินเรือจากลูกค้า และผู้ เช่าเรือ เป็นต้น เพื่อจัดท าข้อเสนองานส่งกลับให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าตกลงในข้อเสนอ  
กลุม่บริษัทฯ จะจดัท าสญัญาให้บริการบริหารจดัการเรือ (Ship Management Agreement)  

2) กลุม่บริษัทฯ ด าเนินการบริหารจดัการคนประจ าเรือที่มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  โดยกลุม่บริษัทฯ 
จะก าหนดคณุสมบตัิ และจ านวนคนประจ าเรือให้เหมาะสมตามข้อบงัคบัของกรมเจ้าทา่และกฎการเดินเรือสากล 

3) กลุม่บริษัทฯ ผู้ ให้บริการบริหารเรือท าสญัญาจดัจ้างคนประจ าเรือ (Employee Agreement) กบัผู้สมคัรที่ผ่าน
การคดัเลอืก  

4) กลุม่บริษัทฯ จดับคุลากรเพื่อคอยดแูลและประสานงาน กบัคนประจ าเรือ และเจ้าของเรือ โดยบคุลากรดงักลา่ว
จะขึน้เรือตามแผนท่ีก าหนด หรือตามความเหมาะสม  

2. การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจบริหารเรือ เป็นกลุ่มลกูค้าที่ประกอบธุรกิจเรือขนส่งสินค้าและน า้มนั 
ธุรกิจเรือ FSU และธุรกิจเรือ Offshore  

โดยในปี 2561 กลุม่บริษัทฯ ได้ให้บริการบริหารจดัการเรือ ดงันี ้

บริษัท การด าเนินธุรกิจ 
บริษัท นทลนิ แมนเนจเมนท์ จ ากดั 
(“NMC”) 

ให้บริการบริหารจัดการเรือภายในกลุ่มบริษัทฯ จ านวน 15 ล า และ
ให้บริการบริหารจดัการเรือภายนอกกลุม่บริษัทฯ จ านวน 2 ล า  

Nathalin Shipping Pte Ltd. (“NSSG”) ให้บริการบริหารจัดการเรือภายในกลุ่มบริษัทฯ จ านวน  5 ล า และ
ให้บริการบริหารจดัการเรือภายนอกกลุม่บริษัทฯ จ านวน 1 ล า 

บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ 
จ ากดั (“TIM”) 

ให้บริการบริหารจัดการเรือภายในกลุ่มบริษัทฯ จ านวน  3 ล า และ
ให้บริการบริหารจดัการเรือภายนอกกลุม่บริษัทฯ จ านวน 8 ล า 

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยคณุภาพและมาตรฐานของการให้บริการบริหารจดัการเรือของกลุม่บริษัทฯ ท าให้มีลกูค้าทัง้ใน
และตา่งประเทศนอกกลุม่บริษัทฯ ใช้บริการเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

2.2 นโยบายราคา 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคาตามราคาต้นทนุบริการบวกอตัราก าไรขัน้ต้นที่เหมาะสม (Cost Plus Method) 
โดยพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเง่ือนไขของบริการ ทัง้นี ้ปัจจยัส าคญัที่น ามาพิจารณาในการก าหนดคา่บริการ
ในการบริหารเรือ เช่น ประเภทและขนาดเรือ ประเภทบริการ ขอบเขตการให้บริการ เส้นทางการเดินเรือ และประเทศที่เรือ
ปฏิบตัิงาน เป็นต้น โดยประเภทการให้บริการของกลุม่บริษัทฯ ครอบคลมุถึง การบริหารจดัการเรือ และการบริหารจดัการ
คนประจ าเรือ ซึง่กลุม่บริษัทฯ จะเรียกเก็บคา่บริการแตล่ะประเภทเป็นรายเดือน 
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2.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

กลุม่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจบริหารเรือให้แก่เรือของกลุม่บริษัทฯ เป็นหลกั และในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา กลุม่บริษัทฯ ยงัได้รับ
ความไว้วางใจจากลกูค้าภายนอกใช้บริการการบริหารจัดการเรือเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เนื่องจากธุรกิจการบริหารจัดการเรือใน
ประเทศมีลกัษณะเฉพาะ และมีต้นทนุสงูในการบม่เพาะบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิงาน จึงท าให้ไมม่ีคูแ่ขง่
ในอตุสาหกรรมการบริหารจดัการเรือมากนกั นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัให้บริหารบริหารเรือ FSU ในตา่งประเทศ ซึง่ด้วย
ความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิงาน จึงท าให้ได้รับการยอมรับจากลกูค้า 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

การให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าทางทะเล กลุ่มบริษัทฯ จะต้องจัดหาวัตถุดิบและทรัพยากรที่ส าคัญ ได้แก่   
(1) สัญญาบริการขนส่ง (2) เรือ (3) การจัดหาผู้ ให้บริการบริหารจัดการเรือ  (4) น า้มันเชือ้เพลิงที่ใช้ส าหรับเดินเรือ  
(5) การจดัหาคนประจ าเรือ และ (6) การซอ่มบ ารุงเรือ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การจัดหาสัญญาบริการขนส่ง 

บริษัทฯ มีช่องทางการได้รับสญัญาขนสง่ฯ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) การประมลูงาน และ 2) การรับการวา่จ้างโดยตรง  

1.1 การประมูลงาน กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าร่วมการประมูลงานด้วยตนเอง โดยก่อนที่จะเข้าร่วมการประมูลงาน  
กลุม่บริษัทฯ จะน าข้อก าหนดโครงการ (Term of Reference; TOR) มาวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนของโครงการ
หากกลุม่บริษัทฯ มีโอกาสที่จะชนะการประมลูและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม กลุม่บ ริษัทฯ จะอนมุตัิการเข้า
ร่วมประมลูและจดัท าข้อเสนอโครงการให้แก่ลกูค้าหรือองค์กร 

1.2 การรับการว่าจ้างโดยตรง กลุม่บริษัทฯ จะรับงานโดยตรงจากลกูค้าโดยการจดัท าสญัญาการให้บริการ หรือ
ใบสั่งจ้าง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจัดท าในรูปแบบสัญญาหรือใบสั่งจ้างนัน้ ขึ น้อยู่กับประเภทของ 
การให้บริการขนสง่ หรือจดัเก็บทัง้ในแบบ SPOT หรือ แบบ COA หรือ แบบ TC  

2. การจัดหาเรือ 

กลุม่บริษัทฯ จะจดัหาเรือที่เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า โดยสามารถแบ่งออกเป็นการให้บริการขนสง่ และ
การให้บริการจดัเก็บ ส าหรับบริการขนสง่ ลกูค้าจะสง่รายละเอียดที่ส าคญั เช่น ประเภทสินค้าและปริมาณ ท่าเรือต้นทาง
และปลายทาง วนัและเวลาที่ลกูค้าต้องการให้ขนสง่ เป็นต้น และส าหรับบริการจดัเก็บ ลกูค้าจะสง่รายละเอียดที่ส าคญั 
เช่น ประเภทสินค้าและปริมาณ น่านน า้หรือบริเวณที่ต้องการจอดเรือ และระยะเวลาที่ต้องการใช้บริการ เป็น ต้น โดย 
กลุ่มบริษัทฯ มีวิธีในการจัดหาเรือ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การซือ้เรือมือสอง 2) การต่อเรือใหม่ และ 3) การจ้างเรือจาก
ภายนอกกลุม่บริษัทฯ (เฉพาะเรือขนสง่)  

2.1 การซือ้เรือมือสอง 

กลุม่บริษัทฯ จะติดต่อผ่านนายหน้าจดัหาเรือโดยกลุม่บริษัทฯ จะตรวจสอบสภาพเรือและประเมินค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงและบ ารุงรักษาเรือเพื่อจัดท าความเป็นไปได้ในการลงทุน (Feasibility Study) หากกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาว่า
โครงการมีผลตอบแทนที่คุ้มค่า กลุม่บริษัทฯ จะขอนมุตัิการซือ้เรือจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ พิจารณา
การซือ้เรือมือสองโดยค านงึถึงประเภท คณุสมบตัิ และอายขุองเรือที่มีความเหมาะสมตามความต้องการของลกูค้า 
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กลุ่มบริษัทฯ จะปรับปรุงเรือให้มีความพร้อมก่อนการน าเรือออกให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีขัน้ตอนที่ส าคญั ได้แก่  
การซ่อมแซมเรือ การติดตัง้อุปกรณ์เพิ่มเติม การจัดซื อ้น า้มันเชือ้เพลิง การจัดจ้างผู้ บริหารเรือ ทัง้นีผู้้ บริหารเรือจะ
ด าเนินการจดัการคนประจ าเรือ ขอใบอนญุาตต่าง ๆ เช่น ใบทะเบียนเรือ ใบอนญุาตการใช้เรือ เป็นต้น รวมทัง้การจดัท า
ประกนัภยัตวัเรือและเคร่ืองจกัร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกนัภยัความรับผิดชอบตอ่
บคุคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) 

สว่นใหญ่กลุม่บริษัทฯ จะสัง่ซือ้เรือ ผ่านนายหน้า (Broker) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยกลุม่บริษัทฯ จะมีการ
คัดกรองเรือจ านวนมากจากนายหน้าเพื่อให้ได้เรือที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีคุณสมบัติทางเทคนิค 
(Specification) ตรงกบัความต้องการของลกูค้า 

ทัง้นี ้นายหน้าซือ้ขายเรือมีจ านวนมากในอุตสาหกรรม ท าให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องท าสญัญาการ
จัดหาเรือกบันายหน้าเฉพาะราย เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบ ราคา คุณสมบตัิของเรือ และเง่ือนไขการ
ช าระเงินเพื่อให้ได้เง่ือนไขที่ดีที่สดุ 

2.2 การต่อเรือใหม่ 

กลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาตอ่เรือใหมใ่นกรณีที่กลุม่บริษัทฯ ไม่สามารถหาเรือที่มีคณุสมบตัิตรงตามความต้องการของ
ลกูค้าได้ หรือการต่อเรือ ใหม่มีความคุ้มค่ามากกว่าการซือ้เรือมือสอง เช่น มีต้นทุนในการดแูลรักษาที่ต ่ากว่า ประหยดั
น า้มนัเชือ้เพลงิมากกวา่ และมีระบบปฏิบตัิการท่ีมีประสทิธิภาพมากกวา่ และมีอายกุารใช้งานท่ีมากกวา่ เป็นต้น  

ภายหลงัที่กลุ่มบริษัทฯ รับทราบความต้องการของลกูค้า กลุ่มบริษัทฯ จะติดต่ออู่ต่อเรือเพื่อขอข้อเสนอเพื่อน ามา
เปรียบเทียบทางเทคนิคและราคาเพื่อน ามาประเมินถึงความเป็นไปได้ทางโครงการ (Feasibility Study) และขออนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท หลงัจากนัน้ อู่ต่อเรือจะจัดท าแบบการก่อสร้างของเรือ โดยละเอียดเพื่อด าเนินการต่อเรือ โดย  
กลุม่บริษัทฯ จะควบคมุดแูลคณุภาพของเรือตลอดระยะเวลาการต่อเรือซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ปี หลงัจากนัน้เมื่อเรือ
ขนสง่ใกล้เสร็จ กลุม่บริษัทฯ จะจดัจ้างฝ่ายบริหารจดัการเรือเพื่อจะเตรียมเรือให้พร้อมใช้ ซึง่จะประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั 
ได้แก่ ติดตัง้อปุกรณ์เพิ่มเติม การจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลงิ การจดัหาพนกังานเรือ การขอใบอนญุาตตา่ง ๆ เช่น ใบทะเบียนเรือ 
ใบอนญุาตการใช้เรือ เป็นต้น รวมทัง้การจดัท าประกนัภยัตวัเรือและเคร่ืองจกัร (Hull and Machinery Insurance: H&M 
Insurance) และประกนัภยัความรับผิดชอบตอ่บคุคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) 

ส าหรับการจัดหาอู่ต่อเรือนัน้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดหาอู่ต่อเรือได้โดยง่าย เนื่องจากอู่ต่อเรือมีจ านวนมากใน
อตุสาหกรรมในประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ และจีน กลุม่บริษัทฯ จึงไม่มีการท าสญัญาระยะยาวโดยเฉพาะกับอู่ต่อเรือใหม่
เป็นการเฉพาะเจาะจง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบราคา คุณสมบตัิ และเง่ือนไขการช าระเงินเพื่อให้ได้
เง่ือนไขที่ดีที่สดุส าหรับการตอ่เรือใหม่ 

2.3 การจ้างเรือจากภายนอกกลุ่มบริษัทฯ 

กลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาจ้างเรือจากบคุคลภายนอก ในกรณีที่กลุม่บริษัทฯ ไม่สามารถหาเรือภายในกลุม่บริษัทฯ ได้
ในวนัและเวลาที่ลกูค้าต้องการได้ โดยกลุม่บริษัทฯ จะติดต่อกบัเจ้าของเรือโดยตรงหรือผ่านนายหน้า เพื่อจ้างเรือ ซึ่งกลุม่
บริษัทฯ จะตรวจสอบรายละเอียดและคณุสมบตัิ (Specification) ของเรือ ใบอนญุาตต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่า 
เรือที่จ้างมีมาตรฐานและคณุสมบตัิตรงตามที่ลกูค้าก าหนดและเหมาะสมกบัสนิค้าของลกูค้า 
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3. การจัดหาผู้ให้บริการบริหารจัดการเรือ  

กลุ่มบริษัทฯ จะจัดหาการบริหารจัดการเรือผ่านบริษัทในกลุ่มเป็นหลกั ได้แก่ บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ ากดั 
(“NMC”) Nathalin Shipping Pte. Ltd. (“NSSG”) และบริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ ากดั (“TIM”) 

กลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาจดัจ้างตามความเช่ียวชาญการบริหารเรือที่แตกต่างกนั โดยบริษัท NMC จะเช่ียวชาญการ
บริหารจดัการเรือขนสง่ฯ และเรือรับสง่คนประจ าเรือ (Crew Boat) บริษัท NSSG จะเช่ียวชาญการบริหารจดัการเรือ FSU 
ในขณะท่ีบริษัท TIM จะมีความเช่ียวชาญการบริหารจดัการเรือ FSO และเรือขนสง่ฯ ในเส้นทางระหวา่งประเทศ 

4. น า้มันเชือ้เพลิงส าหรับเดินเรือ (Bunker) 

น า้มนัเชือ้เพลิงเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัในการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ เนื่องจากเรือทกุประเภทของกลุม่บริษัทฯ 
จ าเป็นต้องใช้น า้มนัเชือ้เพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์ของเรือ ดงันัน้กลุม่บริษัทฯ จึงให้ความส าคญักบัการจดัหาน า้มนัเชือ้เพลงิ
คณุภาพดีในราคาที่เหมาะสม 

กลุม่บริษัทฯ จะจดัหาน า้มนัเชือ้เพลงิจากบริษัทผู้ ค้าน า้มนัชัน้น าทัง้ในประเทศและนอกประเทศที่อยู่ในรายช่ือที่ได้รับ
การอนมุตัิแล้วของกลุม่บริษัทฯ (Approved List) ซึง่กลุม่บริษัทฯ ได้ท าการตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการประกอบ
กิจการค้าน า้มนั เพื่อให้มัน่ใจวา่น า้มนัเชือ้เพลงิที่จดัซือ้มีคณุภาพท่ีดีส าหรับเคร่ืองยนต์เรือ 

นอกจากนัน้ กลุม่บริษัทฯ มีขัน้ตอนการจดัซือ้น า้มนัที่ท าให้กลุม่บริษัทฯ ได้น า้มนัเชือ้เพลิงในราคาที่เหมาะสม โดย
กลุม่บริษัทฯ จะติดต่อผู้ ค้าน า้มนัอย่างน้อย 2 รายเพื่อสอบถามราคา โดยระบปุริมาณ ประเภทน า้มนั และสถานที่จดัส่ง 
เพื่อน ามาเปรียบเทียบความสมเหตสุมผลของราคาเพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ หลงัจากนัน้ ฝ่ายขายจะติดต่อผู้ ค้า
น า้มนัเพื่อแจ้งรายละเอียดการจดัสง่ตอ่ไป  

กลุม่บริษัทฯ สามารถจดัหาน า้มนัเชือ้เพลิงได้โดยง่ายเนื่องจากมีผู้ ค้าน า้มนั (Supplier) หรือผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 
จ านวนมากในอตุสาหกรรม โดยในปี 2561 กลุม่บริษัทฯ จดัหาน า้มนัจากผู้จดัจ าหนา่ยหลายราย เช่น บริษัท ซีออยล์ จ ากดั 
(มหาชน) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ากดั  
เป็นต้น 

5. การจัดหาคนประจ าเรือ 

กลุ่มบริษัทฯ คดัสรรบุคลากรและคนประจ าเรือที่มีประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิงานในหน้าที ่
ต่าง ๆ บนเรือ เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัสินค้าที่มีมลูค่าสงู และอาจสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ในวงกว้างได้หากไม่ได้รับการบริหารจดัการที่เหมาะสม นอกจากนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบั  
ที่เ ก่ียวข้องกับการเดินเรือที่ก าหนดโดยหน่วยงานต่าง  ๆ อย่างเคร่งครัด เช่น องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Maritime Organization; IMO) และหนว่ยงานราชการท่ีก ากบัดแูลการเดินเรือและทา่เรือ เป็นต้น 

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ จดัหาและคดัสรรบคุลากรและคนประจ าเรือผา่นทางช่องทางตา่ง ๆ ได้แก่ แจ้งขา่วสารการรับสมคัร
งานผ่านศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และโรงเรียนการเดินเรือต่าง ๆ เช่น วิทยาลยัเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย Maritime 
School เป็นต้น หรือแจ้งผ่านวารสารที่เก่ียวกับการเดินเรือ และแจ้งผ่านพนกังานของกลุ่มบริษัทฯ เว็บไซต์ และทางสื่อ
สงัคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) และไลน์ (Line) เป็นต้น โดยมีเกณฑ์การคดัเลอืกที่ส าคญั เช่น 
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▪ ผ่านการอบรมหลกัสตูรที่อนมุตัิโดยกรมเจ้าท่า หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบั
การเดินเรือสากลท่ีเก่ียวข้อง 

▪ ได้รับใบอนญุาตหรือประกาศนียบตัรที่ออกโดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

▪ ควรมีประสบการณ์ในการท างานท่ีมีความเก่ียวข้องกบัต าแหนง่ที่สมคัรไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

▪ มีความสามารถด้านภาษาองักฤษ (ส าหรับต าแหนง่นายเรือและนายประจ าเรือ) 

▪ ผา่นการทดสอบความรู้ และผา่นการสมัภาษณ์จากผู้บงัคบับัญชา 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ก าหนดให้มีการอบรมที่จดัโดยบคุลากรภายในกลุม่บริษัทฯ และวิทยากรจากภายนอก ซึง่เป็น
การอบรมเพื่อให้คนประจ าเรือเข้าใจระเบียบและวิธีการปฏิบตัิงานบนเรือ โดยการอบรมหลกัแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1) การอบรมด้านความปลอดภยั (Safety Training) คือการอบรมเพื่อให้ลกูเรือสามารถรับมือกบัปัญหาที่เกิดขึน้ได้ 
เช่น หลกัสตูร Basic Fire Fighting หลกัสตูร Personal Survival หลกัสตูร Personal Safety และหลกัสตูรElementary 
First Aids เป็นต้น 

2) การอบรมด้านการเดินเรือ (Navigation Training) คือการอบรมเพื่อให้ลกูเรือสามารถน าเรือไปยงัจุดหมาย
ปลายทางได้อย่างถกูต้องและปลอดภยั เช่น หลกัสตูร Radar Simulation หลกัสตูร Bridge Team Management และ
หลกัสตูร Ship Simulator เป็นต้น 

3) การอบรมด้านห้องเคร่ือง (Engine Room Training)  คือการอบรมเพื่อให้ลกูเรือคุ้นเคยกบักลไกและการท างาน
ของระบบปฏิบัติการบนเรือและห้องเคร่ือง เช่น หลักสูตร Engine Room Management หลักสูตร Engine Room 
Operation และหลกัสตูร High Voltage เป็นต้น 

4) การอบรมเฉพาะเจาะจง (Specific Training) เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งหรือจัดเก็บแต่ละชนิดมีความต้องการ 
ในการดูแลรักษา หรือจัดการที่แตกต่างกนั จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการอบรมเพิ่มเติม เช่น หลกัสตูร Oil Tanker Training 
หลกัสตูร Gas Tanker Training และหลกัสตูร Chemical Tanker Training เป็นต้น 

6. การซ่อมบ ารุงเรือ 

เพื่อให้เรือของกลุม่บริษัทฯ สามารถให้บริการขนสง่และจดัเก็บน า้มนัดิบ ผลิตภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป ผลิตภณัฑ์น า้มนั
กึ่งส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านความปลอดภยัในการ
เดินเรือขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และกรมเจ้าท่าของประเทศไทย กลุม่บริษัทฯ จึงมีการวางแผนการ
ซ่อมบ ารุงเรือของกลุ่มบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นการซ่อมบ ารุง  2 ประเภท คือ 1) การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance) และ 2) การเข้าอูแ่ห้ง (Dry Docking) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

6.1 การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 

การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนั เป็นการซ่อมบ ารุงตวัเรือ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประจ าเรือ ระบบไฟฟ้า และระบบควบคมุ
ต่าง ๆ รวมถึงท่อต่าง ๆ ที่ติดตัง้ในเรือ โดยท าการซ่อมบ ารุงตามระยะเวลา หรือระยะทาง หรือตามค าแนะน าของผู้ผลิต 
โดยกลุม่บริษัทฯ มีทีมซอ่มบ ารุงเป็นพนกังานของกลุม่บริษัทฯ เอง รวมทัง้มีการวา่จ้างผู้ รับเหมาที่อยูใ่นรายช่ือผู้จดัหาและ
ผู้ให้บริการท่ีได้รับอนมุตัิ (Approved Vendor List) ของกลุม่บริษัทฯ  



                                      ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 36 

ส าหรับเรือที่มีอายไุม่เกิน 5 ปี การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันสามารถท าได้โดยการตรวจสอบสภาพตวัเรือใต้แนวน า้ (Under 
water survey) แทนการเข้าอู่ในช่วง 30 เดือนแรก ท าให้กลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการต้นทนุและเวลาการด าเนินงานได้มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

6.2 การเข้าอู่แห้ง (Dry Docking) 

เรือของกลุม่บริษัทฯ จะมีการเข้าอู่แห้งหรือการซ่อมเรือครัง้ใหญ่ทกุ  2.5 ปี เพื่อตรวจสอบโครงสร้างเหล็กของตวัเรือ 
และระบบต่าง ๆ บนเรือ เช่น ระบบเคร่ืองยนต์ขบัเคลื่อนเรือ ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่งภายในเรือ ระบบการติดตอ่สือ่สาร 
ระบบควบคุมการเดินเรือ ระบบท่อและเคร่ืองมือในการรับส่งสินค้าและถงับรรจุสินค้า และระบบความปลอดภยัในเรือ  
เป็นต้น ซึ่งการขึน้อู่แห้ง (Dry Dock) แต่ละครัง้ใช้เวลาในการด าเนินการตัง้แตน่ าเรือขึน้จากทะเลจนน าเรือกลบัลงสูท่ะเล
ประมาณ 3 – 4 สปัดาห์ 

ในการน าเรือขึน้อู่แห้ง (Dry Dock) แต่ละครัง้ กลุม่บริษัทฯ จะมีการวางแผนลว่งหน้าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตอ่การ
ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้อู่เรือที่บริษัทฯ ใช้บริการเป็นอู่เรือที่บริษัทฯ ใช้บริการประจ ามี
ประมาณ 4 – 5 ราย ซึง่เป็นอูเ่รือที่มีมาตรฐานในการให้บริการและมีอตัราคา่บริการท่ีเหมาะสม รวมทัง้สามารถรองรับการ
ขึน้อูแ่ห้ง (Dry Dock) พร้อมกนัได้หลายล าจึงท าให้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงาน  

ภาวะอุตสาหกรรมน า้มัน และการขนส่งและจัดเก็บน า้มัน 

อ้างอิงจากบทวิเคราะห์สถานการณ์พลงังานปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 ของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน ชีใ้ห้เห็นว่า โดยภาพรวมประเทศไทยมีการใช้พลงังานขัน้ต้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8 ขณะที่อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีการขยายตวัร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีปัจจยั
สนบัสนนุจากการบริโภคและการลงทนุภาคเอกชน รวมถึงการใช้จ่ายและการลงทนุภาครัฐที่ขยายตวัต่อเนื่อง ส านกังาน
สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตวัร้อยละ 4.2 จาก
การขยายตวัของการสง่ออก การบริโภคภาคเอกชน และการลงทนุรวม การใช้พลงังานขัน้ต้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8 ซึง่เพิ่มขึน้
ไมส่งูมากนกั ในขณะท่ีการใช้น า้มนัเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.8 จากการใช้ในภาคการขนสง่และการคมนาคม 

สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด 

ในปี 2561 การใช้น า้มนัส าเร็จรูปอยูท่ี่ระดบั 142.1 ล้านลติรตอ่วนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.7 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

น ้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล ปริมาณการใช้เฉลีย่อยูท่ี่ 31.0 ล้านลติรตอ่วนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.1 ตามความต้องการ
ใช้ในการเดินทางที่สงูขึน้สอดคล้องกบัปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึน้ และราคาขายปลกีเฉลีย่น า้มนัเบนซินและแก๊สโซฮอลยงัอยู่
ในระดบัท่ีไมส่งูมากนกั สง่ผลให้มีความต้องการใช้รถยนต์ในการเดินทางในช่องเทศกาลและวนัหยดุตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื่อง 

น ้ามันดีเซล มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 64.6 ล้านลิตรต่อวนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.3 จากการใช้ในภาคขนส่งทางบกที่
เพิ่มขึน้จากการขยายตวัของภาคการสง่ออก การบริการและการทอ่งเที่ยวประกอบกบัการขนสง่สินค้าเกษตรที่เพิ่มขึน้จาก
การขยายตวัของภาคการสง่ออก การบริการการทอ่งเที่ยวประกอบกบัการขนสง่สินค้าเกษตรท่ีเพิ่มขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนัน้ ราคา 
ขายปลีกน า้มนัดีเซลเฉลี่ยในปี 2561 แม้จะปรับสงูขึน้กวา่ปีก่อนแตย่งัคงมีราคาไม่เกิน 30 บาท จึงสง่ผลให้ปี 2561 มีการ
ใช้น า้มนัดีเซลเพิ่มขึน้ 
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น ้ามันเคร่ืองบิน มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 19.5 ล้านลิตรต่อวนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.5 ตามการขยายตัวของภาค 
การทอ่งเที่ยวที่มีจ านวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึน้จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มดีขึน้ โดยในปี 
2561 คาดการณ์วา่นกัทอ่งเที่ยวจะขยายตวัถึงร้อยละ 5.1 อีกทัง้ราคาคา่โดยสารโดยเคร่ืองบินภายในประเทศไมส่งูมากนกั
เมื่อเทียบกบัการเดินทางโดยรถยนต์ และการแข่งขนัของสายการบินต้นทนุต ่ามีโปรโมชัน่ลดราคาออกมาอยา่งตอ่เนื่อง 

น ้ามันเตา มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.0 ล้านลิตรต่อวนั ลดลงร้อยละ 3.0 จากการใช้ในภาคอตุสาหกรรมที่ลดลง
เนื่องจากมีการใช้เชือ้เพลงิอื่นทดแทน ขณะที่การใช้ในภาคขนสง่เพิ่มขึน้ 

ตารางแสดงปริมาณการใช้น า้มันส าเร็จรูปและแนวโน้มการใช้น า้มันส าเร็จรูปในปี 2562 

(หน่วย: ล้านลิตร/วนั) 2558 2559 2560 2561P 2562F 
ดีเซล 60.1 61.9 63.8 64.6 65.7 
เบนซินและแก๊สโซฮอล 26.4 29.0 30.1 31.0 31.8 
เคร่ืองบิน* 16.5 17.7 18.5 19.5 20.3 
น า้มนัเตา 5.6 6.2 5.8 6.0 6.1 
LPG** 23.1 21.9 21.7 21.0 20.7 

รวม 131.5 136.7 139.8 142.1 144.6 
หมายเหต ุ *น า้มนัเคร่ืองบินและน า้มนัก๊าด      
 **ไม่รวมการใช้ LPG ท่ีใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี 
 P = ข้อมลูเบือ้งต้น, F = ข้อมลูประมาณการ   

แนวโน้มการใช้น า้มันส าเร็จรูปปี 2562 

คาดการณ์การใช้น า้มนัส าเร็จรูป ปี 2562 จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกบัปี 2561 โดยการใช้น า้มนัดีเซลคาดวา่จะ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.8 โดยเฉพาะการใช้ในภาคการขนสง่ที่คาดวา่จะขยายตวัการสง่ออกและขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ที่
เพิ่มขึน้ท่ีซึง่สง่ผลให้มีการใช้น า้มนัดีเซลในการขนสง่วตัถดุิบและขนสง่สนิค้าให้ผู้บริโภคเพิ่มขึน้ 

การใช้เบนซินและแก๊สโซฮอล คาดว่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.6 ตามความต้องการใช้น า้มันที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องและ
แนวโน้มราคาน า้มนัดิบยงัคงอยู่ในระดบัที่ไม่สงูมากนกั การใช้น า้มนัเคร่ืองบิน คาดว่าจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.0 ตามการ
ขยายตวัอยา่งตอ่เนื่องของเศรษฐกิจโลก และการด าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาด้านการทอ่งเที่ยวและมาตรการสง่เสริมการ
ท่องเที่ยวของภาครัฐ รวมถึงการแข่งขนัของสายการบิน Low cost  ส าหรับการใช้น า้มนัเตาเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.2 จากการ
น าไปใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พุ ทธศักราช  
2558 – 2579 ขณะที่การใช้ LPG ในส่วนที่ไม่รวมการใช้ใน Feed Stocks ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คาดว่าจะลดลง 
ร้อยละ 1.7 จากการใช้ในภาคขนสง่ลดลง 

ที่มา: บทวิเคราะห์สถานการณ์พลงังานปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 ของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

▪ ภาพรวมปริมาณการผลิตและการใช้น า้มันส าเร็จรูปในประเทศไทย 

ภาพรวมปริมาณการผลิตและจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงในประเทศไทยในปี 2557 - 2561 มีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
โดยปริมาณการผลติน า้มนัเชือ้เพลงิเพิ่มขึน้จาก 158 ล้านลติรตอ่วนั ในปี 2557 เป็น 187 ล้านลติรตอ่วนั ในปี 2561 อตัรา
การเติบโตการผลติน า้มนัส าเร็จรูปเฉลีย่ตอ่ปี (ตัง้แตปี่ 2557 - 2561) เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 4.3 
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ตารางแสดงปริมาณการผลิตน า้มันส าเร็จรูป 

(หน่วย: ล้านลิตร/วนั) 2557 2558 2559 2560 2561* 
น า้มนัดเีซล 66 74 70 74 75 
น า้มนัเบนซิน 27 31 33 35 36 

น า้มนัอากาศยาน 18 19 19 20 22 
น า้มนัเตา 16 16 15 16 16 
น า้มนัก๊าด 3 4 6 5 6 

LPG 28 28 29 31 32 
รวม 158 172 173 181 187 

หมายเหต:ุ *ข้อมลูเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 

ที่มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ทัง้นี ้ปริมาณการใช้น า้มนัเชือ้เพลิงเพิ่มขึน้จาก 126 ล้านลิตรต่อวนั ในปี 2557 เป็น 142 ล้านลิตรต่อวนั ในปี 2561 
อตัราการเติบโตการใช้น า้มนัส าเร็จรูปเฉลีย่ตอ่ปี (ตัง้แตปี่ 2557-2561) เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 1.7 

ตารางแสดงปริมาณการใช้น า้มันส าเร็จรูป 

(หน่วย: ล้านลิตร/วนั) 2557 2558 2559 2560 2561* 
น า้มนัดเีซล 58 60 62 64 64 
น า้มนัเบนซิน 23 26 29 30 31 

น า้มนัอากาศยาน 15 17 18 18 19 
น า้มนัเตา 6 6 6 6 6 
น า้มนัก๊าด 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 

LPG 25 23 22 22 21 
รวม 126 132 137 140 142 

หมายเหต:ุ *ข้อมลูเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 

ที่มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

▪ ภาพรวมปริมาณการน าเข้าและการส่งออกน า้มนัส าเร็จรูปในประเทศไทย 

ภาพรวมปริมาณการน าเข้าน า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศไทยในปี 2557-2561 ยงัคงทรงตวั โดยในปี 2561 มีปริมาณการ
น าเข้าน า้มนัเชือ้เพลิงรวม 9.5 ล้านลิตร/วนั ลดลงร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบจากปี 2560  โดยมีสาเหตุหลกัมาการน าเข้า
น า้มนัดีเซลและน า้มนัเตาที่ลดลง 

ตารางแสดงปริมาณการน าเข้าน า้มันส าเร็จรูป 

(หน่วย: ล้านลิตร/วนั) 2557 2558 2559 2560 2561* 
น า้มนัดเีซล 0.95 0.3 2.3 2.2 1.7 
น า้มนัเบนซิน 2.4 2.1 4.2 4.8 4.2 

น า้มนัอากาศยาน 0.01 0.01 0.24 0.13 0.14 
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(หน่วย: ล้านลิตร/วนั) 2557 2558 2559 2560 2561* 
น า้มนัเตา 1.0 0.5 0.3 0.2 0.03 
LPG 10.7 6.9 2.3 3.3 3.4 
รวม 15.1 9.9 9.4 10.6 9.5 

หมายเหต:ุ *ข้อมลูเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 

ที่มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

อย่างไรก็ดี ภาพรวมปริมาณการส่งออกน า้มนัเชือ้เพลิงในช่วงปี 2557 - 2561 มีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2561 มีปริมาณการส่งออกน า้มนัเชือ้เพลิงรวม 31.4 ล้านลิตร/วนั เพิ่มขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 2.6 โดยมีสาเหตุมาจาก
ปริมาณการผลติของโรงกลัน่ท่ีเพิ่มขึน้         

ตารางแสดงปริมาณการส่งออกน า้มันส าเร็จรูป 

(หน่วย: ล้านลิตร/วนั) 2557 2558 2559 2560 2561* 
น า้มนัดเีซล 11.8 16.9 13.1 14.4 14.9 
น า้มนัเบนซิน 3.8 4.2 3.8 4.4 4.8 

น า้มนัอากาศยาน 3.6 4.2 1.5 2.1 2.6 
น า้มนัเตา 10.5 10.0 8.9 9.6 9.1 
น า้มนัก๊าด 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 

รวม 29.8 35.3 27.4 30.5 31.4 

หมายเหต:ุ *ข้อมลูเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 

ที่มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

▪ ปัจจัยที่ส าคัญกับความต้องการใช้น า้มันเชือ้เพลิงในประเทศไทย 

1) ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) 

การขนสง่น า้มนัดิบ และผลิตภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป จะสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเมื่อภาวะ
เศรษฐกิจมีอตัราการเติบโตที่เพิ่มสงูขึน้ จะท าให้การบริโภคภายในประเทศ การผลติสนิค้า การขนสง่สนิค้า การใช้พลงังาน
เพิ่มสงูขึน้ ดงันัน้ ปริมาณการใช้น า้มนัดิบและผลิตภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูปจะเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งจะสง่ผลให้ในการขนสง่น า้มนัดิบ 
ผลิตภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป ผลิตภณัฑ์น า้มนักึ่งส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวเพิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุการเพิ่มขึน้ของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจดงักลา่ว 
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กราฟแสดง GDP ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2558-2560) และประมาณการ GDP ของประเทศไทยในปี 2561-2562  

(หน่วย: ร้อยละ)  

 
ที่มา : แถลงข่าวจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2561 

2) การเพิ่มก าลงัการผลิตของโรงกลั่นน า้มนัในประเทศไทย 

จากข้อมลูก าลงัการกลัน่ของโรงกลัน่น า้มนัในประเทศ พบว่ามีอตัราการกลัน่ที่ใกล้อตัราการกลัน่สงูสดุ ดงันัน้ หาก 
โรงกลัน่น า้มนัมีแผนการลงทุนในการเพิ่มก าลงัการกลัน่จะท าให้โรงกลัน่สามารถผลิตผลิตภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูปได้มาก
ยิ่งขึน้ ซึง่จะท าให้การขนสง่ผลติภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูปมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้  

ทัง้นี ้ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทค้าน า้มนัชัน้น าของประเทศไทยได้ออกมาชีแ้จงแผนการเพิ่มก าลงัการผลิตของโรงกลัน่ 
ซึ่งเป็นการรองรับความต้องการการบริโภคน า้มนัในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในทกุปี ดงัจะเห็นว่า บริษัท ไทยออยล์ 
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมีอตัราการใช้ก าลงัการกลัน่ร้อยละ 113.8 ได้ชีแ้จงแผนการเตรียมขยายก าลงัการผลิตจาก 275,000 
บาร์เรลตอ่วนัเป็น 400,000 บาร์เรลตอ่วนั, บางจากปิโตรเลยีมเตรียมขยายก าลงัการผลติจาก 120,000 บาร์เรลตอ่วนัเป็น 
140,000 บาร์เรลตอ่วนั และสตาร์ปิโตรเลยีมเตรียมขยายก าลงัการผลติจาก 165,000 บาร์เรลตอ่วนัเป็น 175,000 บาร์เรล
ตอ่วนั ด้วยเช่นกนั 

ตารางแสดงอัตราการใช้ก าลังการกลั่นของโรงกลั่นน า้มันของผู้ประกอบการน า้มันชัน้น าในประเทศไทย 
ช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 

โรงกลั่น 
ก าลังการกลั่น การใช้ก าลังการกลั่น* อัตราการใช้ก าลังการกลั่น 

(พนับาร์เรลต่อวัน) (พนับาร์เรลต่อวัน) (ร้อยละ) 
ไทยออยล์ 275 305 110.9 
ไออาร์พีซ ี 215 209 97.2 
เอสโซ ่ 177 146 82.5 
สตาร์ปิโตรเลยีม 165 174 105.5 
ปตท.โกลบอลเคมิคอล 280 195 69.6 
บางจากปิโตรเลยีม 120 99 82.5 

รวม 1,232 1,128 91.6 

หมายเหต:ุ *ข้อมลูเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 

ที่มา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน, ข้อมลู ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 
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▪ การใช้น า้มันในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกเตบิโตอย่างต่อเน่ือง 

ปัจจยัหนึ่งที่เป็นตวัแปรในการใช้บริการเรือ FSU เพื่อการกกัเก็บน า้มนั คือ ความเคลื่อนไหวของราคาน า้มนัดิบโลก 
แม้ราคาน า้มนัดิบของโลกในปีที่ผ่านมาจะมีความผนัผวน แต่การใช้น า้มนัของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยงัคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2559 ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกมีปริมาณการใช้น า้มนัสงูที่สดุในโลก โดยมีปริมาณการใช้น า้มนัรวม 1,643.4 
ล้านตนั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 35.6 ของปริมาณการใช้น า้มนัของทัว่โลก และคิดเป็นอตัราเติบโตเฉลีย่ตอ่ปีร้อยละ 2.9 

สัดส่วนการผลิตน า้มันในแต่ละภมิูภาค สัดส่วนการใช้น า้มันในแต่ละภมิูภาค 
(หน่วย: ล้านบาร์เรล/วนั) (หน่วย: ล้านบาร์เรล/วนั) 

 
ในปี 2561 ปริมาณการผลิตน า้มันโลกเพิ่มขึน้เพียง 0.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน น้อยกว่าค่าเฉลี่ยการประมาณการ

ต่อเนื่องกนั 2 ปี โดยเป็นผลมาจากการผลิตน า้มนัดิบในกลุม่ประเทศตะวนัออกกลางลดลง 0.25 ล้านบาร์เรลต่อวนั และ 
กลุ่มประเทศในอเมริกากลางและอเมริการใต้ลดลง 0.4 ล้านบาร์เรลต่อวนั ในขณะที่กลุ่มประเทศในอเมริกาเหนือและ
แอฟริกามีปริมาณการผลติน า้มนัดิบเพิ่มขึน้ 0.82 และ 0.39 ล้านบาร์เรลตอ่วนัตามล าดบั ในขณะท่ีปริมาณการใช้น า้มนัมี
ปริมาณการใช้เพิ่มขึน้เฉลี่ย 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวนั ซึ่งสงูกว่าค่าเฉลี่ยการใช้น า้มนัย้อนหลงั 10 ปี ที่มีอตัราการใช้เฉลี่ยที่ 
1.1 ล้านบาร์เรลต่อวนั ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 โดยประเทศที่มีปริมาณการใช้สงูที่สดุคือ ประเทศสาธารณประชาธิปไตย
ประชาชนจีน และ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีปริมาณการใช้ 0.5 และ 0.19 ล้านบาร์เรลตอ่วนั ตามล าดบั   

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

งานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore Support Vessel) 

อปุสงค์ของเรือขนสง่และจดัเก็บน า้มนั FSO แปรผนัตามกิจกรรมการขดุเจาะและส ารวจปิโตรเลียมในประเทศไทย 
โดย ณ สิน้ปี 2560 จ านวนสมัปทานปิโตรเลยีมในอา่วไทยมีจ านวน 39 สมัปทาน และ 49 แปลงส ารวจ  

ที่มา :  รายงานประจ าปี 2560 กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน และข้อมลูหน้าเว็บไซต์กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
ณ วนัที่ 11 ธันวาคม 2561 
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นอกจากนัน้ จากข้อมลูการจดัหาปิโตรเลยีมจากแหลง่ปิโตรเลยีมในประเทศไทยของกรมเชือ้เพลงิธรรมชาติ กระทรวง
พลงังาน พบว่ามีการผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยในปี 2560 มีปริมาณรวม 284.8 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบ หรือ 
คิดเป็นอตัราเฉลี่ยประมาณวนัละ 780,284 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 มีปริมาณการผลติ
ลดลงร้อยละ 4.7 สาเหตหุลกัเนื่องมาจากแหลง่ผลิตปิโตรเลียมมีศกัยภาพลดลง ทัง้นี ้แหลง่ผลิตน า้มนัดิบในประเทศไทย
เป็นแหล่งขนาดเล็กและมีศักยภาพการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการหยุดผลิตปิโตรเลียมจากแหล่ง 
ราชพฤกษ์และแหลง่ทานตะวนั รวมถึงในบางแหลง่มีการหยดุผลิตชัว่คราวเพื่อรอการพฒันาต่อไป อย่างไรก็ดี หลงัจาก
การประกาศผู้ ได้รับสมัปทานส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกช-เอราวณัในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา คาดการณ์ว่า
กิจกรรมการสนับสนุนการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลจะเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเรือ 
Offshore ของกลุม่บริษัทฯ มีการเติบโตไปในทิศทางเดียวกนัตอ่ไป 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

กลุม่บริษัทฯ มีใบอนญุาตส าหรับประกอบธุรกิจภายในประเทศ และตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ใบอนุญาตส าหรับประกอบธุรกิจภายในประเทศ 

ใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก บริษัทที่ได้รับ 
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลงังาน 17 ก.ย. 2558 บริษัทฯ 
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 12 กรมทะเบียนการค้า 28 พ.ค. 2544 NTL 
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 12 กรมทะเบียนการค้า 11 พ.ย. 2544 TMT 
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลงังาน 13 ธ.ค. 2556 TNS 
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลงังาน 8 มิ.ย. 2558 SHT 
ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 12 กรมธุรกิจพลงังาน 15 มิ.ย. 2558 STC 

2. ใบอนุญาตส าหรับประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 

ใบอนญุาตที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU ในประเทศมาเลเซียมี 2 ประเภท ได้แก่ 

1) ใบอนญุาต Domestic Shipping License (“DSL”)  

ใบอนญุาต DSL เป็นใบอนญุาตส าหรับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจขนสง่ในประเทศมาเลเซีย โดยเรือที่ไมใ่ช่เรือธงมาเลเซยี
ต้องยื่นขออนุญาตต่อสมาคมเจ้าของเรือแห่งประเทศมาเลเซีย (Malaysia Shipowners’ Association, “MASA”) และ 
Domestic Shipping Licensing Board เพื่อได้รับใบอนญุาต DSL ซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือนและสามารถต่ออายโุดยไม่มี
จ ากดัจ านวนครัง้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ มีใบอนญุาต DSL ส าหรับด าเนินการเรือ FSU ทกุล า 

2) ใบอนญุาตการสง่-รับสนิค้ากลางทะเล (Ship to Ship Approval, “STS Approval”)  

ใบอนุญาต STS Approval เป็นใบอนุญาตส าหรับการด าเนินการส่ง-รับสินค้ากลางทะเลในประเทศมาเลเซีย โดย
ใบอนญุาต STS Approval ของกลุม่บริษัทฯ มีก าหนดเวลาระหว่าง 6 เดือน ถึง 5 ปี โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 การ
ด าเนินการสง่-รับสนิค้ากลางทะเลส าหรับเรือ FSU ทกุล าของกลุม่บริษัทฯ มีใบอนญุาต STS Approval 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 
ความเสียหายหรืออบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้จากเรือขนสง่ หรือเรือจดัเก็บน า้มนัดิบและผลิตภณัฑ์น า้มนั สง่ผลกระทบเป็นวงกว้าง 
ไม่เฉพาะแค่ความสญูเสียในชีวิตของผู้ปฏิบตัิงานและทรัพย์สินของกลุม่บริษัทฯ แต่ยงัสง่ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
ของบคุคลภายนอก และสิง่แวดล้อมในบริเวณที่เกิดอบุตัิเหต ุรวมถึงช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ของกลุม่บริษัทฯ  

กลุม่บริษัทฯ จึงมีการคดัเลอืกผู้บริหารจดัการเรือ (Ship Management) ที่มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์ในการ
บริหาร ตรวจสอบคณุภาพ และการปฏิบตัิงานบนเรือเป็นที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานสากลของกลุม่บริษัทน า้มนัและเคมี 
และกลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานภายใน ซึ่งจะติดตาม ประสานงานเร่ืองกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภยั 
อุปกรณ์บนเรือ และพนักงานบนเรือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทัง้หมด เพื่อให้มัน่ใจว่าเรือของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้หมด  
มีประสทิธิภาพและคณุสมบตัิครบถ้วนและเพียงพอ ตลอดจนมีการดแูลไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมในทกุพืน้ท่ีที่เรือ
ของกลุม่บริษัทฯ ประกอบกิจการ อีกทัง้ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายในการดแูลมวลชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม และให้
ความเอาใจใสอ่ยา่งตอ่เนื่อง  

นอกจากนี ้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทัง้หมด กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท าประกันภยัตวัเรือและเคร่ืองจักร 
(H&M Insurance) และประกันภัยส าหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (P&I Insurance) ในกรณีที่เกิดเหตุ ซึ่ง 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ 

กลุม่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพฒันาคณุภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าและเพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขนัและการจัดหาลกูค้าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งท าให้กลุ่มบริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรทัง้ในและ
ตา่งประเทศ และได้รับรางวลัจากทัง้ภาครัฐ และเอกชนมากมาย ดงัตอ่ไปนี ้

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

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

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

โดย บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
2555 Accomplishment of EHS Incident Free โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

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

2556 รางวลัเรือที่มีความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานดเีดน่อนัดบัท่ี 2 โดย
บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
Achievement of Incident & Injury Free โดย บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
(SPRC) 
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ปี รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ 
2557 10,000 Safety Voyages in Marine Operation Excellence โดย บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั 

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

2558 Achievement in Zero Incidents in Marine Operations โดย บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
Operation Support Group Maritime Safety Achievement Award 2015 : 5 Million Man-
hours without Lost Time Injury For Marine Operation in the Gulf of Thailand โดย  บริษัท 
ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
รางวลัเรือควบคมุ Oil Loss ได้ยอดเยี่ยมส าหรับการขนสง่น า้มนัใสให้คลงัปิโตรเลยีมสงขลา โดย 
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
Operation Support Group Maritime Safety Achievement Award 2015 : 5 Million Man-
hours without Lost Time Injury For Marine Operation in the Gulf of Thailand โดย บริษัท 
ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
Operation Support Group Maritime Safety Achievement Award 2015:5 Million Man-
hours without Lost Time Injury For Marine Operation in the Gulf of Thailand โดย บริษัท 
ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
Recognition of Above Party for a Safe Operation โดยบริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

2559 CEO Contractor Award for SSHE Performance Excellence 2016 : No recordable injuries 
for one years โดย บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
Safety Health and Environment (SHE) Performance 2016 โดยสมาคมอนรัุกษ์
สภาพแวดล้อมของกลุม่อตุสาหกรรมน า้มนั (IESG) 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ในกิจกรรม “Our Safety Day 2016 Achieving Goal Zero 
Because We Care” ประเภทวิดโิอคลปิการด าเนินงานของ STC โดยบริษัท เชลล์แหง่ประเทศ
ไทย จ ากดั 

2560 Safety Health and Environment (SHE) Performance 2017 โดยสมาคมอนรัุกษ์
สภาพแวดล้อมของกลุม่อตุสาหกรรมน า้มนั (IESG) 

2561 รางวลัดเีดน่ด้านความปลอดภยั (IESG Safety Awards) ประจ าปี 2561 ได้แก่ เรือศรีบ้านดอน 
และเรือศรีทา่ทอง 
รางวลัจากทา่ SPRC เรือวิ่งครบ 500 เที่ยว โดยไมเ่กิดอบุตัิเหต ุได้แก่ เรือศรีทา่ชนะ 
รางวลัจากทา่ PTTGC เรือวิ่งครบ 400 เทีย่ว โดยไมเ่กิดอบุตัิเหต ุได้แก่ เรือศรีทา่ทอง 
รางวลั Ship Owner of the Year โดยบริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จ ากดั 
รางวลั Best Performance โดยบริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จ ากดั 
รางวลั Best Vessel โดยบริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จ ากดั 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

ความเสี่ยงจากอุบตัิเหตุที่เกิดจากการท างาน 

เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ ให้บริการขนสง่และจดัเก็บสินค้าซึง่มีมลูคา่สงูและเป็นสนิค้าไวไฟ ซึง่หากเรือเกิดอบุตัิเหต ุอาจ
ท าให้คนประจ าเรือและบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ตลอดจนความน่าเช่ือถือของ 
กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะ
การเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ จดัการความเสี่ยงของอบุตัิเหตทุี่อาจจะเกิดขึน้โดยให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบั
ด้านความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน ความปลอดภยักบัสนิค้า การเดินเรือ การปฏิบตัิเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน เป็นต้น และเมื่อ
เรือครบก าหนดตามแผนบ ารุงรักษา เช่น การบ ารุงรักษาตามก าหนด (Preventive Maintenance System, PMS) การเข้า 
อูแ่ห้ง (Dry Dock) เป็นต้น กลุม่บริษัทฯ จดัให้มีการด าเนินการตามแผนดงักลา่ว เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพความคงทนทะเล 
(Sea Worthiness) และความปลอดภยัในการท างาน ท าให้มัน่ใจได้วา่กลุม่บริษัทฯ สามารถจดัการความเสี่ยงต่อการเกิด
อบุตัิเหตทุี่อาจน าไปสูก่ารหยดุชะงกัของการด าเนินงานและความเสยีหายตอ่ชีวติและทรัพย์สนิ และลดการปลอ่ยมลพิษได้ 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้ท าการฝึกสถานการณ์ฉกุเฉินร่วมกบักลุม่บริษัทน า้มนัชัน้น า (Major oil) อย่างสม ่าเสมอ
เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักและคุ้นเคย ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับมือแก้ไขปัญหาและควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการจ าลองเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ระหว่างเรือท าสินค้าอยู่ที่ท่าเรือ หรือการเกิด
เหตกุารณ์น า้มนัร่ัวไหล (Oil Spill) 

อีกทัง้กลุม่บริษัทฯ ได้มีการท าประกนัภยัตวัเรือและเคร่ืองจกัร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance)  
และประกันภยัความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลมุถึง
ความเสียหายต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และสิ่งแวดล้อม เช่น การบาดเจ็บหรือตายของลกูเรือหรือบุคคลอื่ นที่ได้รับ
ผลกระทบ และการร่ัวไหลของสินค้าออกจากเรือสูท่ะเลหรือบริเวณใกล้เคียง รวมไปถึงประกนัภยัสญูเสียรายได้จากการท่ี
เรือไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งตอ่เนื่อง (Loss of Hire Insurance) 

ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศและภยัธรรมชาติที่ รุนแรง 

ในการด าเนินธุรกิจเรือขนส่งฯ กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง ดังนัน้ สภาพอากาศและ 
ภยัธรรมชาติที่รุนแรง อาทิ พายไุต้ฝุ่ น พายดุีเปรสชัน่ อาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ชีวติและทรัพย์สนิ พนกังานประจ าเรือ 
สินค้า ตัวเรือของกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม รวมถึงอาจส่งผลให้การบริการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายล่าช้า  
ซึง่เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบให้การปฏิบตัิงานเรือมีประสิทธิภาพลดลง และอาจสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีรายได้ที่
ลดลง รวมไปถึงอาจมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของ
กลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

อย่างไรก็ตาม ในการบริหารการเดินเรือ กลุ่มบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบตัิงานไว้อย่างรัดกุมโดยต้อง  
วางแผนการเดินเรือและศึกษารายละเอียดเส้นทาง เช่น ข่าวอากาศ ระดับน า้สูงสุด – ต ่าสุด ร่องน า้ที่เรือจะวิ่งผ่าน 
ตลอดจนเส้นทางการเดินเรือ เพื่อหลบเลีย่งภยัจากสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือภยัธรรมชาติร้ายแรง เป็นต้น  
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ส าหรับเรือขนสง่ของกลุม่บริษัทฯ ได้มีการติดตัง้วิทยสุื่อสาร ตามมาตรฐานความปลอดภยัของเรือตามข้อบงัคบัของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( International Maritime Organization; IMO) ในแต่ละพืน้ที่ตามกฎข้อบังคับ The 
Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) เพื่อใช้ในการติดตามสภาพอากาศ การเตือนภยั และข่าวสาร
อื่น ๆ ทัง้ก่อนออกเดินทางและระหว่างเดินทางเพื่อปรับปรุงแผนการเดินเรือให้มีความปลอดภยัสงูสดุ และจะคอยติดตาม
สภาพอากาศ ต าแหน่งของเรือ และรายงานต่อผู้ เก่ียวข้อง  เพื่อให้การรับและส่งมอบสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตรงตอ่เวลา และปลอดภยั  

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อนัเกิดจากสภาพอากาศและภยัธรรมชาติที่รุนแรงโดย
จดัท าแผนฉกุเฉินและซ้อมแผนฉกุเฉินประจ าปี  

ทัง้นี ้ด้วยประสบการณ์การขนสง่ทางเรือของกลุม่บริษัทฯ ที่ยาวนานกวา่ 30 ปี กลุม่บริษัทฯ สามารถให้บริการขนสง่
ทางเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั โดยไม่เคยเกิดเหตกุารณ์ที่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อพนกังานประจ าเรือ สินค้า 
และเรืออย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการท าประกันภัยตัวเรือและเคร่ืองจักร (Hull and Machinery 
Insurance: H&M Insurance) โดยเรือของกลุม่บริษัทฯ โดยสว่นใหญ่มีวงเงินประกนัที่คุ้มครองไม่ต ่ากว่ามลูค่าบญัชีของ
เรือ และประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบคุคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลมุ
ถึงความเสียหายต่อบุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบ สินค้า และสิ่งแวดล้อม และในการท าสญัญาว่าจ้างกบัผู้ ว่าจ้างเพื่อ
ขนสง่สนิค้า กลุม่บริษัทฯ ได้ยดึถือหลกัการตามมาตรฐานสากล ซึง่ในสญัญานัน้ได้กลา่วถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของ
แตล่ะฝ่ายอยา่งชดัเจน 

ความเสี่ยงจากเหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมจากโจรสลัดทางเรือ 

กลุ่มบริษัทฯ ขนส่งและจัดเก็บสินค้าที่มีมูลค่าสูงและมีเส้นทางการเดินเรือในทะเล ซึ่งอาจต้องผ่านบริเวณที่มี  
ความเสี่ยงต่อการโจรกรรมทางทะเล เช่น ช่องแคบสิงคโปร์ ช่องแคบมะละกา  บริเวณตะวันออกของมาเลเซีย และ 
เขตตะวันออกกลาง เป็นต้น หากเกิดเหตุการณ์โจรกรรมหรือการปล้นสะดมจากโจรสลัดขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อ 
ความปลอดภยัของพนกังานประจ าเรือ สินค้า ตวัเรือ หรือบุคคลที่สาม ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ อาจถูกลกูค้าเรียกร้อง
ค่าเสียหายของสินค้าในเที่ยวเรือที่เกิดเหตกุารณ์ขึน้ สง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยา่งมี
นยัส าคญั 

อยา่งไรก็ดี ในการปฏิบตัิงานของกองเรือของกลุม่บริษัทฯ ก่อนที่เรือออกเดินทางและผา่นบริเวณที่มีความเสีย่งตอ่การ
โจรกรรมทางทะเล กลุม่บริษัทฯ ต้องด าเนินการแจ้งศนูย์ประสานการปฏิบตัิในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานในประเทศโดยที่ท าหน้าที่เป็นศนูย์กลางในการป้องกนัและปราบปรามการกระท า
ผิดกฎหมายทางทะเลต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลดั ตลอดจนเฝ้าติดตามและ
รายงานเป็นระยะตลอดเส้นทางจนถึงจดุหมายปลายทาง 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ เตรียมตวัรับเหตกุารณ์โจรกรรมและการปล้นสะดมจากโจรสลดัไว้โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการรักษาความปลอดภยัของพนกังานประจ าเรือ สินค้า ตวัเรือ หรือบุคคลที่สามซึ่งได้รับ
ผลกระทบ ได้แก่ กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของกรมเจ้าทา่ ซึง่ครอบคลมุถึงมาตรฐานความปลอดภยัของเรือตาม
ข้อบงัคบัของ IMO ในสว่นอนสุญัญา SOLAS การน าแนวทางปฏิบตัิตามหลกัสากล BMP4 (Best Management Practice 
Version 4) มาใช้กบัเรือเดินทะเลของกลุม่บริษัทฯ ที่ต้องวิ่งไปรับสินค้าในเส้นทางที่มีความเสี่ยงของการปล้นสะดมจาก  
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โจรสลดัในบริเวณตะวนัออกกลาง และกลุม่บริษัทฯ มีการก าหนดระเบียบปฏิบตัิงานภายในกลุม่ ซึ่งระบถุึงแนวทางและ
วิธีการปฏิบตัิหากเกิดเหตกุารณ์ซึง่เสีย่งตอ่ความปลอดภยัของเรือ สนิค้า และพนกังานประจ าเรือ รวมถึงเหตโุจรกรรมและ
ปล้นสะดมของโจรสลดั  และกลุม่บริษัทฯ ยงัมีการเตรียมการในการติดตอ่สือ่สารแจ้งเหตกุบัทางภาครัฐทัง้ ศร.ชล.ของไทย
และหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลของประเทศต่าง ๆ ในบริเวณที่เรือท าการขนส่ง อาทิเช่น UKMTO (The United 
Kingdom Marine Trade Operation) อีกด้วย 

นอกจากการท าประกันภัยขัน้พืน้ฐาน ประกันภัยตัวเรือและเคร่ืองจักร H&M Insurance (Hull and Machinery 
Insurance: H&M Insurance)  และประกนัภยัความรับผิดชอบตอ่บคุคลอื่น P&I Insurance (Protection and Indemnity 
Insurance: P&I Insurance) ที่กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายการท าประกนัภยัอย่างครบถ้วนเพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วมา
ข้างต้นแล้วนัน้ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากกรณีเหตโุจรกรรมและปล้นสะดมของโจรสลดั กลุม่บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการ
ท าประกนัภยั เพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ ได้แก่ War Risk Insurance 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน า้มันเชือ้เพลิง 

ค่าน า้มนัเชือ้เพลิงส าหรับเดินเรือ (Bunker) เป็นต้นทนุการให้บริการที่ส าคญัของธุรกิจเรือขนสง่ฯ ธุรกิจเรือขนสง่และ
จัดเก็บ FSU และธุรกิจเรือ Offshore ทัง้นี ้ค่าน า้มนัเชือ้เพลิงส าหรับเดินเรือ (Bunker) คิดเป็นร้อยละ 8.7 ร้อยละ 13.19 
และ ร้อยละ 16.13 ของรายได้จากการให้บริการรวม ส าหรับปี 2559 ถึง 2561 ตามล าดับ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าน า้มนัเชือ้เพลิงส าหรับการเดินเรือ (Bunker) ยกเว้นกรณีที่ข้อตกลงทางธุรกิจเป็นการขนส่งแบบก าหนด
ระยะเวลาหนึ่ง (Time Charter) (“การขนส่งแบบ TC”) ซึ่งผู้ เช่าเรือเป็นผู้ รับผิดชอบค่าน า้มันเชือ้เพลิงส าหรับเดินเรือ 
(Bunker) ดงันัน้ หากราคาน า้มนัเชือ้เพลิงในตลาดโลกเพิ่มขึน้ จะส่งให้ต้นทุนค่าน า้มนัเชือ้เพลิงส าหรับเดินเรือเพิ่มขึน้
เช่นกนั ซึง่อาจสง่ผลกระทบทางลบตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

แม้ว่าการเพิ่มขึน้ของราคาน า้มนัเชือ้เพลิง (Bunker) จะท าให้ต้นทุนการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้ในการ
ด าเนินธุรกิจเรือขนสง่ฯ อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ ได้ลดความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาน า้มนัเชือ้เพลิงโดยมีการท า
สญัญาเช่าเรือจะมีรายได้เพิ่มขึน้จากการขนสง่สินค้าเฉพาะเที่ยว  (Voyage Charter) (“การขนสง่แบบ VOYAGE) เช่นกนั 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดราคาด้วยต้นทุนบวกก าไร (Cost Plus Pricing Method) โดยเป็นต้นทุน
และคา่ใช้จ่ายในการให้บริการขนสง่บวกด้วยก าไรตามที่กลุม่บริษัทฯ ก าหนดซึง่จะแปรผนักบัราคาน า้มนัเชือ้เพลงิขายปลกี
หน้าสถานีน า้มนัในกรุงเทพฯ ในทิศทางเดียวกนั 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของตลาดการขนส่งที่รวดเร็วและรุนแรง 

การด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ มีความเก่ียวข้องโดยตรงกบัอปุสงค์และอปุทานของการบริการขนสง่และการจดัเก็บ
น า้มัน ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเหลว ทางทะเล ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนัน้ ปัจจัยมหภาค เช่น การ
เจริญเติบโตหรือการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก (ซึ่งอาจวดัได้จากค่าจีดีพี) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การพฒันาการของเทคโนโลยี พลงังานไฟฟ้า และ/หรือ พลงังานทางเลือก การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ 
หรือภยัพิบตัิครัง้ใหญ่ ซึ่งอาจจะมีผลท าให้ความต้องการใช้น า้มนั ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเหลว เปลี่ยนแปลงไป และจะ
สง่ผลให้อปุสงค์ของการบริการขนสง่และการจดัเก็บน า้มนั ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ทางทะเล เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกนั  
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นอกจากนี ้1) เหตกุารณ์ภยัพิบตัิที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ (ได้แก่ ประเทศไทย และทวีป
เอเชีย) ไม่ว่าจะเป็น ภยัพิบตัิที่มีผลท าให้การด าเนินงานของระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานในห่วงโซ่คณุคา่ (Value Chain) 
ของอตุสาหกรรม เช่น โรงกลัน่ คลงัน า้มนัขนาดใหญ่ ต้องหยดุชะงกัลง หรือภยัพิบตัิที่เป็นอปุสรรคตอ่การขนสง่และจดัเก็บ
ทางทะเล หรือ 2) การเปลีย่นแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการอปุโภคบริโภค การค้า การขนสง่และจดัเก็บ 
น า้มนั ปิโตรเลยีม และปิโตรเคมีเหลว และผลติภณัฑ์ตอ่เนื่อง รวมทัง้กฎหมายและข้อบงัคบัทางภาษี และการเปลีย่นแปลง
ทางการเมือง ในประเทศไทยและประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ หรือ 3) การเปลี่ยนแปลงของระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานของการขนส่งสินค้า เช่น การพฒันาระบบท่อเพิ่มเติม ปัจจัยต่าง  ๆ ดงักล่าวมานี ้อาจส่งผลให้อุปสงค์ของการ
บริการขนสง่และการจดัเก็บน า้มนั ปิโตรเลยีม และปิโตรเคมีเหลว ทางทะเล เปลีย่นแปลงไป เช่นกนั 

และหากมีการเพิ่มขึน้ของอปุทานของการบริการขนสง่และการจดัเก็บน า้มนั ปิโตรเลยีม และปิโตรเคมีเหลว ทางทะเล 
เช่น มีการต่อเรือบรรทกุสินค้าใหม่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั อาจสง่ผลให้การแขง่ขนัในการให้บริการรุนแรงขึน้ ซึ่งจะสง่ผล
กระทบท าให้อตัราค่าบริการที่กลุม่บริษัทฯ จะคิดได้จากลกูค้าลดลง และส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด าเนินงานของ
กลุม่บริษัทฯ 

อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ ได้มีการวางกลยทุธ์และก าหนดวิธีแก้ไขสถานการณ์ดงักลา่วไว้แล้ว อีกทัง้ยงัมีการติดตาม
สถานการณ์ตลาดและปัจจัยอันส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด พร้อมทัง้ทบทวนความเหมาะสมและ
เพียงพอของกองเรืออยูเ่สมอ 

ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนของสภาพเศรษฐกิจในระดับภมิูภาคที่อาจกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท 

ขอบเขตการท างานของกลุ่มบริษัทฯ นัน้อยู่ในเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  สภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคนีย้่อมส่ง 
ผลกระทบถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัอนัเนื่องมาจากสงคราม
ทางการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาแต่อตัราความต้องการใช้น า้มนัยงัคงเดิมโดยเฉพาะความต้องการใช้  
ในประเทศที่ปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง จึงท าให้บริษัทฯ สามารถขยายกองเรือ เส้นทางการวิ่งภายในประเทศและประเทศ
เพื่อนบ้านได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเสี่ยงดงักล่าวโดยมีการติดตามและวิเคราะห์
ผลกระทบจากปัจจยัมหภาคเหลา่นีอ้ยู่เสมอ อีกทัง้มีการใช้นโยบาย Lean Management เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน ลดการสญูเปล่าและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ปรับปรุงการบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวางแผนภาษี และ
ก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบของความเสีย่งดงักลา่วนีก้่อนการลงทนุและขยายธุรกิจของบริษัทฯ  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัทางทะเล เช่น IMO2020, BWMS เป็นต้น 

ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ นัน้ ต้องเก่ียวข้องและปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายระหว่างประเทศ 
ที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภยัและเพื่อป้องกนัอบุตัิเหตทุางทะเล ซึ่งกลุม่บริษัทฯ ได้ตระหนกัและปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดและกฎหมายอยา่งเคร่งครัดมาตลอด เพื่อสร้างความมัน่ใจและความปลอดภยัในการปฏิบัติงานและด าเนนิ
กิจการของบริษัทฯ  

ในการขนส่งสินค้าทางเรือเดินสมุทรจะใช้ระบบของน า้อบัเฉา (Ships’ Ballast Water) เพื่อปรับจุดศูนย์ถ่วงให้เรือ
สามารถทรงตวัได้ดี ในการถ่ายน า้อบัเฉาเรือพบวา่สิ่งมีชีวิตทัง้พืชและสตัว์ รวมกนักวา่ปะปนอยู่ในน า้อบัเฉาเรือที่สบูถ่าย 
เป็นที่มาของปัญหาการน าชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่งบางชนิดสามารถเติบโตและแพร่พนัธุ์อย่างรวดเร็ว  
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ท าให้สง่ผลกระทบต่อความสมดลุของระบบนิเวศ เศรษฐกิจ รวมทัง้การก่อให้เกิดโรคแก่มนษุย์ ดงันัน้เพื่อเป็นการปอ้งกนั 
ลด และการยตุิการกระจายของสตัว์น า้ที่มีอนัตรายและก่อให้เกิดโรค ด้วยการควบคมุและจดัการน า้อบัเฉาเรือและตะกอน
ของน า้อับเฉา ดังนัน้ เพื่อเป็นการป้องกันการลดและการยุติการกระจายของสัตว์น า้ที่มีอันตรายและก่อให้เกิดโรค  
ด้วยการควบคุมและจัดการน า้อับเฉาเรือและตะกอนของน า้อับเฉา  องค์กรทางทะลระหว่างประเทศ International 
Maritime Organization (IMO) จึงได้ก าหนดอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจดัการน า้อบัเฉาเรือ
และตะกอนที่ประกาศใช้เมื่อ 8 กนัยายน 2547 ดงันัน้ บริษัทฯ อาจจะต้องติดตัง้ระบบบ าบดัน า้เสียที่เป็นตามมาตรฐาน 
MEPC (IMO’s Marine Environment Protection Committee) และ USCG/IMO (United State Coast Guard) ส าหรับ
เรือที่ขนสง่ในนา่นน า้สากล  

ในปัจจุบนัเรือขนส่งและบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ เป็นแหล่งก าเนิดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) แหล่งใหญ่ 
อนัเนื่องมาจากการใช้เชือ้เพลิงที่มีก ามะถนั ซึง่ก๊าซนีเ้ป็นอนัตรายทัง้ตอ่สิง่มีชีวิตและระบบนิเวศน์ อีกทัง้ยงัเป็นสาเหตขุอง  
ฝนกรดและโรคทางเดินหายใจ เพื่อลดมลภาวะทางทะเลและลดผลกระทบของเรือต่อภาวะโลกร้อน องค์กรทางทะล
ระหว่างประเทศ International Maritime Organization (IMO)  จึงมีข้อก าหนดในการใช้เชือ้เพลิงที่มีค่าก ามะถนัต ่าที่จะ
ประกาศใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยผู้ขนสง่จะต้องใช้เชือ้เพลงิที่มีคา่ก ามะถนัต ่า คือ 0.5% จากเดิม 3.5% ซึง่ราคาสงู
กวา่เชือ้เพลงิที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั หรือติดตัง้เคร่ืองดกัจบัเขมา่ควนั (Exhaust Gas Cleaning Scrubber) ซึง่ราคาสงูและอาจ
ไมเ่หมาะส าหรับกองเรือที่อายกุารใช้งานเหลอืน้อย 

อย่างไรก็ตาม ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมายนัน้ บริษัทฯ อาจจะมี
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายมากขึน้เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะกระทบต่อการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ ได้ 

ความเสี่ยงจากการการผันผวนของราคาเหล็กซึ่งมีผลต่อการซือ้ขายเรือ 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดการขนส่ง รวมถึงการพฒันาทางด้านเทคโลยี ท่ีอาจกระทบต่อเรือที่อายมุาก 
เนื่องจากความล้าสมัยหรือไม่เป็นไปตามข้อก าหนดใหม่ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ อาจมี 
ความจ าเป็นที่จะต้องปลดระวางเรือที่มีอายมุากออกจากกองเรือ ซึ่งการจ าหน่ายออกดงักลา่ว อาจท าได้โดยการจ าหนา่ย
ออกไปให้ผู้ซือ้ที่จะน าเรือไปวิ่งตอ่หรือจ าหนา่ยให้ผู้ รับซือ้ซากเรือ (Scrap Buyer) ซึ่งราคาจ าหนา่ยซากเรือ (Scrap price) 
ขึน้อยู่กบัราคาเหล็กในประเทศที่รับซากเรือ เช่น บงัคลาเทศ ปากีสถาน และอินเดีย เป็นต้น หากราคาเหล็กสงู ก็จะท าให้ 
บริษัทฯ มีก าไรจากการจ าหน่ายซากเรือ ทัง้นี ้ราคาเหลก็อาจมีความผนัผวนอนัเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจของโลกและ
ภมูิภาค รวมทัง้อปุสงค์และอปุทาน ณ ขณะนัน้ 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องพึ่งพาบุคลากรและคนประจ าเรือที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ  
เฉพาะด้านในการปฏิบตัิงานในหน้าที่ต่าง  ๆ  บนเรือ โดยหากกลุ่มบริษัทฯ มีบุคลากรที่ไม่เพียงพอหรือขาดคุณสมบตัิที่
เหมาะสมในการปฏิบตัิงาน อาจสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ ไมส่ามารถด าเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานตามที่ลกูค้าก าหนด ซึง่อาจ
สง่ผลกระทบทางลบตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

จากที่กล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้คนประจ าเรือของกลุ่มบริษัทฯ ต้องได้รับการคดัสรรคุณสมบัติที่  
ตรงตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัของกรมเจ้าท่า โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกที่ส าคญั เช่น ผ่านการอบรมหลกัสตูรที่รับรอง
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โดยกรมเจ้าท่า หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่กรมเจ้าท่ารับรอง เป็นต้น นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมภายใน 
กลุม่บริษัทฯ เพื่อให้พนกังานมีความรู้ความสามารถ และเข้าใจระเบียบและวิธีปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่อง  

กลุม่บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัตอ่บคุลากรในการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน ด้วยการมุง่เน้นพฒันาบคุลากรให้
มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญ โดยสนบัสนนุให้พนกังานมีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องในสาขาอาชีพที่เก่ียวข้องและ
น ามาใช้ประโยชน์เกือ้กลูในการท างานอยา่งมีประสทิธิภาพ  

ในด้านการรักษาบคุลากร กลุม่บริษัทฯ ก าหนดผลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสมแก่บคุลากร อาทิ การพิจารณา
การเลื่อนขัน้ในสายงานของบุคลากรตามผลงานและประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยในการจูงใจให้บุคลากรท างานกับ 
กลุม่บริษัทฯ ในระยะยาว การจดัให้มีประกนัสขุภาพ รวมไปถึงการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพแก่บคุลากรและพนกังาน
ประจ าเรือของกลุม่บริษัทฯ 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หลงัหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่
ปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุม่บริษัทฯ รวมทัง้หมดเทา่กบั 6,943.4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ดิน 15.8  เป็นเจ้าของ โปรดดรูายละเอียดในข้อ 4.1.1.1 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 61.9 เป็นเจ้าของ โปรดดรูายละเอียดในข้อ 4.1.1.2 
เรือเดินทะเลและคา่ซอ่มเรือครัง้ใหญ่ 6,522.9  เป็นเจ้าของและเชา่ซือ้ โปรดดรูายละเอียดในข้อ 4.1.1.3 
เรือเดินทะเลระหวา่งตอ่เรือ 319.0  เป็นเจ้าของ โปรดดรูายละเอียดในข้อ 4.1.1.4 
อปุกรณ์ที่ใช้ในเรือ 14.8  เป็นเจ้าของ โปรดดรูายละเอียดในข้อ 4.1.1.5 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ส านกังาน 8.5  เป็นเจ้าของ โปรดดรูายละเอียดในข้อ 4.1.1.6 
ยานพาหนะ 0.5 เป็นเจ้าของ โปรดดรูายละเอียดในข้อ 4.1.1.7 

รวม 6,943.4    

ทัง้นี ้รายการสินทรัพย์ถาวรของกลุม่บริษัทฯ ตามที่แสดงไว้ข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียดจ าแนกตามประเภท
ของสนิทรัพย์และจ าแนกตามบริษัทได้ ดงันี ้

4.1.1 สินทรัพย์ถาวรที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัทฯ 

4.1.1.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 

เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้ และขนาดพืน้ที่ 
(ไร่-งาน-วา) 

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

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

ที่ตัง้ของ 
ส านกังานใหญ่
ของกลุม่บริษัทฯ  

เป็นเจ้าของ 15.8 จดจ านองเพ่ือ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนั
การเงิน 

 รวม   15.8  

4.1.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ลักษณะและที่ตัง้ 
วัตถุประสงค์การ

ถือครอง 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ  อาคารวาริน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 

อาคาร 
ส านกังานใหญ่
ของกลุม่บริษัท
และใช้เป็นอาคาร
ในเชิงพาณิชย์ 

เป็นเจ้าของ 57.3 จดจ านองเพ่ือ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนั
การเงิน 
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เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ลักษณะและที่ตัง้ 
วัตถุประสงค์การ

ถือครอง 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

BSC สว่นปรับปรุงอาคารส านกังานเชา่ สนบัสนนุการ
ด าเนินธุรกิจ 

เชา่ 0.4 ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

NSSG สว่นปรับปรุงอาคารส านกังานเชา่ สนบัสนนุการ
ด าเนินธุรกิจ 

เป็นเจ้าของ 4.2 ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

 รวม   61.9  

4.1.1.3 เรือเดินทะเลและค่าซ่อมเรือครัง้ใหญ่  

เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ช่ือทรัพย์สิน/ประเภท
ของเรือ/ความจุของเรือ 

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน อายุเรือ1 

บริษัทฯ 
 

เรือนวธานี  
เรือที่พกั  
(Accommodation Barge) 
จ านวน 300 คน 

บริการเรือพกั
อาศยั 

เป็นเจ้าของ 406.7 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

7 

บริษัทฯ 
 

เรือฟอร์จนู สตาร์  
เรือ FSU 
ขนาด 280,973 DWT  

บริการเรือขนสง่
และจดัเก็บสินค้า 

เป็นเจ้าของ 501.9 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

18 

บริษัทฯ 
 

เรือศรีราชาอีเกิล  
เรือ FSO 
ขนาด 94,999 DWT  

บริการเรือ 
Offshore 

เชา่ซือ้ 
 

208.4 - 
 

21 

บริษัทฯ 
 

เรือเอ็นเนอจิ สตาร์  
เรือ FSU 
ขนาด 309,984 DWT  

บริการเรือขนสง่
และจดัเก็บสินค้า 

เป็นเจ้าของ 574.3 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

20 

NTL เรือศรีทา่ทอง  
เรือขนสง่ 
ขนาด 1,869 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 8.2 ไมมี่ภาระผกูพนั 25 

NTL เรือศรีนารา  
เรือขนสง่ 
ขนาด 4,999 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 21.4 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

24 

NTL เรือสิริธนา  
เรือขนสง่ 
ขนาด 4,999 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 20.3 ไมมี่ภาระผกูพนั 322 

NTL เรือศรีพงังา  
เรือขนสง่ 
ขนาด 1,989 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 7.0 ไมมี่ภาระผกูพนั  30 

                                      
1 โดยทัว่ไป เรือจะมีอายกุารใช้งานประมาณ 25 – 30 ปี แต่ทัง้นี ้การทดแทนเรือล าเก่าขึน้อยู่กับกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และความต้องการของ
ลกูค้าที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทัง้สภาพของเรือ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสดุ กลุ่มบริษัทฯ จะใช้งานเ รือ
จนกวา่เรือจะหมดสภาพ 
2  เรือมีสภาพดีและสามารถใช้งานได้จากการตรวจสอบของกลุม่บริษัทฯ โดยกลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาการหาเรือมาทดแทนในอนาคต  
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เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ช่ือทรัพย์สิน/ประเภท
ของเรือ/ความจุของเรือ 

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน อายุเรือ1 

NTL เรือศรีกระบี่  
เรือขนสง่ 
ขนาด 2,016 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 7.2 ไมมี่ภาระผกูพนั 302 

NTL เรือศรีตาปี  
เรือขนสง่ 
ขนาด 3,022 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 192.6 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

15 

NTL เรือศรีทา่ชนะ  
เรือขนสง่ 
ขนาด 2,975 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 131.9 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

5 

NTL เรือศรีภเูก็ต  
เรือขนสง่ 
ขนาด 4,999 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 34.2 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

25 

NTL เรือศรีบ้านดอน  
เรือขนสง่ 
ขนาด 3,138 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 128.6 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

5 

NTL เรือศรีคีรีชาด  
เรือขนสง่ 
ขนาด 4,988 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 309.5 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

153 

NTL เรือศรีดอนสกั  
เรือขนสง่ 
ขนาด 3,020 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 216.6 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

204 

NTL เรือศรีกาญจนดิษฐ์ 
เรือขนสง่ 
ขนาด 2,911 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 221.9 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

20 

NTL เรือสิริพิพฒัน์ 
เรือขนสง่ 
ขนาด 3,497 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 169.0 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

7 

SHT เรือเรเดียน สตาร์  
เรือขนสง่ 
ขนาด 105,996 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 694.8 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

12 

SHT เรือจบูิลี สตาร์ 
เรือ FSU 
ขนาด 299,999 DWT 

บริการเรือขนสง่
และจดัเก็บสินค้า 

เป็นเจ้าของ 586 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

21 

SHT เรือเกรซ สตาร์  
เรือ FSU 
ขนาด 312,678 DWT 

บริการเรือขนสง่
และจดัเก็บสินค้า 

เป็นเจ้าของ 841.4 
 
 

จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

16 

                                      
3 สง่มอบแล้วเม่ือวนัที่  25 พฤษภาคม 2560 
4 สง่มอบแล้วเม่ือวนัที่  7 สิงหาคม 2560 
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เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ช่ือทรัพย์สิน/ประเภท
ของเรือ/ความจุของเรือ 

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน อายุเรือ1 

TMT เรือภรีูมาศ 
เรือขนสง่ 
ขนาด 7,147 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เชา่ซือ้ 
  

128.6 
 
 

- 
 

13 

BIG SEA เรือบิ๊กซี 9 
เรือขนสง่  
ขนาด 1,929 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 7.6 ไมมี่ภาระผกูพนั 16 

BIG SEA เรือบิ๊กซี 10 
เรือขนสง่ 
ขนาด 1,830 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 8.2 ไมมี่ภาระผกูพนั 14 

BIG SEA เรือบิ๊กซี 14 
เรือขนสง่ 
ขนาด 2.473 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 37.5 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

13 

BIG SEA เรือบิ๊กซี 15 
เรือขนสง่ 
ขนาด 1,890 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 24.3 ไมมี่ภาระผกูพนั 13 

BIG SEA เรือบิ๊กซี 17 
เรือขนสง่ 
ขนาด 2,412 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 35.5 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

14 

BIG SEA เรือบิ๊กซี 20 
เรือขนสง่ 
ขนาด 1,907 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 42.3 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

10 

BIG SEA เรือบิ๊กซี 21 
เรือขนสง่ 
ขนาด 1,940 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 32.4 ไมมี่ภาระผกูพนั 9 

BIG SEA เรือบิ๊กซี 101 
เรือขนสง่ 
ขนาด 3,200 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 122.0 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

25 

BIG SEA เรือบิ๊กซี 102 
เรือขนสง่ 
ขนาด 2,300 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 145.9 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

25 

BIG SEA เรือบิ๊กซี 103 
เรือขนสง่ 
ขนาด 2,300 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 148.6 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

25 

BIG SEA เรือบิ๊กซี 104 
เรือขนสง่ 
ขนาด 6,400 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 217.7 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

27 

BIG SEA เรือบิ๊กซี 105 
เรือขนสง่ 
ขนาด 3,187 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 162.3 จดจ านองเรือเพื่อ
เป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

25 
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เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ช่ือทรัพย์สิน/ประเภท
ของเรือ/ความจุของเรือ 

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน อายุเรือ1 

บริษัทฯ 
และ 

บริษัทยอ่ย 

คา่ซอ่มเรือครัง้ใหญ่   128.1   

 รวม   6,522.9   

4.1.1.4 เรือเดินทะเลที่อยู่ระหว่างต่อเรือ 

เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ช่ือทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/
ความจุของเรือ 

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

NTL เรือศรีสรุาษฎร์ 
เรือขนสง่ 
ขนาดประมาณ 3,000 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 138.3 ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

NTL เรือศรีไชยา 
เรือขนสง่ 
ขนาดประมาณ 3,000 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 17.3 ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

NTL เรือศรีทา่เพชร 
เรือขนสง่ 
ขนาดประมาณ 3,000 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 17.1 ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

NTL เรือศรีพมุเรียง 
เรือขนสง่ 
ขนาดประมาณ 3,000 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 17 ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

NTL เรือศรีพนุพิน 
เรือขนสง่ 
ขนาดประมาณ 3,000 DWT 

บริการเรือขนสง่
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 17 ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

BIG SEA เรือบิ๊กซี 106 
เรือขนสง่ 
ขนาดประมาณ 4,999 DWT 

บริการเรือขนสง่ 
สินค้า 

เป็นเจ้าของ 112.3 ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

 รวม   319.0  

4.1.1.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือ 

เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ช่ือทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/
ความจุของเรือ 

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ อปุกรณ์ที่ใช้ในเรือ ใช้ในเรือ เป็นเจ้าของ 5.5 ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

NTL อปุกรณ์ที่ใช้ในเรือ ใช้ในเรือ เป็นเจ้าของ 3.4 ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

SHT อปุกรณ์ที่ใช้ในเรือ ใช้ในเรือ เป็นเจ้าของ 3.4 ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 
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เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ช่ือทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/
ความจุของเรือ 

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

BIG SEA อปุกรณ์ที่ใช้ในเรือ ใช้ในเรือ เป็นเจ้าของ 2.5 ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

 รวม   14.8  

4.1.1.6 เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ส านักงาน 

เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ช่ือทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/
ความจุของเรือ 

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ส านกังาน ใช้ในส านกังาน เป็นเจ้าของ 6.33 ไมมี่ภาระผกูพนั 
NTL อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ใช้ในส านกังาน เป็นเจ้าของ 0.04 ไมมี่ภาระผกูพนั 
TMT อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ใช้ในส านกังาน เป็นเจ้าของ 0.02 ไมมี่ภาระผกูพนั 
NMC เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ส านกังาน ใช้ในส านกังาน เป็นเจ้าของ 0.38 ไมมี่ภาระผกูพนั 
BSC เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ส านกังาน ใช้ในส านกังาน เป็นเจ้าของ 0.08 ไมมี่ภาระผกูพนั 

BIGSEA เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ส านกังาน ใช้ในส านกังาน เป็นเจ้าของ 0.79 ไมมี่ภาระผกูพนั 
NSSG เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ส านกังาน ใช้ในส านกังาน เป็นเจ้าของ 0.86 ไมมี่ภาระผกูพนั 

 รวม   8.50  

4.1.1.7 ยานพาหนะ 

เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ช่ือทรัพย์สิน/ประเภทของเรือ/
ความจุของเรือ 

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ ยานพาหนะ  เป็นเจ้าของ 0.5 ไมมี่ภาระผกูพนั 
 รวม   0.5  

4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ วัตถุประสงค์การถือครอง 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License) 

 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ใน
การด าเนินธุรกิจทัว่ไปของกลุม่บริษัทฯ เชน่ 
โปรแกรมระบบการท าบญัชี โปรแกรมรายงาน
ผู้บริหาร โปรแกรมบญัชบีริหารคลงัสินค้า 
และโปรแกรมการด าเนินงานทัว่ไป 

1.3 

รายชื่อลกูค้า (Customer relationships) มาจากการรวมธุรกิจจากการซือ้บริษัทยอ่ย 0.1 
สญัญาการให้บริการระยะยาว (Long- term 
service agreements) 

มาจากการรวมธุรกิจจากการซือ้บริษัทยอ่ย 111.8 
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4.3 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520  
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ตารางสรุปสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุของกลุม่
บริษัทฯ มีดงันี ้

ตารางสรุปสทิธิประโยชน์ของการสง่เสริมการลงทนุของกลุ่มบริษัทฯ 

 
บัตรส่งเสริม 

เลขที่ 
วันที่อนุมัติให้
การส่งเสริม 

วันที่เร่ิมมี
รายได้ 

ระยะเวลาของ
สิทธิประโยชน์
จากวันที่เร่ิมมี

รายได้ 

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เฉพาะโครงการที่
ส าคัญ 

หมายเหตุ 

1 2403(2)/2554 
เรือนวธานี 

7 ธันวาคม 
2554 

9 กรกฎาคม 
2554 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
693,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนามบริษัทฯ 

2 2702(2)/2555 
เรือฟอร์จนู สตาร์ 

14 พฤศจิกายน 
2555 

14 พฤศจิกายน 
2555 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
506,500,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนามบริษัทฯ 

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

7 ธันวาคม 
2559 

9 กนัยายน 
2555 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
336,077,856.60 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนามบริษัทฯ ซึง่
เป็นการรับโอน
กิจการจาก KNT 
ตามบตัรสง่เสริม
เลขที่ 1550(2)/2555 

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

26 สิงหาคม 
2559 

31 กรกฎาคม 
2556 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
705,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนามบริษัทฯ ซึง่
เป็นการรับโอน
กิจการจาก NAT 
ตามบตัรสง่เสริม
เลขที่ 1686(2)/2556 

5 1147(2)/2553 
เรือศรีทา่ทอง 

10 กุมภาพนัธ์ 
2553 

11 มีนาคม 
2553 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
25,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม NTL 

6 2139(2)/2556 
เรือศรีนารา 

14 สิงหาคม 
2556 

9 ตลุาคม 2559 8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
40,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม NTL 

7 1264(2)/2558 
เรือศรีตาปี 

10 มีนาคม 
2558 

25 มีนาคม 
2559 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
54,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม NTL 



                                      ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 58 

 
บัตรส่งเสริม 

เลขที่ 
วันที่อนุมัติให้
การส่งเสริม 

วันที่เร่ิมมี
รายได้ 

ระยะเวลาของ
สิทธิประโยชน์
จากวันที่เร่ิมมี

รายได้ 

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เฉพาะโครงการที่
ส าคัญ 

หมายเหตุ 

8 1238(2)/2555 
เรือศรีทา่ชนะ 

28 กุมภาพนัธ์ 
2555 

21 กนัยายน 
2555 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
160,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม NTL 

9 1966(2)/2557 
เรือศรีภเูก็ต 

8 สิงหาคม 
2557 

1 ตลุาคม 2557 8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
40,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม NTL 

10 2023(2)/2555 
เรือศรีบ้านดอน 
 

7 สิงหาคม 
2555 

2 พฤศจิกายน 
2555 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
90,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม NTL 

11 1265(2)/2558 
เรือศรีกาญจนดิษฐ์ 

10 มีนาคม 
2558 

อยูร่ะหวา่งการ
ตอ่เรือ 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
54,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม NTL 

12 1266(2)/2558 
เรือศรีสรุาษฎร์ 

10 มีนาคม 
2558 

อยูร่ะหวา่งการ
ตอ่เรือ 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
54,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม NTL 

13 1267(2)/2558 
เรือศรีดอนสกั 

10 มีนาคม 
2558 

9 กนัยายน 
2560 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
54,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม NTL 

14 60-0241-1-00-1-0 
เรือศรีคีรีชาด5 

23 กุมภาพนัธ์ 
2560 

21 มิถนุายน 
2560 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
175,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม NTL 

15 1265(2)/2558 
เรือศรีกาญจนดิษฐ์ 

10 มีนาคม 
2558 

1 มีนาคม 2561 8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
54,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม NTL 

16 61-0952-1-00-1-0 
เรือสิริพิพฒัน์ 

8 สิงหาคม 
2561 

1 กนัยายน 
2561 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
161,790,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม NTL 

                                      
5   สง่มอบแล้วเม่ือวนัที่ 25 พฤษภาคม 2560 



                                      ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 59 

 
บัตรส่งเสริม 

เลขที่ 
วันที่อนุมัติให้
การส่งเสริม 

วันที่เร่ิมมี
รายได้ 

ระยะเวลาของ
สิทธิประโยชน์
จากวันที่เร่ิมมี

รายได้ 

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เฉพาะโครงการที่
ส าคัญ 

หมายเหตุ 

17 59-0519-1-00-1-0 
เรือเรเดียน สตาร์ 

19 เมษายน 
2559 

13 เมษายน 
2559 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
408,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม SHT 

18 1151(2)/2558 
เรือจบูิลี สตาร์ 

3 กมุภาพนัธ์ 
2558 

9 กมุภาพนัธ์ 
2558 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
397,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม SHT 

19 59-1463-1-00-1-0 
เรือเกรซ สตาร์ 

9 พฤศจิกายน 
2559 

1 พฤศจิกายน 
2559 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
395,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม SHT 

20 59-1090-0-00-1-2 
เรือภรีูมาศ 

23 สิงหาคม 
2559 

25 มกราคม 
2553 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
416,241,832.56 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม TMT ซึง่เป็น
การรับโอนกิจการ
จากบริษัท ภรีูมาศ 
นาวี จ ากดั ตามบตัร
สง่เสริมเลขที่ 
1085(2)/2553 

21 2627(2)/2556 
เรือNorthern Pearl 

15 พฤศจิกายน 
2556 

31 ธันวาคม 
2556 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
133,500,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม TNS 

22 2198(2)/2556 
เรือSouthern Pearl 

29 สิงหาคม 
2556 

25 มกราคม 
2557 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 
133,500,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม TNS 

23 60-0038-1-00-1-0
เรือบงกช สตาร์ 

12 มกราคม 
2560 

27 มีนาคม 
2560 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน
384,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม BONGKOT 

24 2616(2)/2555 
เรือบิ๊กซี 18 

31 ตลุาคม 
2555 

4 ตลุาคม 2556 8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน  
41,569,001.82 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริมใน
นาม BIG SEA 

25 2279(2)/2556 
เรือบิ๊กซี 20 

13 กนัยายน 
2556 

4 มิถนุายน 
2557 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน  
71,226,409.65 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม BIG SEA 



                                      ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 60 

 
บัตรส่งเสริม 

เลขที่ 
วันที่อนุมัติให้
การส่งเสริม 

วันที่เร่ิมมี
รายได้ 

ระยะเวลาของ
สิทธิประโยชน์
จากวันที่เร่ิมมี

รายได้ 

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เฉพาะโครงการที่
ส าคัญ 

หมายเหตุ 

26 59-0380-1-00-1-0
เรือบิ๊กซี 21 

16 มีนาคม 
2559 

19 กนัยายน 
2559 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน  
120,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม BIG SEA 

27 1504(2)/2557 
เรือบิ๊กซี 102 และ
เรือบิ๊กซี103 

17 เมษายน 
2557 

28 มกราคม 
2558 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน  
347,913,026.82 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม BIG SEA 

28 1012(2)/2558 
เรือบิ๊กซี 104 

6 มกราคม 
2558 

28 ธันวาคม 
2558 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน  
241,926,272.59 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม BIG SEA 

29 1011(2)/2558 
เรือบิ๊กซี 105 

6 มกราคม 
2558 

21 เมษายน 
2560 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน  
173,734,526.59 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม BIG SEA 

30 59-0379-1-00-1-0
เรือบิ๊กซี 106 

16 มีนาคม 
2559 

อยูร่ะหวา่งการ
ตอ่เรือ 

8 ปี • ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน  
190,000,000 บาท 

• เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ได้รับบตัรสง่เสริม 
ในนาม BIG SEA 

4.4 สัญญาประกันภยั 

เนื่องด้วยนโยบายของกลุม่บริษัทฯ ในการคุ้มครองชีวิตพนกังานประจ าเรือ และทรัพย์สนิหลกัของกลุม่บริษัทฯ ในการ
ด าเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าท าประกันภัยเพื่อคุ้ มครองและเยียวยาผู้ ที่ได้รับผลกระทบ และทรัพย์สินที่ได้รับ  
ความเสยีหายหากเกิดอบุตัิเหต ุโดยมีประกนัภยัหลกัสองประเภท คือ 

(1) ประกนัภยัตวัเรือและเคร่ืองจกัร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) โดยมีขอบเขตครอบคลมุ
ที่ส าคญั อาทิ เหตุเรือชน เหตุโจรกรรมและปล้นสะดมโดยโจรสลดั และอุบตัิเหตอุื่น  ๆ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กบั 
ตวัเรือและเคร่ืองจกัร ทัง้นี ้เรือของกลุม่บริษัทฯ โดยสว่นใหญ่มีวงเงินประกนัท่ีคุ้มครองไมต่ ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของเรือ 

(2) ประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบคุคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) โดยขอบเขต
ครอบคลุมที่ส าคัญ อาทิ เหตุมลพิษจากสินค้า (น า้มันดิบ ผลิตภัณฑ์น า้มันส าเร็จรูป และปิโตรเคมี ) เหตุเรือชน และ
อบุตัิเหตอุื่น ๆ ซึง่สร้างความเสยีหายให้แก่บคุคลอื่นหรือสิง่แวดล้อม โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัที่จ ากดั โดยกลุม่บริษัทฯ ได้
เข้าสญัญาประกนัภยัที่ส าคญั ดงันี ้
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ประเภทการ
ประกันภัย 

ผู้ท าประกันภัย 
ผู้ รับผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ 

ระยะเวลาประกันภัย วงเงนิเอาประกันภัยที่ส าคัญ/1 

ประกนัภยัตวัเรือ
และเคร่ืองจกัร 

(H&M 
Insurance) 

บริษัทฯ  
บริษัทยอ่ย และ
กิจการร่วมค้า 

กลุม่บริษัทฯ  
ผู้ รับจ านองเรือ 
และผู้ เชา่เรือ 

1) เรือขนส่ง ขนาดเลก็ (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 
10,000 DWT) 

เรือสริิธนา 
1.7 ปี (23 เมษายน 2561 – 

31 ธนัวาคม 2562)   

เรือศรีนารา 
1.7 ปี (23 เมษายน 2561 – 

31 ธนัวาคม 2562)   

เรือศรีภเูก็ต 
1.7 ปี (23 เมษายน 2561 – 

31 ธนัวาคม 2562)   

เรือศรีบ้านดอน 
1.7 ปี (23 เมษายน 2561 – 

31 ธนัวาคม 2562)   

เรือศรีทา่ชนะ 
1.7 ปี (23 เมษายน 2561 – 

31 ธนัวาคม 2562)   

เรือศรีกระบ่ี 
1 ปี (21 มกราคม 2561 –  

22 มกราคม 2562)   

เรือศรีพงังา 
1 ปี (9 เมษายน 2561 –  

8 เมษายน 2562)   

เรือศรีทา่ทอง 
1 ปี (3 กมุภาพนัธ์ 2561 –  

2 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือศรีตาปี 
1 ปี (21 มกราคม 2561 –  

20 มกราคม 2562)   

เรือศรีคีรีชาด 
1.7 ปี (23 เมษายน 2561 – 

31 ธนัวาคม 2562)   

เรือศรีดอนสกั 
1.7 ปี (23 เมษายน 2561 – 

31 ธนัวาคม 2562)   

เรือศรีกาญจนดษิฐ์ 
1.7 ปี (23 เมษายน 2561 – 

31 ธนัวาคม 2562)   

เรือสริิพิพฒัน์ 
1.5 ปี (15 กรกฎาคม 2561 – 

31 ธนัวาคม 2562)   

เรือภรีูมาศ  
1.5 ปี (20 มีนาคม 2561 -  

20 กนัยายน 2562) 

เรือบ๊ิกซี 9 
1 ปี (1 กรกฎาคม 2561 –  

1 กรกฎาคม 2562) 

เรือบ๊ิกซี 10 
1 ปี (1 กรกฎาคม 2561 –  

1 กรกฎาคม 2562) 

เรือบ๊ิกซี 14 
1 ปี (26 สงิหาคม 2561 –  

26 สงิหาคม 2562) 

เรือบ๊ิกซี 15 
1 ปี (12 พฤศจิกายน 2561 – 

12 พฤศจิกายน 2562) 

เรือบ๊ิกซี 17 
1 ปี (15 ธนัวาคม 2561 –  

15 ธนัวาคม 2562) 

เรือบ๊ิกซี 20 
1 ปี (1 กรกฎาคม 2561 –  

1 กรกฎาคม 2562) 

• เรือขนส่งขนาดเล็ก (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 
10,000 เดตเวตตัน) 
วงเงินเอาประกันภัยของเ รือรวมทั ง้หมด
ประมาณ 41.4 ล้ านดอลลา ร์สห รัฐ  ห รือ 
2,170.40 ล้านบาท  

• เรือขนส่งขนาด Aframax (ขนาดบรรทุก
ระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT)  
วงเงินเอาประกันภัยของเ รือรวมทั ง้หมด
ประมาณ 34.9 ล้ านดอลลา ร์สห รัฐ  ห รือ 
1,194.2 ล้านบาท 

• เรือ FSU 
วงเงินเอาประกันภัยของเ รือรวมทั ง้หมด
ประมาณ 137.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
4,702.6 ล้านบาท 
 

• เรือ FSO 
วงเงินเอาประกันภัยของเ รือรวมทั ง้หมด
ประมาณ 14.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 478.9 
ล้านบาท 

• เรือ AWB 
วงเงินเอาประกันภัยของเ รือรวมทั ง้หมด
ประมาณ ประมาณ 13.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือ 468.2 ล้านบาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 62 

ประเภทการ
ประกันภัย 

ผู้ท าประกันภัย 
ผู้ รับผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ 

ระยะเวลาประกันภัย วงเงนิเอาประกันภัยที่ส าคัญ/1 

เรือบ๊ิกซี 21 
1 ปี (1 กรกฎาคม 2561 –  

1 กรกฎาคม 2562) 

เรือบ๊ิกซี 101 
1 ปี (26 มีนาคม 2561 –  

26 มีนาคม 2562) 

เรือบ๊ิกซี 102 
1 ปี (9 มกราคม 2561 –  

9 มกราคม 2562) 

เรือบ๊ิกซี 103 
1 ปี (9 มกราคม 2561 –  

9 มกราคม 2562) 

เรือบ๊ิกซี 104 
1 ปี (12 ตลุาคม 2561 –  

12 ตลุาคม 2562) 

เรือบ๊ิกซี 105 
1 ปี (16 มกราคม 2561 –  

16 มกราคม 2562) 
2) เรือขนส่ง ประเภท Aframax (ขนาดบรรทุก
ระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT)  

เรือเรเดียน สตาร์ 
1.5 ปี (20 มีนาคม 2561 –  

20 กนัยายน 2562)   

เรือNorthern 
Pearl 

1.5 ปี (20 มีนาคม 2561 –  
20 กนัยายน 2562)   

3) เรือ FSU 

เรือเอ็นเนอจิ 
สตาร์ 

1.5 ปี (20 มีนาคม 2561 –  
20 กนัยายน 2562)   

เรือฟอร์จนู สตาร์ 
1.5 ปี (20 มีนาคม 2561 –  

20 กนัยายน 2562)   

เรือเกรซ สตาร์ 
1.5 ปี (20 มีนาคม 2561 –  

20 กนัยายน 2562)   

เรือจบูิลี สตาร์ 
1.5 ปี (20 มีนาคม 2561 –  

20 กนัยายน 2562)   

เรือบงกช สตาร์ 
1.5 ปี (20 มีนาคม 2561 -  

20 กนัยายน 2562) 

4) เรือ FSO 

เรือศรีราชาอีเกิล 
1.7 ปี (23 เมษายน 2561 – 

31 ธนัวาคม 2562)   

เรือSouthern 
Pearl 

1.5 ปี (20 มีนาคม 2561 –  
20 กนัยายน 2562)   

5) เรือ AWB 

เรือนวธานี 
1.7 ปี (23 เมษายน 2561 – 

31 ธนัวาคม 2562)   
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ประเภทการ
ประกันภัย 

ผู้ท าประกันภัย 
ผู้ รับผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ 

ระยะเวลาประกันภัย วงเงนิเอาประกันภัยที่ส าคัญ/1 

ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตอ่
บคุคลอ่ืน (P&I 

Insurance) 

บริษัทฯ  
บริษัทยอ่ย และ
กิจการร่วมค้า 

กลุม่บริษัทฯ และ
ผู้ รับจ านองเรือ 

ช่ือเรือ ระยะเวลาประกนัภยั 

1) เรือขนส่ง ขนาดเลก็ (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 
10,000 DWT) 

เรือสริิธนา 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือศรีนารา 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือศรีภเูก็ต 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือศรีบ้านดอน 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือศรีทา่ชนะ 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือศรีกระบ่ี 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือศรีพงังา 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือศรีทา่ทอง 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือศรีตาปี 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือศรีคีรีชาด 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือสริิพิพฒัน์ 
0.6 ปี (15 กรกฎาคม 2561 

– 20 กมุภาพนัธ์ 2562) 

เรือศรีกาญจนดษิฐ์ 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือศรีดอนสกั 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือภรีูมาศ 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือบ๊ิกซี 9 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 
– 20 กมุภาพนัธ์ 2562) 

เรือบ๊ิกซี 10 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 
– 20 กมุภาพนัธ์ 2562) 

เรือบ๊ิกซี 14 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 
– 20 กมุภาพนัธ์ 2562) 

เรือบ๊ิกซี 15 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 
– 20 กมุภาพนัธ์ 2562) 

เรือบ๊ิกซี 17 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 
– 20 กมุภาพนัธ์ 2562) 

• เรือขนส่งขนาดเล็ก (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 
10,000 เดตเวตตัน) 

 วงเงินเอาประกันภัยของเรือต่อล าประมาณ 
500-1,000 ล้ า น ด อ ล ล า ร์ ส ห รั ฐ  ห รื อ 
17,074.20-31,598.50 ล้านบาท 

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

จากสินค้า 
ว ง เ งิ น เ อาประกันภัยของ เ รื อต่ อล า

ประมาณ 1,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
34,148.3 ล้านบาท 

▪ วงเงินประกันภยัของเรือในกรณีเกิดความ
เสียหายแก่ผู้ โดยสารเรือ/พนักงานประจ า
เรือ 
ว ง เ งิ น เ อาประกันภัยของ เ รือต่อล า  

ประมาณ 3,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
102,444.9 ล้านบาท หรือ แล้วแต่จ านวนซึ่ง
ก าหนดไว้ในสญัญาประกนัภยั 
▪ วงเงินประกนัภยัของเรือในกรณีสงคราม 

ว ง เ งิ น เ อาประกันภัยของ เ รื อต่ อล า
ป ระมาณ  500 ล้ านดอลลา ร์สห รั ฐ  ห รือ 
17,074.2 ล้านบาท 

• เรือ FSU 
▪ วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีมลพิษ

จากสินค้า 
ว ง เ งิ น เ อาประกันภัยของ เ รือต่อล า  

ประมาณ 1,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
34,148.3 ล้านบาท 
▪ วงเงินประกันภยัของเรือในกรณีเกิดความ

เสียหายแก่ผู้ โดยสารเรือ/พนักงานประจ า
เรือ 
ว ง เ งิ น เ อาประกันภัยของ เ รือต่อล า  

ประมาณ 3,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
102,444.9 ล้านบาท หรือ แล้วแต่จ านวนซึ่ง
ก าหนดไว้ในสญัญาประกนัภยั 

▪ วงเงินประกนัภยัของเรือในกรณีสงคราม 
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ประเภทการ
ประกันภัย 

ผู้ท าประกันภัย 
ผู้ รับผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ 

ระยะเวลาประกันภัย วงเงนิเอาประกันภัยที่ส าคัญ/1 

เรือบ๊ิกซี 20 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 
– 20 กมุภาพนัธ์ 2562) 

เรือบ๊ิกซี 21 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 
– 20 กมุภาพนัธ์ 2562) 

เรือบ๊ิกซี 101 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 
– 20 กมุภาพนัธ์ 2562) 

เรือบ๊ิกซี 102 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 
– 20 กมุภาพนัธ์ 2562) 

เรือบ๊ิกซี 103 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 
– 20 กมุภาพนัธ์ 2562) 

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

เรือเรเดียน สตาร์ 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือ Northern Pearl 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

3) เรือ FSU 

เรือเอ็นเนอจิ สตาร์ 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือฟอร์จนู สตาร์ 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือเกรซ สตาร์ 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือจบูิลี สตาร์ 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือบงกช สตาร์ 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

4) เรือ FSO 

เรือศรีราชาอีเกิล 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

เรือSouthern Pearl 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   

5) เรือ AWB 

เรือนวธานี 
1 ปี (20 กมุภาพนัธ์ 2561 - 

20 กมุภาพนัธ์ 2562)   
 

ว ง เ งิ น เ อาประกันภัยของ เ รือต่อล า  
ประมาณ 500.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
17,074.2 ล้านบาท 

• เรือ FSO 
▪ วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีมลพิษ

จากสินค้า 
ว ง เ งิ น เ อาประกันภัยของ เ รือต่อล า   

ประมาณ 1,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
34,148.3 ล้านบาท 
▪ วงเงินประกันภยัของเรือในกรณีเกิดความ

เสียหายแก่ผู้ โดยสารเรือ/พนักงานประจ า
เรือ 
ว ง เ งิ น เ อาประกันภัยของ เ รื อต่ อล า

ประมาณ 3,000.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
102,444.9 ล้านบาท หรือ แล้วแต่จ านวนซึ่ง
ก าหนดไว้ในสญัญาประกนัภยั 
▪ วงเงินประกนัภยัของเรือในกรณีสงคราม 

ว ง เ งิ น เ อาประกันภัยของ เ รื อต่ อล า
ประมาณ 500.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
17,074.2 ล้านบาท 

• เรือ AWB 
วงเงินเอาประกันภัยของเรือต่อล า ประมาณ 

500.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 17,074.2 ล้านบาท 

หมายเหต ุ: /1 ประกนัภยัคุ้มครองส าหรับเรือบางล าที่มีความเสี่ยงในกรณีดงักลา่ว 
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4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ใกล้เคียงกนั หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการลงทุน
ดงัตอ่ไปนีเ้พื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

1. ธุรกิจที่จะลงทุนนัน้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการท ารายได้ และก าไรอย่างสม ่าเสมอ มีการจัดท าประเมิน  
ความเสีย่งของโครงการและผา่นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้ว 

2. ธุรกิจที่จะลงทนุมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายช าระภาระหนี ้และดอกเบีย้ 

3. ธุรกิจที่จะลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในอัตราผลตอบแทนภายใน (Equity 
Internal Rate of Return: EIRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ขณะนัน้ 

4. บริษัทฯ จะจดัให้มีผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการท าธุรกิจนัน้ ๆ 

5. บริษัทฯ ต้องไมล่งทนุในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 

6. การลงทุนดังกล่าวผ่านการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบับริษัทฯ แล้วแตก่รณี 

7. บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการขนส่งทางทะเลและสนบัสนุนกิจการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมใน
ทะเลเป็นหลกั หากมีการลงทนุประเภทอื่น ๆ จะต้องได้รับการอนมุตัิจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบับริษัทฯ แล้วแตก่รณี  

8. ในการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การพิจารณาจ านวนเงินจะขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยหาก
เป็นกิจการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัธุรกิจมาก บริษัทฯ อาจมีการลงทนุเกินกวา่ร้อยละ 50 และถือเป็นบริษัทยอ่ยของ
บริษัทฯ สว่นการลงทนุในกิจการอื่น ๆ บริษัทฯ อาจมีการลงทนุตัง้แต่ร้อยละ 20 จนถึงร้อยละ 49.99 ซึ่งถือเป็น
บริษัทร่วมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้
สอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ จะส่งตวัแทนของบริษัทฯ เข้าเป็น
กรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักลา่ว โดยตวัแทนดงักลา่วอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู หรือบคุคลใดๆ ซึง่มีคณุสมบตัิและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทนุ 
โดยปราศจากผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเหลา่นัน้ ทัง้นี ้ตวัแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหาร
และจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ 
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4.6 รายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ส าคัญ 

ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 
การต่ออายุ
สัญญา 

การเลิกสัญญา เงื่อนไขที่ส าคัญ 

1. สัญญาบริการขนส่ง
และจัดเก็บน า้มันดิบ
และผลิตภัณฑ์น า้มัน
ส า เ ร็ จ รู ป ท า ง เ รื อ 
(F loat ing  S torage 
Unit: FSU) (“เรือ FSU”) 
(ส่ วนใหญ่ใ ห้บ ริการ
ขนส่งและจดัเก็บน า้มัน
แ ก่ ลู ก ค้ า ซึ่ ง เ ป็ น 
นิติบุคคลที่จดทะเบียน
จัดตั ง้ ในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ โดยให้บริการ
ขนส่งและจดัเก็บน า้มัน
ผ่ า น  N a t h a l i n 
Shipping Pte.  Ltd. 
(“NSSG”))   

6 – 12 เดือน สัญญาส่วนใหญ่
ก าหนดว่า ก่อน
ค ร บ ก า ห น ด
ระยะเวลาตาม
สัญญาเป็นเวลา
ไม่ น้ อยกว่า  60 
วัน  ลู ก ค้ า อ า จ
แสดงเจตนาต่อ
อายุสัญญาโดย
ส่งหนังสือแจ้งตอ่
อายสุญัญาไปยัง 
NSSG ได้  
 

สญัญาสามารถบอกเลิกได้ตามเหตุ
ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสญัญา ซึ่งรวมถึง
ในกรณีที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ได้แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชี หรือผู้พิทกัษ์
ทรัพย์ หรือบคุคลใด ๆ อนัท าหน้าที่
ในการจัดการท รัพ ย์สิน ไม่ ว่ า
ทัง้หมด หรือบางส่วนให้แก่เจ้าหนี ้
หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
อยู่ในฐานะที่ไม่อาจจะช าระหนีไ้ด้ 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิก
สญัญาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สญัญาสว่นใหญ่ก าหนดวา่ 
- NSSG ตกลงให้บริการขนส่ง
และจดัเก็บน า้มนัโดยเรือ FSU 
แ ก่ ลู ก ค้ า  โ ด ย สัญญา จ ะ
ก าหนดปริมาณการจัดเก็บ
น า้มนัไว้ในแตล่ะสญัญา 

- N S S G  ต ก ล ง เ รี ย ก เ ก็ บ
ค่าบริการเรือ FSU จากการ
ขนสง่และจดัเก็บน า้มนัดิบและ
ผลิตภัณฑ์น า้มันส า เ ร็จ รูป 
(Storage Fee) และค่าบริการ
อ่ืนที่เก่ียวข้องจากลูกค้า เช่น 
Inter-Tank Transfer และ 
Blending by Air-Agitation 
เป็นต้น 

- NSSG รับรองว่า NSSG เป็นผู้
มีสิทธิในการน าเรือ FSU ออก
ให้บริการขนส่งและจัดเก็บ
น า้มันแก่ลูกค้า และเรือ FSU 
ที่ให้บริการขนส่งและจัดเก็บ
น า้ มันตามสัญญาบ ริ ก า ร
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
โดยสถาบนัการจดัชัน้เรือ (The 
International Association of 
Classification Societies: 
IACS) 

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

- NSSG  ตกลงจัด ใ ห้ มี ก า ร
ประกันภัยความเสียหายอัน
เ กิ ด จ ากกา ร ขนส่ ง ต ล อด
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห้ บ ริ ก า ร เ รื อ
ดังกล่าว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการ
ประกันภัยความเสียหายของ
สินค้า จากภยนัตรายต่อความ
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ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 
การต่ออายุ
สัญญา 

การเลิกสัญญา เงื่อนไขที่ส าคัญ 

ช า รุ ด ข อ ง สิ น ค้ า จ า กกา ร
เดินเรือตามปกติ 

- ลูกค้ายังคงเป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิ
ใ น สิ น ค้ า ที่ ข น ส่ ง ต ล อ ด
ระยะเวลาการขนสง่สินค้า 

- ลกูค้าตกลงแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบ
อิสระ เพื่ อท าห น้าที่ ในการ
ตรวจสอบด้านปริมาณและ
คุณภาพในการขนถ่ายสินค้า 
( l oad ing)  และการปล่อย
สินค้าออก (discharge) โดย
ลูกค้าจะเป็นผู้ รับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายส าหรับการแต่งตัง้
ผู้ตรวจสอบอิสระ 

- ลูกค้าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ
ภาษีอากรที่เก่ียวข้องกับสินค้า
ที่ขนสง่แตเ่พียงผู้ เดียว 

- ลูก ค้าไม่สามารถโอนสิทธิ  
หน้าที่ หรือน าเรือ FSU ตาม
สัญญาออกให้บริการขนส่ง
และจัดเก็บสินค้าทางเรือแก่
บุคคลภายนอกอีกทอดหนึ่งได้  
เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก 
NSSG 

2. สัญญาบริการขนส่ง
สิ น ค้ า ท า ง เ รื อ แ บบ
ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า 
(Time Charter)  

4 – 6 เดือน 
 

- สญัญาส่วนใหญ่ก าหนดว่า ลกูค้า
อาจแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา
ไปยัง NSSG ในฐานะเจ้าของเรือ
ได้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าว
เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากปรากฏ
วา่เกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
- ลูกค้าไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากเรือได้ (Off-hire period)  

- เ รื อที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ขนส่ ง ต า ม
สญัญาหายไป 

- เ รื อที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ขนส่ ง ต า ม
สญัญาถกูควบคมุโดยเจ้าหน้าที่
อันเน่ืองมาจากการด าเนินการ
ตามกฎหมาย หรือการกระท า
ผิดกฎระเบียบ 

 

สัญญาส่วนใหญ่ระบุสินค้าที่
ข น ส่ ง  แ ล ะ ร ะ บุ พื ้น ที่ ข น ส่ ง 
(Trading area) อยา่งชดัเจน และ
ก าหนดเร่ืองตา่ง ๆ ที่ส าคญัดงันี ้
- ตลอดระยะเวลาของสัญญา 
ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลง
กร รมสิ ท ธ์ิ  โ ค ร งส ร้ า ง เ รื อ  
ธ ง ช า ติ ป ร ะ จ า เ รื อ  ก า ร
ล ง ท ะ เ บี ย น จั ด ชั ้น เ รื อ 
(classification) รวมถึงห้าม
เปลี่ ยนแปลงบ ริ ษั ทซึ่ ง ท า
หน้าที่จัดการเรือ เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมจากลกูค้า  

- NSSG มีหน้าที่จัดท ารายงาน
อุบัติ เหตุทางเ รือ  และทาง
สิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้าเป็น
รายเดือน 
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ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 
การต่ออายุ
สัญญา 

การเลิกสัญญา เงื่อนไขที่ส าคัญ 

- NSSG ต้องตรวจสอบการ
ด า เ นินงานต่าง  ๆ  ภายใ ต้
สญัญาฉบบันี ้เช่น การท างาน
ของผู้ ควบคุมเรือ เจ้าหน้าที่
ประจ า เ รือ  ห รือลูก เ รือ  ว่า
เป็นไปตามกฎหมายที่บงัคบัใช้
ห รือไม่  โดยการตรวจสอบ
ดังกล่าวใ ห้ เ ร่ิมด า เ นินการ
ตัง้แต่วันที่ มีการส่งมอบเรือ
และตลอดระยะ เ วลาการ
ให้บริการขนสง่ทางเรือ 

- NSSG ตกลงว่า สัญญาจ้าง
งานส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ า
เรือ และลกูเรือนัน้ เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎ เ กณฑ์ที่
บงัคบัใช้กบัเรือ 

- ลูกค้าอาจน าเรือตามสัญญา
อ อ ก ใ ห้ บ ริ ก า ร ข น ส่ ง แ ก่
บุคคลภายนอกอีกทอดได้  
อยา่งไรก็ดี ลกูค้ายงัคงมีหน้าที่
และความ รับ ผิดชอบตาม
สัญญาต่อ NSSG ทัง้นี ้หาก
ลูกค้าต้องการโอนสิทธิตาม
สัญญากับบุคคลใด ๆ ลูกค้า
จะต้องได้รับความยินยอมจาก 
NSSG ก่อน 

3. สญัญาวา่จ้าง
ตวัแทนในประเทศ
มาเลเซียเพ่ือด าเนินการ
ขออนญุาตเดินเรือใน
นาม Nathalin 
Shipping Pte. Ltd. 
(Ship-to-Ship 
Transfer License 
Service Agreement) 

2 ปี คู่สัญญาอาจตก
ลงตอ่อายสุญัญา 
Sh i p - t o -Sh ip 
T r a n s f e r 
License Service 
Agreementฉบบั
นี ้อ อ ก ไ ป  เ ม่ื อ
ปรากฏวา่ตวัแทน
ใ น ป ร ะ เ ท ศ
มา เล เซี ย ไ ด้ รับ
อ นุ ญ า ต จ า ก
หน่วยงานของรัฐ
ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ม า เ ล เ ซี ย ใ ห้
ประกอบกิจการ

สญัญาสว่นใหญ่ก าหนดวา่ 
- NSSG มีสิทธิบอกเลิกสัญญา

ได้ โดยส่งหนังสือบอกกล่าว
เป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
ตัวแทน เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตกุารณ์หนึ่ง ดงันี ้

- หน่วยงานของ รัฐใน
ประ เทศมา เล เซี ยที่
เ ก่ียวข้อง ยกเลิกการ
อนุญ า ต ใ ห้ ตั ว แ ทน
ประกอบ กิจการเ รือ 
FSU ตามสญัญา  

- ตวัแทนด าเนินการใด ๆ 
อนัเป็นการผิดสญัญา 

- NSSG ตกลงว่าจ้างตวัแทนใน
ประเทศมาเล เซี ยซึ่ ง ไ ด้ รับ
อนญุาตให้ประกอบกิจการเรือ 
FSU ในประเทศมาเลเซีย และ
เ ป็ น ผู้ ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต่ อ
หน่วยงานราชการของประเทศ
มาเลเซียที่ เ ก่ียวข้องเพื่อให้ 
NSSG สามารถเดินเรือขนส่ง
น า้มนัในประเทศมาเลเซียตาม
พืน้ที่ที่หน่วยงานของรัฐได้ให้
อนญุาตไว้ ทัง้นี ้เรือ FSU ซึง่ใช้
ในการเดินเรือนัน้เป็นเรือตามที่ 
NSSG ก าหนด 

- ตวัแทนเป็นผู้ด าเนินการติดตอ่
ขออนญุาตน าเรือเทียบทา่และ
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ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 
การต่ออายุ
สัญญา 

การเลิกสัญญา เงื่อนไขที่ส าคัญ 

เ ดิ น เ รื อ  F S U 
ต่ อ ไป อีก ระยะ 
เวลาหนึ่ง  

- ตวัแทน มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ได้ โดยส่งหนังสือบอกกล่าว
เป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง 
NSSG เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตกุารณ์หนึ่ง ดงันี ้

- NSSG ผิดนัดไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการตามสัญญา 
ตามที่ ก า หนด ไ ว้ ใน
สญัญา หรือ 

- NSSG ด าเนินการใด ๆ 
อนัเป็นการผิดสญัญา 

ออกจากท่า และขนสินค้าลง
หรือขึ น้จากเรือ (Loading) 
รวมถึงจัดเตรียมเอกสารเร่ือง
ต่าง ๆ เช่น การศลุกากร, ด่าน
ตรวจอาชีวอนามยั, ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง กับหน่วยงาน
ราชการในประเทศมาเลเซีย 
ในนามของ NSSG  

- ตัว แทน มีห น้ าที่ ใ นกา ร ใ ห้
ค าแนะน าทางด้านภาษี หรือ
กฎหมายท้องถ่ิน กบั NSSG 

- คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่อาจ
โอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ ตาม
สัญญาให้แก่บุคคลภายนอก
ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอม
จากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

4.7 สัญญาเงนิกู้ที่ส าคัญ 

สัญญา สญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อเป็นเงินทุนส าหรับการซือ้เรือ ที่ดินและปรับปรุงอาคาร เพื่อการประกอบ
ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

คู่สัญญา บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กบัธนาคารพาณิชย์  

วงเงนิกู้ยืมระยะยาวที่ส าคัญ  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)  

▪ บริษัทฯ วงเงินกู้ รวม 9.28  ล้านดอลลาร์ และ 18.84  ล้านบาท ครบก าหนดช าระงวดสดุท้ายเดือน
ตลุาคม 2565 

▪ NTL วงเงินกู้ รวม 841.16 ล้านบาท ครบก าหนดช าระงวดสดุท้ายเดือนมิถนุายน 2567 
▪ SHT วงเงินกู้ รวม 40.26 ล้านดอลลาร์ ครบก าหนดช าระงวดสดุท้ายเดือนมีนาคม 2567 
▪ บริษัท บิ๊กซี จ ากัด วงเงินกู้ รวม 461.46  ล้านบาท ครบก าหนดช าระงวดสุดท้ายเดือนมิถุนายน  

2567 
เงื่อนไขเงนิกู้ที่ส าคัญ 
(Loan Covenants) 

ในแตล่ะสญัญาเงินกู้ มีเง่ือนไขก ารด ารงอตัราสว่นทางการเงินที่ส าคญั ดงันี ้ 
▪ ให้ผู้กู้ด ารงอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้DSCR1 (Debt Service Coverage Ratio) ไว้ใน

อตัราสว่นไมน้่อยกวา่ 1.0 - 1.25 เทา่ (แล้วแตธ่นาคาร)  
▪ ผู้กู้ จะไม่ก่อภาระผูกพนัใด ๆ โดยการกู้ยืมหรือค า้ประกันบุคคลใดๆ จนท าให้อตัราส่วนของหนีส้ิน

รวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น D/E2 (Debt to Equity Ratio) ของผู้ กู้  เกินกว่าอัตราส่วนที่ก าหนด 
(อตัราสว่นที่ก าหนดแล้วแตว่งเงินกู้และธนาคาร) อยูใ่นชว่งระหวา่ง 1.5 – 6.5 เทา่ แตท่ัง้นี ้Debt to 
Equity Ratio จะต้องไม่ต ่ากว่าศนูย์  ทัง้นี ้โดยให้นับรวมเงินกู้ยืมจากกรรมการ/บริษัทที่เก่ียวข้อง 
และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการ/บริษัทที่เก่ียวข้องสทุธิ รวมเป็นสว่นของทนุด้วย 

▪ ในกรณีที่ผู้ กู้ และโครงการของผู้กู้ ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันตามก าหนดระยะเวลา 
หรือไม่สามารถควบคมุค่าใช้จ่ายก่อสร้าง และค่าด าเนินการอ่ืน ๆ (Cost Overrun) ให้เป็นไปตาม
แผนการที่ผู้กู้ ได้เสนอไว้ตอ่ผู้ ให้กู้  ผู้กู้ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบลงทนุในสว่นนีเ้อง เพื่อให้งานก่อสร้าง
แล้วเสร็จ โดยไม่มีผลผูกพันในการที่ผู้ ให้กู้ จะต้องให้การสนับสนนุวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมแก่ผู้ กู้ อีก  
แตอ่ยา่งใด 
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▪ ในกรณีที่ผู้กู้ ขาดสภาพคล่องในการลงทนุต่อเรือ และ/หรือการช าระเงินคืนเงินกู้ ให้แก่ผู้ ให้กู้  และ/
หรือเกิด Cost Overrun อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้กู้ จะต้องจดัหาเงินทุนจากการเพิ่มทนุ และ/หรือการ
กู้ยืมเงินจากกรรมการ หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง โดยกรณีกู้ยืมเงินจากกรรมการ หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง 
ผู้กู้จะต้องไมช่ าระคืนเงินกู้ยืมกรรมการหรือบริษัทในเครือที่เก่ียวข้อง จนกวา่ผู้กู้จะได้ช าระเงินให้แก่
ผู้ ให้กู้ จนครบถ้วน โดยให้คงเงินกู้ยืมกรรมการ หรือบริษัทในเครือที่เก่ียวข้องไว้เป็นหนีล้ าดบัรอง 
(Subordinated Debt) 

▪ ผู้กู้จะต้องแจ้งให้สถาบนัการเงินทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที เม่ือเกิดข้อพิพาทหรือคดีใด ๆ  
▪ ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ ให้กู้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั เม่ือผู้กู้จะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ

ผู้ กู้  ทัง้นี ้ผู้ กู้ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้1) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้อง 
ไม่กระทบต่อความสามารถในการช าระหนีข้องผู้กู้  และ 2) ไม่มีเหตผิุดนัดเกิดขึน้ ผู้กู้ ต้องไม่ท าการ
โอน ขาย ให้เช่า จ าหน่าย หรือ ก่อให้เกิดภาระติดพนัใด ๆ กับทรัพย์สินที่เป็นหลกัประกัน (เรือของ
แต่ละวงเงินกู้ ) ของผู้กู้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นท าการค้าปกติของผู้กู้  หรือเป็นการจ าหน่ายทรัพย์สินที่
เสื่อมสภาพอนัเน่ืองมาจากลกัษณะหรือสภาพของทรัพย์สินนัน้เอง 

▪ ผู้กู้ จะต้องโอนสิทธิหนังสือค า้ประกันให้แก่ผู้ ให้กู้  ในกรณีที่อู่ต่อเรือ เปิดหนังสือค า้ประกันมาให้กบั  
ผู้กู้  ภายใน 14 วนั หลงัจากเบิกรับเงินกู้ ในแตล่ะงวด 

▪ ในกรณีที่ผู้กู้ มีการซือ้เรือเพ่ิมเติมต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ให้กู้ก่อน 
▪ ผู้กู้ จะต้องน าเงินรายได้ที่ได้รับจากเรือที่เป็นหลกัประกันกับผู้ ให้กู้มาฝากเข้าบญัชีเงินฝากของผู้กู้ที่

เปิดไว้กับผู้ ให้กู้  และมอบสิทธิที่จะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากดังกล่าวให้ไว้เป็นประกันในการช าระ
หนีก้ับผู้ ให้กู้  หรือยินยอมให้ผู้กู้ มีสิทธิหักเงินในบญัชีเงินฝากดังกล่าวมาช าระหนีแ้ก่ผู้ ให้กู้ เม่ือหนี ้
ครบก าหนดช าระได้ทนัที (Pledge and Assignment of Accounts) 

▪ ผู้ กู้ จะต้องท าประกัน Hull &Machinery (All Risks)  และ Protection & Indemnity Insurance 
รวมทัง้ประกันภัยอ่ืนที่จ าเป็น โดยยกผลประโยชน์จากประกันภัยเรือทัง้หมดให้ผู้ ให้กู้  ตลอด
ระยะเวลาการมีผลใช้บงัคบัของสญัญากู้ยืมเงิน ยกเว้น Protection & Indemnity Insurance ที่ทาง
บริษัทประกนัช าระคา่สินไหมทดแทนให้กบับคุคลที่ 3 แตท่ัง้นี ้หากผู้กู้ ให้บริการเดินเรือในพืน้ที่เสี่ยง
ต่อภาวะสงครามและ Privacy ตามประกาศของ Lloyd’s Register ผู้กู้ จะต้องท าประกันภยั Wars 
และ Privacy Insurance เพ่ิมเติมด้วย 

▪ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 
- ผู้ มีอ านาจกระท าการแทน หรืออ านาจของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของผู้กู้  หรือ  
- แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือแก้ไขข้อบงัคบั หรือตราประทบั  
ผู้ กู้ จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรภายใน 15 วัน นับจากวันเปลี่ยนแปลง พร้อมทัง้
แนบเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว  

หมายเหต:ุ 

1  DSCR ค านวณจาก ก าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) หารด้วย (ส่วนของหนีส้ิน 
ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในงวดบญัชีนัน้ (CPLTD) รวมดอกเบีย้จา่ยเงินกู้ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้)  

2  D/E ค านวณจาก (หนีส้ินรวม ลบ ด้วยเงินกู้ยืมจากกรรมการ/บริษัทที่เก่ียวข้อง) หารด้วย (สว่นของทนุ บวกเงินกู้ยืมจากกรรมการ/บริษัท
ที่เก่ียวข้อง ลบเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ/บริษัทที่เก่ียวข้อง) 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่ มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 - ไมม่ี - 

5.2 คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ 

- ไมม่ี -   

5.3 คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

- ไมม่ี - 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

ชื่อบริษัท  : บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PRM 
หมวดอุตสาหกรรม : บริการ 
หมวดธุรกิจ : ขนสง่และโลจิสติกส์ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการให้บริหารขนส่งและจัดเก็บน า้มันดิบ ผลิตภัณฑ์น า้มัน

ส าเร็จรูป ผลิตภณัฑ์น า้มนักึ่งส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรือ ให้กบั
ลกูค้าตามความต้องการอยา่งครบวงจร โดยแบง่เป็น 4 หมวดธุรกิจ ดงันี ้
1. ธุรกิจเรือขนสง่น า้มนัดิบ ผลิตภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป ผลิตภณัฑ์น า้มนั

กึ่งส าเร็จรูป และ ปิโตรเคมีเหลว (ธุรกิจเรือขนสง่ฯ) 

2. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน า้มนัดิบ และผลิตภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูป 

(Floating Storage Unit) (ธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU) 

3. ธุรกิจเรือขนสง่ที่ให้การสนบัสนนุงานส ารวจและผลติปิโตรเลยีมกลาง

ทะเล (ธุรกิจเรือ Offshore) 

4. ธุรกิจบริหารจดัการเรือ (ธุรกิจบริหารเรือ) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000141 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ : เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 
ทุนจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,500,000,000 หุ้น 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
ทุนช าระแล้ว 
 

: 2,500,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,500,000,000 หุ้น  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 บาท 
โทรศัพท์ : (66) 2016 0190-4 
โทรสาร : (66) 2016 0199 
เว็บไซต์บริษัท : www.primamarine.co.th 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป (1) 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่าย 

มูลค่าท่ีตราไว้
ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้นโดย
บริษัทฯ (ร้อยละ) 

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

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท์: (66) 2016 0190-4 
โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนสง่น า้มนัทางเรือ 953,000,000 
บาท 

9,530,000 
หุ้น 

100 
บาท 

953,000,000 
บาท 

99.99 

บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ ากัด (TMT) 
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท์: (66) 2016 0190-4 
โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนสง่น า้มนัทางเรือ 180,000,000 
บาท 

1,800,000 
หุ้น 

100 
บาท 

 

180,000,000 
บาท 

99.99 

บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ ากัด
(NMC) 
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท์: (66) 2016 0190-4 
โทรสาร: (66) 2016 6590 

ตวัแทนจดัการบริหารเรือ 8,500,000 
บาท 

85,000 
หุ้น 

100  
บาท 

8,500,000 
บาท 

99.99 

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด (BSC)  
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท์: (66) 2746 9981-2  
โทรสาร: (66) 2746 9983     

ให้บริการจดัหาบคุลากร
และเป็นตวัแทนจ าหน่าย
ตัว๋เคร่ืองบิน 

5,500,000 
บาท 

55,000 
หุ้น 

100 
บาท 

5,500,000 
บาท 

99.99 

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

ตวัแทนจดัการบริหารเรือ 16,200,000 
ดอลลาร์สงิคโปร์ 

16,200,000 
หุ้น 

1  
ดอลลาร์
สงิคโปร์ 

16,200,000 
ดอลลาร์สงิคโปร์ 

87.50 

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

บริการขนสง่น า้มนัทางเรือ 360,000,000 
บาท 

360,000 
หุ้น 

1,000 
บาท 

360,000,000 
บาท 

70.00 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่าย 

มูลค่าท่ีตราไว้
ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้นโดย
บริษัทฯ (ร้อยละ) 

บริษัท สิงหา แทง็เกอร์ จ ากัด (SHT)  
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท์: (66) 2016 0190-4 
โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนสง่น า้มนัทางเรือ 622,000,000 
บาท 

6,220,000 
หุ้น 

100 
บาท 

622,000,000 
บาท 

51.00 (2) 

บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ ากัด (OCN) (3) 

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท์: (66) 2016 0190-4 
โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนสง่น า้มนัทางเรือ 1,000,000 
บาท 

10,000 
หุ้น 

100 
บาท 

1,000,000 
บาท 

51.00 (4) 

กิจการร่วมค้า 
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วสิ จ ากัด 
(BMS) 
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท์: (66) 2016 0190-4 
โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนสง่น า้มนัทางเรือ 240,000,000 
บาท 

2,400,000 
หุ้น 

100  
บาท 

144,400,000 
บาท 

70.00 

บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากัด (STC) (5) 
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท์: (66) 2016 0190-4 
โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนสง่น า้มนัทางเรือ 100,000,000 
บาท 

100,000 
หุ้น 

1,000 
บาท 

100,000,000 
บาท 

51.00 

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

ตวัแทนจดัการบริหารเรือ 20,000 
ดอลลาร์สงิคโปร์ 

20,000 
หุ้น 

1  
ดอลลาร์
สงิคโปร์ 

20,000 
ดอลลาร์สงิคโปร์ 

50.00 

TOP-NTL Shipping Trust (TST)  

ประเทศสิงคโปร์ 

ธุรกิจกองทนุเพ่ือการขนสง่    
   ในและระหว่างประเทศ 

1,894,000 
ดอลลาร์สงิคโปร์ 

- - - 50.00 

บริษัท ทอ็ป นอตคิอล สตาร์ จ ากัด 
(TNS) 
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
โทรศพัท์: (66) 2016 0190-4 
โทรสาร: (66) 2016 0199 

บริการขนสง่น า้มนัทางเรือ 150,000,000 
บาท 

1,500,000 
หุ้น 

100 
บาท 

150,000,000 
บาท 

35.00 (6) 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่าย 

มูลค่าท่ีตราไว้
ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้นโดย
บริษัทฯ (ร้อยละ) 

บริษัทร่วม 
บริษัท ที.ไอ.เอม็. ชพิ แมนเนจเมนท์ 
จ ากัด (TIM)  
223/18-20 อาคารคนัทร่ี คอมเพลก็ซ์  
อาคารเอ ชัน้ 8 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท์: (66) 2745 7711-2 
โทรสาร: (66) 2745 7713 

ตวัแทนจดัการบริหารเรือ 3,000,000 
บาท 

30,000 
หุ้น 

100 
บาท 

3,000,000 
บาท 

33.33 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
(2) บริษัทถือหุ้นทางตรงใน SHT ร้อยละ 51 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน NSSG ร้อยละ 49 ท าให้บริษัทมีสดัสว่นผลประโยชน์สทุธิ (Effective 

Shareholding) ใน SHT เทา่กบัร้อยละ 93.9 
(3) OCN ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2562 
(4) บริษัทถือหุ้ นทางตรงใน OCN ร้อยละ 51 และถือหุ้ นทางอ้อมโดยผ่าน NSSG ร้อยละ 49 ท าให้บริษัทมีสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ 

(Effective Shareholding) ใน OCN เทา่กบัร้อยละ 93.9 
(5) STC ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2562 
(6) บริษัทถือหุ้นทางตรงใน TNS ร้อยละ 35 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน TST ร้อยละ 30 ท าให้บริษัทมีสดัส่วนผลประโยชน์สทุธิ (Effective 

Shareholding) ใน OCN เทา่กบัร้อยละ 50.0 

(3) ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : (66) 2009 9000 
โทรสาร : (66) 2009 9991 
www.set.or.th/tsd 

   

ผู้สอบบัญช ี : นายธนิต โอสถาเลศิ 

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 5155 

  

บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 48-51 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : (66) 2677 2000 
โทรสาร : (66) 2677 2222 
www.kpmg.co.th 

http://www.kpmg.co.th/
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6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

- ไมม่ี - 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ 
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7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

(1) หุ้นสามัญ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแล้ว ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท   
 แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,500,000,000 หุ้น 
 มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว : 2,500,000,000 บาท   
 แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,500,000,000 หุ้น 

 มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

(2) หุ้นประเภทอื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามญั 

-ไมม่ี- 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

(1) รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่  

(ก) บริษัทมีโครงสร้างผู้ถอืหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นดังนี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ 
ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย 9,066 2,004,219,467  80.17 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว 36 495,780,533  19.83 
รวมทัง้สิน้ 9,102 2,500,000,000 100% 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ปรากฏดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการ 

ถอืหุ้น (ร้อยละ) 
1. บริษัท นทลนิ จ ากดั 1,354,999,800 54.20 
2. AUSTIN ASSET LIMITED 483,300,000 19.33 
3. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 25,723,300 1.03 
4. กองทนุเปิด บวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการเลีย้งชีพ 18,287,800 0.73 
5. นายเอีย่ม อาชวกลุเทพ 13,910,000 0.56 
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 11,301,305 0.45 
7. นางจารุณี ชินวงศ์วรกลุ 10,997,600 0.44 
8. นายชาญศกัดิ์ เฟ่ืองฟ ู 9,200,000 0.37 
9. นายบญุชยั เกษมวิลาศ 8,861,600 0.35 
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ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการ 

ถอืหุ้น (ร้อยละ) 
10. กองทนุเปิด บวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน 8,832,000 0.35 

ท่ีมา: บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

(ข) กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงาน
ของบริษัท  

• บริษัท นทลิน จ ากัด ประกอบธุรกิจเรือขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภณัฑ์ในประเทศไทย โดยบริษัท นทลิน 
จ ากัด ถือหุ้นในบริษัท จ านวน 1,354,999,800 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.20 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ 
ช าระแล้วทัง้หมด (ข้อมลู ณ วนัที่ 27 พฤศจิกายน 2561) ทัง้นี ้รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท นทลิน จ ากดั 
ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2561 ได้แก่ 

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. นางวิไลศรี ปานบญุห้อม 1,196,367 30.12 

2. นายเชิดช ูปานบญุห้อม 1,012,722 25.50 

• AUSTIN ASSET LIMITED จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง โดยมีบริษัท นทลิน จ ากัด ถือหุ้นใน AUSTIN 
ASSET LIMITED จ านวน 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ทัง้นี ้AUSTIN ASSET 
LIMITED ถือหุ้ นในบริษัท จ านวน 483,300,000 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.33 ของจ านวนหุ้ นทัง้หมด 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561) 

 (2)  ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

- ไมม่ี - 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

- ไมม่ี - 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลงัหกัภาษีและเงินส ารองตา่ง ๆ  ทกุประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น  ๆ  ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในคราวถดัไป 
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 สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลงั 

เงนิปันผลจากผลประกอบการประจ าปี 2561 (1) 2560 

อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.15 0.50 
อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท) 0.14 0.37 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 91.56 85.00 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 

2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิและจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2561  
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

ผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ 

ชดุยอ่ยจ านวน 4 ชดุ ดงันี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
2. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. คณะกรรมการบริหาร 

  
 

                                           คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน
และก ากับดูแลกิจการที่ดี

                    

                                               

                

                

                       

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 ่ายป ิบัติการ

            1             2
 ่ายการลงทุนและ
ประกันคุณภาพ

 ่ายการเงิน บัญชี และ
การจัดการส านักงาน

 ่ายเทคนิคและ
ป ิบัติการ

                   ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

                

 ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท นทลิน
แมนเนจเมนท์ จ ากัด

บริษัท จัดหางาน บีเอส ี
แมเนจเม้นท์ จ ากัด

บริษัท ที ไอ เอ็ม  ชิพ
แมนเนจเมนท์ จ ากัด

Nathalin Shipping 
Pte. Ltd.

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (ไทย)

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (สิงคโปร์)
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

1.                               

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการจ านวนอยา่งน้อย 5 คน โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีสญัชาติไทยและมี
ถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย และคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ทา่น ดงันี ้

   ช                   ไ              (1) 

1. นายบวร วงศ์สนิอดุม ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 22 มกราคม 2559 
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จกัษุดลุย์ รองประธานกรรมการ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

22 มกราคม 2559 

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

22 มกราคม 2559 

4. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการท่ีด ี

22 มกราคม 2559 

5. นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

22 มกราคม 2559 

6. นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ และ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

22 มกราคม 2559 

7. นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง และ 
กรรมการบริหาร 

22 มกราคม 2559 

8. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น กรรมการ และกรรมการบริหาร 22 มกราคม 2559 
9. วา่ที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนคักลุ กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร และ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

22 มกราคม 2559 

_____________________ 
หมายเหต:ุ 

(1) วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ หมายถึง วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ครัง้แรก 
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ทัง้นี ้รายละเอียดข้อมลูของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

2.                           

ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท กรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้ 

(1) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่าง  
เพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้ 

(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย  
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม 
ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 

(3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น 
หุ้นสว่นหรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ  
ไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

(4) กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ ก าหนด และเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต และต้องเป็นบุคคลซึ่ง  
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  นอกจากนัน้  
ยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้  

ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

(ก) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ 
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับ 
การแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ  
สว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

(ค) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้ บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ 
บริษัทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้  
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ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ  
ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดใน
ท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แตย่ี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณ
ภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม ส าหรับการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว  
ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี  
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  
สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะ ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้  

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ  ที่ปรึกษา 
ทางการเงิน ซึ่งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ 
การแตง่ตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

(ซ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือ 
บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน  
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  
ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

(ฌ) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

3.                        ผ  ช                      

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการ
บริษัท ดงันี ้

(1) ปฏิบัติหน้าที่และก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับบริษัทย่อย/ 
บริษัทร่วม กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย และมีหน้าที่ดแูลให้
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
รวมทัง้กฎหมายเก่ียวกบัการห้ามจ่ายสนิบนหรือการสนบัสนนุการทจุริตคอรัปชัน่ 

(2) ก าหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารจดัการ และอ านาจอนมุตัิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจดัการน าเสนอ รวมถึงก ากบัดแูลการบริหารงาน
และผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการหรือบคุคลใด ๆ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกลา่ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และผู้ ถือหุ้น 

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอเพื่อให้บรรลกุลยุทธ์และ
เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดแูลระบบกลไกการจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม 

(4) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน 
และบ าเหน็จรางวลัของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

(5) ด าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการรายงาน
ทางการเงินและการสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม และระบบจดัเก็บเอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั 

(6) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(7) พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นต้องได้รับการ
พิจารณาโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(8) พิจารณาอนมุตัิและให้ความเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นต้องพิจารณา
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(9) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(10) พิจารณาก าหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร และก ากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และ  
บริษัทยอ่ยอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

(11) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้  
ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ท ากับบริษัทฯ หรือมีสัดส่วนการถือหุ้ นในบริษัทฯ และ/หรือ  
บริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้หรือลดลง ให้กรรมการรายดงักลา่วแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า 

(12) ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 
และจดัให้มีการปรับใช้นโยบายดงักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(13) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ 
ชดุยอ่ยอื่นใด เพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 
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(14) แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ  
บริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(15) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 

(16) จัดท ารายงานประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและ  
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมาเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(17) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ
บริษัทฯ 

(18) พิจารณาอนุมตัิเร่ืองต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่าง  
เป็นธรรม 

(19) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
บริษัท 

ในการมอบหมายอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นการ  
มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ 
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไป
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ 

4.        ผ               ผ            

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คือ นายสรุพล มีเสถียร นายพร้อมพงษ์  
ชัยศรีสวสัดิ์สขุ นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น ว่าท่ีเรือตรีชาญวิทย์ อนคักุล สองคนในสี่คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรา
ส าคญัของบริษัทฯ 

5.                                         

กรรมการของบริษัทฯ มีระยะเวลาด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 ปี โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีทุกครัง้  
ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น  
สามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้า
มารับต าแหนง่ได้ ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลาก
กนั สว่นปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

6.       ช                   

ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี โดยก าหนด
วันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยในการเรียกประชุม
คณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบคุคลซึง่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่สง่หนงัสือนดัประชมุ พร้อมระเบียบวาระ
และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทกุท่านลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลา



                                      ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 10 

ศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ เว้นแตเ่ป็นกรณีจ าเป็นเร่งดว่น เพื่อรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนดั
ประชมุโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้  

ในระหว่างปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 11 ครัง้ และการประชุมกนัเองระหว่างกรรมการอิสระ
จ านวน 2 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแตล่ะทา่นเป็นดงันี ้

   ช    
              ช   /       ช          (     ) 

      ช   
    ญผ  ถ       

      ช  
                 

      ช  
             

1. นายบวร วงศ์สนิอดุม 1/1 11/11 2/2 
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จกัษุดลุย์ 1/1 11/11 - 
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ 1/1 10/11 2/2 
4. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 1/1 11/11 2/2 
5. นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ ์ 1/1 11/11 2/2 
6. นายสรุพล มีเสถียร 1/1 11/11 - 
7. นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ 1/1 11/11 - 
8. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น 1/1 11/11 - 
9. วา่ที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนคักลุ 1/1 11/11 - 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ จ านวน 6 ทา่น ดงันี ้ 

   ช             

1. วา่ที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนคักลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายณฎัฐ์กรณ์ ส าราญ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจบริหารจดัการเรือ 
3. นายสมพฒัน์ คงส าราญ ผู้อ านวยการสายงานการตลาด 2 
4. นางสาวนิภทัร เอี่ยมศิริวฒัน์ ผู้อ านวยการสายงานการตลาด 1 
5. นางสาวสธุาสนิี หมื่นละม้าย ผู้อ านวยการสายงานลงทนุโครงการและประกนัคณุภาพ 
6. นายวิริทธ์ิพล จไุรสนิธ์ุ ผู้อ านวยการสายงานการเงินและการบญัชี 

ทัง้นี ้รายละเอียดข้อมลูของผู้บริหารแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดงันี ้
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(1) ก าหนดระเบียบเก่ียวกับการก ากบัดแูล การบริหาร และการปฏิบตัิงานประจ าวนัตามปกติธุรกิจให้เป็นไปตาม
นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารก าหนด 

(2) น าเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต่อ  
คณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชน์ในการจัดท าเร่ืองดังกล่าวเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมการ
พิจารณาเร่ืองดงักลา่วกบัคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

(3) เจรจา และเข้าท าสญัญา หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ ภายในอ านาจและวงเงิน
ตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจอนมุตัิ (Deligation of Authority) 

(4) อนมุตัิแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่ง ๆ ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ ภายในอ านาจและวงเงินตามที่ก าหนด
ไว้ในอ านาจอนมุตัิ (Deligation of Authority) 

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

(6) มีอ านาจก าหนดอตัราคา่จ้าง คา่ตอบแทน บ าเหน็จรางวลั เงินโบนสั และปรับขึน้เงินเดือนส าหรับพนกังานบริษัท
ในต าแหนง่ที่ต ่ากวา่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ 

(7) ควบคมุ ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจดัการด าเนินการตามยทุธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ และรายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าในการด าเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการต่อ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

(8) ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
นโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 

(9) พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการด าเนินงานที่เป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมตัิในหลกัการไว้แล้ว ทัง้นี ้
ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและ
รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ รวมตลอดจนตารางอ านาจอนมุตัิ (Delegation of Authority) ตามที่ได้รับอนมุตัิ
จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้มีอ านาจ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว 

(11) มอบอ านาจให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือหลายคนปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้จะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนมุตัิ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสยี หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจ
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มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิไว้ 

การแยกต าแหนง่ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถกูแบง่แยกไว้อยา่งชดัเจนเพื่อให้มัน่ใจได้
ว่ามีการถ่วงดุลอ านาจ (Check and balance) โดยนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการบริษัท มีขอบเขตหน้าที่
รับผิดชอบเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในท่ีประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น การประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ทัง้นี ้วา่ที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนคักลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานประจ าวนั 
(Day to Day operation) ตามขอบเขตอ านาจ แผนธุรกิจและงบประมาณ วิสยัทัศน์ ตลอดจน พันธกิจ ซึ่ งอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท 

8.3 เลขานุการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 2561 ได้มีมติแตง่ตัง้ให้ นางสาวอดุรรัตน์ สทิธิกร ด ารงต าแหนง่
เลขานกุารบริษัท โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ
ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร จดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสีย
ของกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วันที่ 
บริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

(3) ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคบั ตลอดจนนโยบายต่าง  ๆ ของ 
บริษัทฯ ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอรวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ  

(4) จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นและประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบตัิ
ตา่ง ๆ  

(5) บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพ  

(6) ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานเหตกุารณ์ส าคญั ๆ ของบริษัทฯ ในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบั
ดแูลบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ และข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ  

(7) ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของบริษัทฯ  

(8) ควบคมุและจดัเก็บทะเบียนส าคญัของบริษัทฯ รวมถึงใบอนญุาตตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจและการ
แสดงสถานะของบริษัทฯ   
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(9) ดแูลกิจกรรมตา่ง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ และการด าเนินการใดให้เป็นไป
ตามที่กฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ 

(10) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

ทัง้นี ้นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าที่ของเลขานุการบริษัทจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ทัง้ยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงาน
เลขานกุารบริษัท รวมถึงมีคณุสมบตัิอื่นที่ช่วยให้งานเลขานกุารบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยรายละเอียด
ข้อมูลของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ
เลขานกุารบริษัท 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนของกรรมการต้องอยูใ่นเกณฑ์เฉลีย่เมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยค านงึถึงความเพียงพอตอ่การ
ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท สว่นผลตอบแทนของผู้บริหารและโบนสัประจ าปีของกรรมการ
บริษัทพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นส าคญั ทัง้นี  ้ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหาร
รวมกันต้องไม่เป็นจ านวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(1) คา่ตอบแทนกรรมการ 

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและและลงมติด้วยคะแนนเสยีง  
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว  ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบริษัทฯ 

ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 นัน้ ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 
ได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย  
เบีย้ประชุมซึ่งจ่ายตามจ านวนครัง้ที่เข้าประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) ภายในวงเงิน 
ไมเ่กิน 20 ล้านบาท ตามรายละเอียดดงันี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท   
ประธานกรรมการ 64,000 35,000 
กรรมการ 34,000 29,000 
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ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 35,000 
กรรมการตรวจสอบ - 29,000 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

  

ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

- 35,000 

กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี - 29,000 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง - 35,000 
กรรมการบริหารความเสีย่ง - 29,000 

ทัง้นี  ้ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วยเบีย้ประชุมซึ่งจ่ายตามจ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ ค่าตอบแทนรายเดือน  และโบนสั เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
14,457,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

   ช           
         

              

                ช       

โ     
         

              
        

          
        
      

           
             
            

          
       

           

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

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

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

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

5. นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ ์ 727,000 261,000 - 210,000 1,000,000 2,198,000 

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

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

8. นายสรุศกัดิ ์ใจเย็น 727,000 - - - - 727,000 

9. วา่ท่ีเรือตรี ชาญวทิย์ อนคักลุ 727,000 - - - - 727,000 

            6,940,000 837,000 372,000 558,000 5,750,000 14,457,000 
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(2)  คา่ตอบแทนผู้บริหาร* 

ในปี 2561 คา่ตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของผู้บริหาร จ านวน 6 ทา่น รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 24.6 ล้านบาท ซึง่
ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะเช่ือมโยงกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์ 

หมายเหต ุ:  *ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามค านิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. ค่าตอบแทนอื่น 

(1) เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับ
ผู้บริหาร* จ านวน 6 ราย รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1.13 ล้านบาท 

หมายเหต ุ:  *ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามค านิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

8.5 บุคลากร 

1. จ านวนบุคลากร  

จ านวนบคุลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร*) แบ่งตามฝ่ายงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 มีดงันี ้

หมายเหต ุ:  *ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามค านิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 ่าย/แผนก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

บริษัทฯ BSC NMC NSSG รวม 
การตลาด / การตลาดและปฏิบตักิาร 12 6 2 3 23 
ทรัพยากรบคุคล - - - 1 1 
การจดัการส านกังาน 5 - - - 5 
การลงทนุและประกนัคณุภาพ 7 - - - 7 
ก ากบัดแูลปฏิบตัิงานและเลขานกุารบริษัท 3 - - - 3 
งานเทคนิคเรือ 8 - 8 3 19 
การเดินเรือ - - 4 - 4 
คนประจ าเรือ - 5 314 (1) 266 (2) 585 
บริการร่วม - 3 - - 3 
บริการทัว่ไป - - 3 - 3 
จดัซือ้จดัจ้าง 9 - - 3 12 
ตรวจสอบภายใน 2 - - - 2 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - - - 1 
ส านกังานผู้บริหาร 5 1 2 3 11 
บญัชีและการเงิน 30 - - 4 34 
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 ่าย/แผนก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

บริษัทฯ BSC NMC NSSG รวม 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 3 - - - 3 
อาชีวอนามยั ความปลอดภยั ความมัน่คง สิง่แวดล้อม 
และคณุภาพ  

- - 4 3 7 

รวม 85 15 337 286 723 

หมายเหต ุ  
(1) แบง่ออกเป็นพนกังานประจ า 66 คน และพนกังานสญัญาจ้าง 248 คน 
(2) แบง่ออกเป็นพนกังานประจ า 3 คน และพนกังานสญัญาจ้าง 263 คน 

2. ค่าตอบแทนพนักงาน  

ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 รวมทัง้สิน้ประมาณ 904.74  
ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน เงินโบนสั เงินประกันสงัคม เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และเงินจ่าย
เกษียณอาย ุ 

3. นโยบายทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรมนุษย์ เสมือนเป็นปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จที่จะช่วยผลกัดนัการ
ด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กร ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะพฒันาพนกังานทกุระดบัให้เป็นคนดี 
คนเก่ง มีพฤติกรรมในการท างานอยา่งมืออาชีพ  

(1) บริษัทฯ คดัสรรบุคลากรที่มีความสามารถ มีคุณวฒุิ มีประสบการณ์ และคุณสมบตัิเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
พร้อมทัง้มีทศันคติในการท างานอยา่งมืออาชีพ 

(2) บริษัทฯ บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนกังานให้เป็นไปอย่างยตุิธรรม โดยค านึงถึงปัจจยัตา่ง ๆ ได้แก่ คณุวฒุิ 
ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกบัอตัราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ สถานการณ์ความจ าเป็น
ของบริษัทฯ และความเหมาะสมของธุรกิจ 

(3) การพฒันาบคุลากร บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมพฒันาพนกังานให้มีความรู้ ทกัษะ และทศันคติในการท างานใน
หน้าที่ท่ีรับผิดชอบอยา่งมืออาชีพ โดยสง่เสริมการพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้เติบโตเคียงคูอ่งค์กรอยา่งยัง่ยืน 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมส าหรับพนักงานในแต่ละฝ่าย ซึ่งครอบคลุมทัง้ทักษะ  
ขัน้พืน้ฐาน ทกัษะด้านการบริหารจัดการ และความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ โดยจัดอบรมทัง้หลกัสตูรภายในและหลกัสูตร
ภายนอก ดงันี ้

หลักสูตรภายใน (Internal Training) 
หมวดวิชา ชื่อหลักสตูร / โครงการ ึกอบรม 

หลกัสตูรพืน้ฐาน 1. Orientation for staff 
2. New HRMS 

3. Microsoft Dynamic AX  
4. IT Securitty Awareness  

หลกัสตูรเฉพาะ 1. Microsoft Excel  
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หลักสูตรภายนอก (External Training) 
หมวดวิชา ชื่อหลักสตูร / โครงการ ึกอบรม 

หลกัสตูรเฉพาะ 1. Presentation Skill 
2. English 
3. Coaching 
4. Maritime Law 
5. Operation Product 
6. ความรู้เก่ียวกบัองค์กรทางทะเลระหวา่ง
ประเทศ 
7. ภาษีที่เก่ียวกบักิจการทางเรือ 
8. การท าสญัญาจ้างเรือ 
9. ผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินและการ
ลงทนุกบักฎหมายที่เก่ียวข้อง 
10. การก ากบัดแูลกิจการและบงัคบัใช้กฎหมาย
ในตลาดเงินและตลาดทนุ 
11. ผู้ปฏิบตัิงานด้านเลขานกุารบริษัท 
12. Financial Analysis 
13. งานประชาสมัพนัธ์องค์กร 
14. Supplier Relationship Management 
15. เทคนิคการน าเสนองานตอ่ผู้บริหาร 
16. การวางแผนกลยทุธ์งานจดัซือ้ 
17. ความรู้เบือ้งต้นในการน าเข้า-สง่ออก 
18. การจดัซือ้อะไหลแ่ละงานซอ่มบ ารุง 
19. การบริหารสญัญาจ้าง 
20. การพฒันาและบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

21. การวางแผนและจดัระบบงาน 
22. Value added business control: The 
right to manage risk 
23. Audit Program Development 
24. Creative Problem Solving for Audit 
25. Internal Audit Procedure 
26. การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหาร 
27. การจดัการความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
28. เจาะลกึกระบวนการรับ-จา่ยเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์
29. เทคนิคการจดัท าบญัชีภาษีอากรส าหรับ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลีย่น 
30. มาตรฐานบญัชี PAE 
31. เทคนิคการจดัท างบการเงินรวม 
32. มาตรฐานบญัชีฉบบัใหม ่
33. ความรู้เร่ืองภาษีอากร 
34. ความรู้เร่ืองการบญัชี 
35. คิดเห็นให้เป็นระบบด้วย Mind Map 
36. Project Management 
37. การพดูตอ่หน้าชมุชนและการน าเสนอ 
38. Risk Assessment 

ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ มีจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมพนกังานเฉลีย่อยูท่ี่ 47.74 ชัว่โมงตอ่คน  

ปี 2561 2560 2559 
จ านวนชั่วโมงอบรมต่อปี 47.74 54.01 36.70 

4. การเปลี่ยนแปลงของจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไมม่ี - 

5. ข้อพิพาทแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีพนกังานบริษัทฯ คนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และพนกังานไม่เคยยื่น 
ข้อเรียกร้องให้มีการก าหนดข้อตกลงเก่ียวกบัสหภาพการจ้าง ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมเ่คยมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีมีนยัส าคญั
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9.  การก ากับดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและเข้าใจถึงความส าคญัของหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance)  โดยเช่ือมัน่วา่หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีถือเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความส าเร็จสงูสดุในการด าเนนิ
ธุรกิจและจะช่วยสง่เสริมให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทัง้ในการด าเนินธุรกิจและการรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้พึงปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
(Corporate Governance Code: CG Code) ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้
ยงัรวมถึงน าแนวทางที่ก าหนดขึน้โดยหน่วยงานราชการ ตลอดจนหน่วยงานทางการที่ก ากบัดแูลบริ ษัทฯ มาเป็นแนวทาง
ปฏิบตัิอยา่งครบถ้วน 

การจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดท ามีนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตัง้แต่วนัที่ 28 
เมษายน 2559 ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและท าให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท าให้เกิดความเช่ือมั่น ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อ
บคุคลภายนอก โดยนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
หมวดที่ 2 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเป็นประจ า โดย
ครัง้ล่าสดุได้มีการปรับปรุงนโยบายเมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นการยกระดบัการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
อยา่งตอ่เนื่อง 

หลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ผู้สว่นได้เสยี ตลอดจนสงัคม
และสิง่แวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดข้อปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน
ยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ ดงันี ้

1. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น 
2. จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่ลกูค้า 
3. จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า และเจ้าหนี  ้
4. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่พนกังาน 
5. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
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การสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ  
บริษัทย่อยรับทราบและถือปฏิบตัิ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จัดท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้ศึกษาและท าความเข้าใจในนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ  
บริษัทฯ และปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้อง 

ผลการประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการ 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการก ากบัดแูลกิจการจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี  ้

▪ บริษัทฯ ได้คะแนน 98 คะแนน  จากโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของ
บริษัทจดทะเบียน (AGM Checklist) โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (TIA) 

▪ บริษัทฯ ได้คะแนนในระดับ “ดีมาก”                              จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนประจ าปี 2561 (CGR 2018) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด ได้แก่  (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  
(2) คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (3) คณะกรรมการบริหาร และ (4) คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 
1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่สอบทาน  
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ และให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ด ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบมีก าหนดระยะเวลาด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระ
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ ให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตรวจสอบอีกได้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ ์ กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน  
ความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 
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การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครัง้ ทกุ ๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลาการจดัท า
รายงานทางการเงิน โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 9 ครัง้ (โปรดดูรายละเอียดในหวัข้อ  
“การเข้าประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2561”) 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  1/2560 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติให้
ปรับปรุงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอด จนให้ 
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าและพนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ และเลิกจ้างบคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
พร้อมทัง้เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคับและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมาย  
ที่เ ก่ียวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี  ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและประกาศ
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือ
ธุรกิจของบริษัทฯ 
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(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอ านาจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

(8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เก่ียวข้องภายใต้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการ
วา่จ้างหรือน าผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน  

(9) หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทนัที เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบ  
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(10) สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีการ
ควบคุมภายในอย่างเพียงพอ รวมทัง้สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินและเอกสารอ้างอิงตามโครงการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

(11) พิจารณาทบทวนนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ เป็นประจ า เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายดงักลา่ว และ
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

(12) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ใน
นโยบายฉบบัอื่นของบริษัทฯ 

2.2 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนอยา่งน้อย 3 คน ซึง่
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ของจ านวนคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
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ทัง้หมด โดยให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี แต่งตัง้เลขานกุาร เพื่อช่วยเหลือการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี 
และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  (กรณีกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการที่ดี ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทัง้นี ้กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
ที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหาฯ ได้อีก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย
กรรมการ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. พลเรือเอก นิพนธ์ จกัษุดลุย์ ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

การประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ให้มีการประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามที่ประธานเห็นสมควร แตใ่ห้
มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2561 มีการประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ทัง้สิน้ 4 ครัง้ (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “การเข้าประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2561”)  

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

(1) ก าหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ) 
และผู้บริหารระดบัสงู ให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด และพิจารณาคดัเลือกผู้ที่มีความ
เหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ เพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้ และ/หรือ 
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป (แล้วแตก่รณี) 

(2) พิจารณาความเป็นอิสระและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระแตล่ะทา่น เพื่อให้แน่ใจวา่กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

(3) พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรัพย์ หรืออื่นใด) ของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(4) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  

(5) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกบั
สภาวการณ์ 
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(6) ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทฯ จัดตัง้ขึน้ รวมทัง้
ผู้บริหารและพนกังาน ให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(7) ก าหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ ข้อพงึปฏิบตัิที่ส าคญั ๆ ของบริษัทฯ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(8) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทฯ 

(9) ให้ความเห็นชอบแผนงานการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
มาตรฐานและพฒันาการก ากบัดแูลกิจการและสร้างการก ากบัดแูลกิจการเป็นวฒันธรรมขององค์กรโดยใช้การสื่อความ 
ไปยงักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการอยา่งสม ่าเสมอ 

(10) รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบตัิและ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(11) ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจ านวนอย่างน้อย 3 คน ทัง้นี ้กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ไม่จ าเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน ด ารง
ต าแหนง่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อช่วยเหลอืใน
การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 3 ท่าน 
ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายสรุพล มีเสถียร กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร แต่ให้มี
การประชมุอย่างน้อย 1 ครัง้ ทกุ ๆ ระยะเวลา 3 เดือน โดยในปี 2561 มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้สิน้ 
6 ครัง้ (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “การเข้าประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2561”) 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้
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(1) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบ
การบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพทัว่ทัง้องค์กรและมีการปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่อง 

(2) พิจารณาประเมินและทบทวนลกัษณะความเสีย่งที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดวา่จะเกิดขึน้และสง่ผลกระทบตอ่
บริษัทฯ (Identification of Risk) และก าหนดระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite) 

(3) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทัง้ภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และ
สอดคล้องกบักลยทุธ์และทิศทางของธุรกิจ  

(4) พิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร  
ความเสีย่ง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และก ากบัดแูลระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

(5) พิจารณาก าหนดโครงสร้างและแต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ประเมินและติดตามผลการ
จดัการความเสีย่ง และจดัท ารายงานความเสีย่ง 

(6) พิจารณาก าหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองตอ่ความเสี่ยงที่เกิดขึน้และอาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
กฎเกณฑ์ในการปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ความเสีย่งแตล่ะประเภท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

(7) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยทุธ์ และแนวปฏิบตัิในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบาย กลยทุธ์ และแนวปฏิบตัิดงักลา่วมีความสอดคล้องกบักลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และ
สามารถก ากบัดแูลระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

(8) รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 

(9) ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด 

2.4 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบริหารไม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร 1 คน ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร 
และแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลอืในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท (กรณีกรรมการบริหารด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทัง้นี ้กรรมการบริหารที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจ
ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารได้อีก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. วา่ที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนคักลุ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ กรรมการบริหาร 
3. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น กรรมการบริหาร 
4. นายหวงั เหวย่ กรรมการบริหาร 



                                     ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 9 การก ากบัดแูลกิจการ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 25 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

5. นายสมพฒัน์ คงส าราญ กรรมการบริหาร 
6. นายวิริทธ์ิพล จไุรสนิธ์ุ กรรมการบริหาร 
7. นายณฏัฐ์กรณ์ ส าราญ กรรมการบริหาร 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร แต่ให้มีการประชมุไมน้่อยกวา่ 
6 ครัง้ต่อปี โดยในปี 2561 มีการประชมุคณะกรรมการบริหารทัง้สิน้ 12 ครัง้ (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “การเข้าประชมุ
คณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2561”) 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร ดงันี ้

(1) จัดท าและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจ  
การบริหารงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร และอ านาจการบริหารที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานดงักล่าวให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

(2) เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานตามปกติธุระ  

(3) อนมุตัิการเข้าท าสญัญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเง่ือนไขการค้า
ทั่วไป (เช่น การซือ้ขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจอนมุตัิ (Delegation of 
Authority) หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด และภายใต้ข้อบังคับของหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึง  
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการได้มาจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์    

(4) พิจารณากลัน่กรองการกู้ ยืมเงิน และการขอสินเช่ือใด ๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืม ตลอดจนการจ าน า 
จ านอง หรือเข้าเป็นผู้ค า้ประกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ภายในวงเงินตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจอนุมตัิ (Delegation of 
Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

(5) อนมุตัิแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่ง ๆ ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ โดยอยูภ่ายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่าน
การอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะปี 

(6) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน 
และบ าเหน็จรางวลัของพนกังาน  

(7) ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

(8) มอบอ านาจให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือหลายคนปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหาร 
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(9) ติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทนุของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหา 
หรืออปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางการปรับปรุงให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ี
ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสยี หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิไว้ 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 

รายชื่อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
และก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ 9/9 4/4   
2. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 9/9 4/4   
3. นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ ์ 9/9  6/6  
4. พลเรือเอก นิพนธ์ จกัษุดลุย์  4/4   
5. นายสรุพล มีเสถียร   6/6  
6. นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ   6/6 12/12 
7. วา่ที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนคักลุ    12/12 
8. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น    12/12 
9. นายหวงั เหวย่    10/12 
10. นายสมพฒัน์ คงส าราญ    12/12 
11. นายวิริทธ์ิพล จไุรสนิธ์ุ    12/12 
12. นายณฐักรณ์ ส าราญ    11/12 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

1. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

กระบวนการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จะเป็นผู้พิจารณาความเป็นอิสระและคณุสมบตัิ
ของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์  
และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ในการสรรหาบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี จะเป็นผู้ท าการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่ง
กรรมการท่ีวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการได้ 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ ก าหนด และเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องเป็นบคุคลซึง่สามารถดแูลผลประโยชน์ของ  
ผู้ ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทา่กบัข้อก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมี
รายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้แล้วในหวัข้อ “8. โครงสร้างการจดัการ “ > “คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท” 

2. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

(1) การก าหนดหลกัเกณฑ์ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี  จะเป็นผู้ ก าหนด
คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

(2) วิธีการสรรหา  

▪ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลที่
เห็นสมควร เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

▪ น ารายช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และท าเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย มาพิจารณา  

(3) การคดัเลือก คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  จะพิจารณาคดัเลือกผู้ที่มี
ความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้  
และ/หรือ น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป (แล้วแตก่รณี) 

(4) การแตง่ตัง้ 

(ก) การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการที่ดี จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อน
เสนอต่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป ทัง้นี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้า
มารับต าแหนง่อีกได้ 
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ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. ในกรณีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็น  
ผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคล
ซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ทัง้นี ้การลงมติเลือกตัง้กรรมการต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(ข) การแตง่ตัง้กรรมการแทนต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี  จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอช่ือบคุคล 
ที่มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

ทัง้นี ้มติที่ประชมุคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลอือยู ่

การสรรหาผู้บริหาร 

ในการสรรหาบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารนัน้ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
ที่ดี จะเป็นผู้ท าการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและสอดคล้องกบักฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ บริหารสูงสุดในแต่ละฝ่ายงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพ 
คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะเสนอช่ือให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้ 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ได้จดัท านโยบายการควบคมุและก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อก าหนดแนวทางที่ส าคญัส าหรับ
การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการกิจการและก ากบัดแูล
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกบันโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน 
กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี  
แนวปฏิบตัิดงันี ้
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1. บริษัทฯ จะสง่บคุคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแตล่ะบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ตามสดัสว่น
การถือหุ้นในแต่ละบริษัทฯ หรือตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงกนัตามสญัญา อย่างไรก็ดี การส่งตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็น
กรรมการในแตล่ะบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดย
ค านงึถึงความเหมาะสมของแตล่ะธุรกิจ 

2. คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขต
ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ก ากับดูแลให้มีการคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เป็นไป
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 
ความระมดัระวงั (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics) 

2.2 ติดตามผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ค าแนะน า
เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถ
จดัการอปุสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัเวลาและเหมาะสม 

2.3 พิจารณา ติดตาม และให้ค าแนะน าเพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบควบคมุภายใน รวมถึงระบบ
การท างานท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการด าเนินธุรกิจ 

2.4 พิจารณา ติดตาม และด าเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคัญ  
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัสภาพ
ธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ 

3. บริษัทฯ จะก าหนดแผนงานและด าเนินการเพื่อท าให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และนกัลงทนุภายนอก รวมถึงสาธารณชน ท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

4. ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีความจ าเป็นต้องเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เข้าท ารายการด้วยความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึง่
สนิทรัพย์ ซึง่ก าหนดโดยหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

5. บริษัทฯ จะด าเนินการที่จ าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมลูและระบบ
ควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยบริษัทฯ มีความมุง่หมายที่
จะมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ น าความลบัหรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ ที่ยงั
ไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม รวมทัง้ต้องไมท่ าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมลูภายใน  
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บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ และสือ่สารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ได้รับทราบและถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด โดยสรุปดงันี ้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามข้อห้ามในการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน ซึ่ง
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด 

(2) ห้ามบคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ า 
รายไตรมาสและประจ าปี และช่วงเวลาอื่นท่ีบริษัทฯ จะก าหนดเป็นครัง้คราว เว้นแตต่กอยูใ่นสถานการณ์ที่จ าเป็น หรือต้อง
ปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือตกอยูภ่ายใต้ค าสัง่ศาล โดยหนว่ยงาน Compliance จะประกาศช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์
ให้ทราบไว้เป็นการลว่งหน้า 

ทัง้นี ้บคุคลที่บริษัทฯ ก าหนด หมายถึง บคุคลที่มีต าแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งลว่งรู้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ (รวมถึง  
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว) ได้แก่ 

(ก) กรรมการบริษัท 

(ข) ผู้บริหาร 

(ค) ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่ลว่งรู้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

(ง) คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดตามข้อ (ก) – (ค) 

(จ) ผู้บริหารและพนกังานในหน่วยงาน ดงันี ้ฝ่ายการลงทนุโครงการและรับประกันคุณภาพ ฝ่ายการตลาด  1 
ฝ่ายการตลาด 2 ฝ่ายบญัชีและการเงิน ฝ่ายผู้ลงทนุสมัพนัธ์ ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานกุาร
บริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย และส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(ฉ) ผู้บริหารและพนกังานทกุคนท่ีเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชดุยอ่ย 

(ช) บคุคลอื่นใดที่บริษัทฯ ก าหนด 

(3) บคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ (ซึง่รวมถึงการถือครองหลกัทรัพย์ของคู่สมรส
และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) ดงันี ้

 การรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก ให้สง่รายงานมายงัเลขานกุารบริษัท ดงันี ้

- กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่ได้รับการแตง่ตัง้ โดยใช้แบบรายงาน
สว่นได้เสยีและข้อมลูประวตัิของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14) 

- กรณีบุคคลที่บริษัทฯ ก าหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน  7 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีได้รับแจ้งจากเลขานกุารบริษัท โดยใช้แบบรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ให้สง่รายงานมายงัเลขานกุารบริษัท ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่นบัแต่
วนัท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

- กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงสว่นได้เสียและข้อมลูประวตัิของกรรมการ
และผู้บริหาร (แบบ 89/14-1) 



                                     ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 9 การก ากบัดแูลกิจการ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 31 

- กรณีบคุคลที่บริษัทฯ ก าหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

(4) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ทัง้ตนเอง คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต.  ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(5) เลขานุการบริษัทต้องจดัท าส าเนารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามข้อ (3) ส่งให้กับประธานคณะกรรมการ
บริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ได้รับรายงาน
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุครัง้ถดัไป 

(6) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้อาจถกูพิจารณาลงโทษทางวินยัจนถึงขัน้ให้ออก
จากงาน รวมทัง้อาจมีความรับผิดทัง้ทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กรรมการและผู้บริหารถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ดงันี ้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

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

1. นายบวร วงศ์สนิอดุม - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ์* 1,500,000 1,500,000 - 

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

บคุคลที่มีความสมัพนัธ์* - - - 

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

บคุคลที่มีความสมัพนัธ์* - - - 

4. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ์* 800,000 800,000 - 
5. นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ ์ 1,500,000 1,500,000 - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ์* - - - 

6. นายสรุพล มีเสถียร 500,000 500,000 - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ์* 100,000 100,000 - 

7. นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ 100 100 - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ์* - - - 

8. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น 200,000 200,000 - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ์* 200,000 200,000 - 

9. วา่ที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนคักลุ 100 100 - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ์* - - - 
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รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม / (ลด) 
10. นายณฏัฐ์กรณ์ ส าราญ - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ์* - - - 

11. นายสมพฒัน์ คงส าราญ - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ์* - - - 

12. นายวิริทธ์ิพล จไุรสนิธ์ุ - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ์* - - - 

13. นางสาวนิภทัร เอี่ยมศิริวฒัน์ - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ์* - - - 

14. นางสาวสธุาสนิี หมื่นละม้าย - - - 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ์* - - - 

หมายเหต:ุ  
*บคุคลที่มีความสมัพนัธ์ หมายถึง 
(1) คูส่มรสหรือผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉันสามีภริยา 

(2) บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30  ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคล

ดงักลา่ว และการถือหุ้นรวมกนัดงักลา่วเป็นสดัสว่นที่มากที่สดุในนิติบคุคลนัน้ 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบัญชี (Audit Fees) 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้

บริษัท 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

(บาท) 
บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 3,100,000.00 
บริษัทยอ่ย 2,620,973.38 
รวมคา่สอบบญัชี 5,720,973.38 
Out-of-pocket 213,790.00 
รวมคา่สอบบญัชีและ Out-of-pocket 5,934,763.38 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee) ให้กับผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จ ากดั จ านวน 1,806,640.14 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบบตัรสง่เสริมการลงทนุบตัรจ านวน 840,000 
บาท และคา่สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมค้า จ านวน 966,640.14 บาท 
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ทัง้นี ้บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีไม่เป็นบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนักบั
บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

9.7 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  11/2561 เมื่อวันที่  19 ธันวาคม 2561 โดยการเสนอจาก
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้พิจารณาทบทวนการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์มาปรับใช้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลกัปฏิบตัิดงักล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการน าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code 2017 ไปปรับใช้ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งโดยภาพรวม
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตัิที่สอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัิของ CG Code 2017 แล้ว นอกจากนี ้ยงัได้พิจารณาทบทวน
เพื่อให้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบั CG Code 2017 
มากยิ่งขึน้ด้วย อยา่งไรก็ตาม ในปี 2561 มีเร่ืองที่บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ปฏิบตัิตาม CG Code 2017 ดงันี ้

หลักป ิบัต ิ เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทควรจัดตัง้คณะกรรมการสรรหา ซึ่ง
สมาชิกสว่นใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี
สมาชิกสว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระแล้ว แตป่ระธานไมใ่ช่
กรรมการอิสระ ทั ง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
อง ค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา  ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดีดงักล่าว มีความ
เหมาะสมกบัธุรกิจและโครงสร้างของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทควรจัดตัง้คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็น
กรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่พิจารณานโยบายและ
หลกัเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารง
ต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการไม่เ กิน 5 บริษัท 
จดทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นให้
ด าเนินการปรับปรุงนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯให้สอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัินีต้อ่ไป 
 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จดัการ
และผู้บริหารระดบัสงูอยา่งจดัเจน 

ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จดัให้มี “หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” 
ซึ่งต่อมาส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้ออก “หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยหลกัปฏิบตัิ 8 ข้อ 
โดยในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ยงัคงปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง โดยแบง่เป็น 5 หมวด ดงันี ้
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หมวดที่ 1 
สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิขัน้พืน้ฐานตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และ
เจ้าของบริษัท โดยเฉพาะสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ 

▪ สทิธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีตนถืออยู ่

▪ สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจากบริษัทฯ 

▪ สทิธิในการได้รับข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

▪ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น แสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัทฯ เช่น  
การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมที่ส าคญัและ  
มีผลตอ่ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบับริษัท เป็นต้น 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้
ด าเนินการเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. ก่อนการประชมุ 

1.1 บริษัทฯ สง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั ได้ใช้สทิธิในการ
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนนอยา่งเต็มที่ 

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลกัเกณฑ์และระบุขัน้ตอน 
ที่ชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการดงักล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.primamarine.co.th ตัง้แต่วนัที่ 12 มกราคม 2561 โดยสามารถเสนอเร่ืองและช่ือบคุคลมายงับริษัทฯ 
ได้ระหวา่งวนัท่ี 12 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 

1.3 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นที่มีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี
วตัถปุระสงค์ เหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแตล่ะวาระ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมด
ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ตดัสินใจในที่ประชมุ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับทราบ
เพื่อพิจารณรายละเอียดเป็นการลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 14 วนั โดยบริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2561  

1.4 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  
www.primamarine.co.th ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัง้แต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถเข้ามาศกึษาข้อมลูลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชมุ  

http://www.primamarine.co.th/
http://www.primamarine.co.th/


                                     ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 9 การก ากบัดแูลกิจการ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 35 

1.5 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ได้ทีส่ านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานกุารบริษัท เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา หรือที่อีเมลล์ cp_cs@primamarine.co.th ตัง้แต่วนัที่ 27 มีนาคม 2561 จนถึง
วนัท่ี 19 เมษายน 2561 

1.6 บริษัทฯ ได้แนบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจบคุคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระที่
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ขึน้เป็นผู้ รับมอบอ านาจแทน เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดย
ให้ด าเนินการตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ  

1.7 บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่  โดย
บริษัทฯ ได้ใช้ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นสถานที่กว้างขวาง เพียงพอ และสะดวกต่อ 
การเดินทาง  

2. การด าเนินการในวนัประชมุ 

2.1 บริษัทฯ จดัให้มีบคุลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การตรวจสอบเอกสาร 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับคะแนน และแสดงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ  เพื่อให้การ
ด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า  รวมถึงได้จดัให้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุ
วาระการประชุม และจดัให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระ
แตง่ตัง้กรรมการ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบจดัประชุมผู้ ถือหุ้นจาก
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

2.2 กรรมการบริษัททกุท่านเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้ 

2.3 บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจาก บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด  
เป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุม
ทราบ พร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

2.4 ประธานในท่ีประชมุได้จดัสรรเวลาอยา่งเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม
ตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้ และบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

3. หลงัการประชมุ 

3.1 ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละ
วาระ ผา่นทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัดงักลา่ว 

3.2 บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผล
คะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้ซักถามและค าตอบของ 
ข้อซักถาม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ  รวมถึงรายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ 
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ลาประชมุ ซึ่งเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน โดยเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจาก
วนัประชมุ และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุรับทราบผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อ
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 

 
หมวดที่ 2 

การป ิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้น 
รายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยหรือตา่งด้าว ดงันี  ้

1. บริษัทฯ ได้จดัท าและเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ทัง้ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
เพือ่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติสามารถเข้าถึงข้อมลูอยา่งเทา่เทียมกนั 

2. ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานในที่ประชมุได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการประชมุ ขัน้ตอน
การออกเสยีงลงมติและการนบัคะแนนเสยีง รวมถึงสทิธิการออกเสยีงลงคะแนน 

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ รวมทัง้มิให้ผู้บริหาร
เพิ่มวาระการประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าโดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัซึง่ผู้ ถือหุ้นต้อง
ใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน โดยการใช้ 
บตัรลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5. การปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

5.1 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่าการตดัสินใจ  
ใด ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น และควร
หลกีเลีย่งการกระท าที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี  ้

▪ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามขัน้ตอนที่ก าหนดด้วยความรอบคอบภายในหลกัการของ
เหตผุลและความเป็นอิสระตอ่กนั มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนมุตัิเข้าท ารายการ 

▪ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์ หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีสว่นได้เสียจะไม่มีสว่นร่วมตดัสินใจในการพิจารณาเข้าท า
รายการ  

▪ คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้บริษัทฯ และฝ่ายจดัการเปิดเผยข้อมลูรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อยา่งถกูต้องครบถ้วนในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 

▪ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามนโยบายแนวปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ (Code 
of Conduct) โดยต้องไมแ่สวงหาผลประโยชน์สว่นตวัที่ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

▪ บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดให้ต้องจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกฝ่ายงานและพนักงานที่มีหน้าที่  
ความรับผิดชอบหรือมีลกัษณะการปฏิบตัิงานท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกนั 
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▪ บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดให้การเข้าถึงข้อมลูหรือการล่วงรู้ข้อมลูของฝ่ายงานและพนกังานจะต้องอยู่บน
หลกัการในเร่ืองความจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และต้องไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

5.2 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหวา่งกนัของบริษัท โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ดงันี  ้

▪ ในการท ารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับริษัท อาทิ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนันัน้ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ผู้ที่มีสว่นได้เสยีจะไมส่ามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการพิจารณาอนมุตัริายการดงักลา่ว
ได้ 

▪ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้รายการระหว่างกันนัน้ต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับ  
ความจ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตสุมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการเข้าท ารายการที่เป็น
ข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไข
การค้าโดยทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัการดงันี ้

การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิเป็นหลกัการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตัิการท ารายการระหว่างกันที่เป็น
ข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ หากรายการดงักลา่วนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะ
พงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการ
ที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (แล้วแตก่รณี) 

การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป  

การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้
ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้
ข้อบังคับ ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

▪ รายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการ  
ท ารายการเก่ียวโยงกนัของบริษัท หรือบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
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▪ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และหมายเหตุประกอบ  
งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 

5.3 บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านจะต้องรายงานส่วนได้เสียของตนเองและ
ผู้ เก่ียวข้องตามหลกัเกณฑ์และแบบฟอร์มที่บริษัทฯ ก าหนด 

6. การปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

6.1 บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบคุคล
หรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน น าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง  
ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือน าข้อมูลนัน้ไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือ
กระท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอยา่งร้ายแรงและจะถกูลงโทษทางวินยั  

6.2 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ น าความลบัหรือข้อมลูภายใน
ของบริษัทฯ ที่ยงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไมว่า่โดยทางตรง
หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ต้องไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
โดยใช้ข้อมลูภายใน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการสือ่สารแนวปฏิบตัิและนโยบายให้ทกุคนในองค์กรทราบและถือปฏิบตัิ
อยา่งเคร่งครัด 

 
หมวดที่ 3 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นและ
พนกังานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลกูค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการสนบัสนุนและ
ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ  
จะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีสว่นได้เสียดงักลา่วได้รับการดแูลอย่างดี นอกจากนี ้
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยงัได้ค านงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ตามแนวทางดงันี ้

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมัน่ที่จะสร้างผลการด าเนินงานที่ดีและการ
เจริญเติบโตที่มัน่คง เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมทัง้ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูด้วยความโปร่งใส
และเช่ือถือได้ต่อผู้ ถือหุ้น น าเสนอผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น  ๆ  โดยสม ่าเสมอและ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนกังานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัให้ความส าคญัตอ่การพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถและศกัยภาพของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม 
การสมัมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงกบัพนกังานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนกังานที่มี
ความรู้ความสามารถสงูให้คงอยู่กบับริษัทฯ เพื่อพฒันาองค์กรตอ่ไป อีกทัง้ยงัได้ก าหนดแนวทางในการต่อต้านการทจุริต
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คอรัปชั่น รวมทัง้ปลกูฝังให้พนกังานทุกคนปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมลู
ภายในอยา่งเคร่งครัด เป็นต้น 

การบริหารคา่จ้างและผลตอบแทน 

บริษัทฯ บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนกังานให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คุณวุฒิ 
ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกบัอตัราคา่แรงของตลาดในประเทศ สถานการณ์ความจ าเป็นของบริษัทฯ 
และความเหมาะสมของธุรกิจ 

การจดัสวสัดิการและสทิธิประโยชน์ 

บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการตา่ง ๆ  อาทิเช่น การรักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพ การประกนัชีวิต-อบุตัิเหต ุการให้ความ
ช่วยเหลือพนกังานที่ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบตัิงานให้กับบริษัทฯ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
เงินช่วยเหลอืงานศพ เงินคา่ซือ้ของเยี่ยมผู้ ป่วย เงินคา่ของขวญักรณีบตุรพนกังานแรกเกิด เป็นต้น 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม (QSHE) ในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมัน่ในการสร้างวฒันธรรมองค์กรด้าน QSHE เพื่อให้พนกังานทกุคนเกิดความตระหนกั และ
ร่วมด าเนินการจดัการความเสี่ยงด้าน QSHE ในหน่วยงานของตนอย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยประกาศบงัคบัใช้ทัว่ทัง้องค์กร ดงันี  ้

(1) ความปลอดภัยในการท างานถือเป็นหน้าที่ของพนกังานทุกคนทุกระดบัที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยัของตนเองและผู้อื่น 

(2) บริษัทฯ จะสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบตัิงานท่ีปลอดภยั ตลอดจนการใช้
อปุกรณ์ปอ้งกนัท่ีเหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึง่คณุภาพอนามยัที่ดีของพนักงานทกุคน 

(3) บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ให้สอดคล้องตามกฎหมายวา่ด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(4) ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภัยในการท างานของผู้ ใต้บังคับบญัชา 
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายด้านความปลอดภยัฯ 

(5) บริษัทฯ สง่เสริมและสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

(6) พนกังานทกุคนต้องให้ความร่วมมือในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานกับ
คณะกรรมการความปลอดภยัฯ 

(7) บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
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3. ความรับผิดชอบต่อคู่ ค้า 

บริษัทฯ มีกระบวนการในการคดัเลอืกคูค้่าโดยการให้คูค้่าแขง่ขนับนข้อมลูที่เทา่เทียมกนั และคดัเลอืกคูค้่าด้วยความ
ยุติธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จัดท ารูปแบบสญัญา 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของ
สญัญาอยา่งครบถ้วน และปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบริษัทฯ ซือ้สนิค้า
จากคู่ค้าตามเง่ือนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบตัิตามสญัญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก/รับ/จ่ายผลประโยชน์ใด  ๆ  
ที่ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า 

บริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานของแผนกจัดซือ้จัดจ้าง เพื่อก าหนดขัน้ตอนปฏิบตัิงานที่ชัดเจนในการจัดซือ้  
จัดจ้าง ซึ่งรวมถึงการคดัเลือกคู่ค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสรรหาผู้ขายและผู้ ให้บริการ โดย
ก าหนดหวัข้อในการคดัเลือกด้านคุณภาพ ราคา ช่ือเสียง และการบริการ ไว้ 13 หวัข้อได้แก่ (1) ตวัอย่างในการทดสอบ  
(2) ผลจากการทดสอบ (3) ผลงานที่ผ่านมา (4) ผลจากการรับจ้างที่ผ่านมา (5) การรับรองตามระบบคุณภาพ  
(6) ใบส าคญัรับรอง (7) การรับประกนัผลงาน (8) ความสอดคล้องของราคา (9) เง่ือนไขการช าระเงิน (10) ความมัน่คง 
(11) ช่ือเสียงในการตอบรับ (12) ระยะเวลาการเสนอราคา (13) ความชดัเจนและถกูต้องในรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ 
ทัง้นี ้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องผา่นการคดัเลอืกด้วยคะแนน 70 คะแนนขึน้ไป 

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ รับผิดชอบตอ่ลกูค้าโดยการรักษาคณุภาพและมาตรฐานของสนิค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองตอ่ความ
ต้องการของลกูค้าให้ครบถ้วนและครอบคลมุให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าในระยะยาว 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัค านงึถึงสขุลกัษณะและอนามยัของลกูค้าในการบริโภคสนิค้าของบริษัทฯ และการให้ข้อมลูเก่ียวกบั
สินค้าที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลกูค้า รวมทัง้ยงัจัดให้มีช่องทางให้ลกูค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาสินค้าหรือการ
ให้บริการท่ีไมเ่หมาะสมเพื่อท่ีบริษัทฯ จะได้ปอ้งกนั และแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัสนิค้าและบริการของบริษัทฯ ได้อยา่งรวดเร็ว 

5. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้

บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสญัญาที่มีต่อเจ้าหนีเ้ป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระคืนเงินต้น ดอกเบีย้และ
การดแูลหลกัประกนัตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาที่เก่ียวข้อง 

6. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง 

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขนัที่ดี มีจรรยาบรรณและอยูใ่นกรอบของกฎหมาย รวมทัง้สนบัสนนุและสง่เสริม
นโยบายการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

บริษัทฯ ใสใ่จและให้ความส าคญัตอ่ความปลอดภยัตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตของผู้คนที่มีสว่นเก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนกังานของบริษัทฯ มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สงัคม รวมทัง้จดัให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทฯ 
พยายามเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและสงัคม 
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8. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า การคอร์รัปชัน่สง่ผลร้ายและเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ ที่ส าคญัเป็นการ
กระท าที่ไม่ถูกต้องและส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ และหากมรการคอร์รัปชัน่ก็จะส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของ
บริษัทฯ ทัง้ในแง่จริยธรรมทางธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการคอร์รัปชั่น  
จะส่งผลให้ผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน  ลดความเช่ือมั่นในตัวบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ ไม่เป็นที่ยอมรับทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  ด้วยเหตนุี ้บริษัทฯ จึงถือวา่การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่เป็นหลกัการส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ จะไมส่นบัสนนุกิจการ กลุม่บคุคล หรือบคุคลที่มีสว่นร่วมกบัการแสวงหาผลประโยชน์อนัไมพ่งึได้รับไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อม จากการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ขึน้ เพื่อเป็น
หลกัปฏิบตัิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนปฏิบตัิตาม 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ ในทกุรูปแบบทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดย
ครอบคลมุถึงทกุธุรกิจในทกุประเทศและทกุหนว่ยงานที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะต้องมีการสอบทานการปฏิบตัิ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่นีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย  ทัง้นี ้หากมีก ารฝ่าฝืน
กระท าการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตาม
ระเบียบของบริษัทฯ  

แนวทางปฏิบตัิในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

(1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ต้องปฏิบตัิอยา่งระมดัระวงัตอ่รูปแบบการคอร์รัปชัน่ ดงัตอ่ไปนี ้

• การให้และรับสนิบน  

ห้ามให้หรือรับสนิบนในรูปแบบใด ๆ  ทัง้สิน้ เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมาย
ให้ผู้อื่นให้หรือรับสนิบนแทนตนเอง 

• ของขวญั การเลีย้งรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ 

การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วน 
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ให้ปฏิบตัิตามคูม่ือจรรยาบรรณ หรือระเบียบของบริษัทฯ 

• การให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ช่วยเหลือ สนบัสนนุพรรคการเมือง กลุม่การเมือง หรือนกัการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

• การรับบริจาค การบริจาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน์ และการให้หรือรับเงินสนบัสนนุ 

บริษัทฯ ก าหนดวา่การรับบริจาค การบริจาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน์ และการให้หรือการรับเงิน
สนบัสนนุ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนด ดงันี ้
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1. ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขดัต่อศีลธรรม รวมทัง้ไม่เป็นการกระท าการ 
ใด ๆ ที่จะมีผลเสยีหายตอ่สงัคมสว่นรวม 

2. ต้องไมเ่ก่ียวข้องหรือไมไ่ด้ถกูน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน 

3. ต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนการสอบทานและอนมุตัิการบริจาคเพื่อการกุศล  การสาธารณประโยชน์ หรือ
เงินสนบัสนนุตามระเบียบของบริษัทฯ  

4. ในกรณีที่มีข้อสงสยั ที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมายให้ขอค าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายอย่างเป็น  
ลายลกัษณ์อกัษร หรือในเร่ืองที่มีความส าคญัประการอื่นให้เป็นดลุพินิจของฝ่ายจดัการ   

(2) บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่วา่การคอร์รัปชัน่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทัง้การกระท า
ธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

(3) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการ
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตา่ง ๆ รวมทัง้จดัให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบคุคลภายนอก ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามนโยบายการรับเร่ือง
ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทจุริตหรือระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนด 

(4) บริษัทฯ ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที่ปฏิเสธคอร์รัปชัน่หรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบั
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไมล่ดต าแหนง่ ลงโทษ หรือให้ผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้วา่การกระท านัน้จะ
ท าให้บริษัทฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ  

(5) กรรมการและผู้บริหารทกุระดบัของบริษัทฯ จะต้องแสดงความซื่อสตัย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยก าหนดให้ส านกัก ากับดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานุการบริษัท และฝ่ายทรัพยากร
บุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัยึดถือนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงั ตอ่เนื่อง และเสริมสร้างให้เป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร  

(6) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนีใ้ห้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและ
ควบคมุดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(7) การด าเนินการใด ๆ  ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ให้ใช้แนวปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ใน “นโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี” “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” รวมทัง้ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
แนวทางปฏิบตัิอื่นใดที่บริษัทฯ จะก าหนดขึน้ตอ่ไป 

(8) บริษัทฯ ก าหนดให้บอกกลา่วประชาสมัพนัธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ผ่านสื่อทัง้ภายในและภายนอก เช่น  
ประกาศ Website บริษัทฯ  และรายงานประจ าปี โดยนโยบายดงักล่าวของบริษัทฯ เป็นการปฏิบตัิภายใต้กฎหมายของ
ประเทศไทยในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
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การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (“CAC”) 

เพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการให้ความส าคญักับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ตลอดจนการสนบัสนุนและ
สง่เสริมให้บคุลากรของบริษัทฯ ทกุระดบัมีจิตส านกึในการตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิการประกาศเจตนารมณ์ และการสมคัรเข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (“CAC”) โดยบริษัทฯ ได้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
จาก CAC เมื่อวนัที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ และมีเป้าหมายที่จะผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตให้ได้ภายในปี 2562 

การด าเนินการตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

นอกจากนี ้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินการตา่ง ๆ เพื่อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

▪ บริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
รวมถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้ศึกษาและท าความเข้าใจใน
นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้อง 

▪ บริษัทฯ ได้ประกาศการงดรับของขวญัในเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อขอความร่วมมือผู้บริหารและพนกังานงดรับ
ของขวญัหรือของก านลัจากบคุคลหรือหนว่ยงานภายนอก และยงัได้สื่อสารไปยงับคุคลและหน่วยงานภายนอก 
เพื่อขอความร่วมมือในการงดให้ของขวญัทกุประเภทแก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ 

9. การรับเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต (Whistle-blowing Policy) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสตัย์ และมี
จริยธรรม ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด บริษัทฯ คาดหวงัวา่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานจะยดึมัน่และปฏิบตัิตามในหลกัการดงักลา่ว ด้วยความมุง่มัน่ดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบาย
การรับเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส การกระท าผิดและการทุจริต ทัง้นี ้เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริหาร พนกังานและ  
ผู้มีสว่นได้เสยี สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทจุริตตอ่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

การแจ้งเร่ืองข้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทจุริต 

1. ผู้ ร้องเรียนสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทจุริต ผา่นช่องทางตา่ง ๆ ตามที่เห็น
วา่เหมาะสม ดงันี ้ 

(1) แจ้งผู้บงัคบับญัชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตัง้แตร่ะดบัผู้จดัการขึน้ไป) 

(2) แจ้งผา่น Whistle Blowing Hotline ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(3) สง่ E-mail ถึง หวัหน้าหนว่ยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานท่ี compliance@primamarine.co.th  

(4) สง่จดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึง่เป็นกรรมการอิสระ) หรือ กรรมการของบริษัท ตามที่
อยูด่งันี ้บริษัท พริมา มารีน จ ากดั 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือสง่ E-mail ถึง AuditCommittee@primamarine.co.th หรือ 
compliance@primamarine.co.th  

mailto:AuditCommittee@primamarine.co.th
mailto:compliance@primamarine.co.th
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2. ผู้ ร้องเรียนของบริษัทฯ ในกลุม่ธุรกิจเรือ ควรสง่เร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทจุริตผ่าน
ช่องทางที่บริษัทฯ ของตนเองก าหนดไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไมเ่หมาะสมหรือไมส่ะดวกใจที่จะแจ้ง
ผา่นช่องทางของบริษัทฯ สามารถแจ้งมายงับริษัทฯ ผา่นทางช่องทางตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1(3) ถึง 1(4) ได้  

3. ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชาได้รับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต รวมทัง้หากพบว่ามีการ
กระท าผิดหรือการทุจริตใด ๆ เกิดขึน้ ให้แจ้งส านักก ากับดูแลการปฎิบัติงานและเลขานุการบริษัทภายใน  7 วัน เพื่อ
ด าเนินการตามขัน้ตอนการสอบสวนท่ีก าหนด  

4. ผู้ ร้องเรียนควรกรอกข้อมลูใน แบบแจ้งเร่ืองร้องเรียน/เบาะแสการกระท าผิดและการทจุริต ไว้อย่างเพียงพอเทา่ที่
จะกระท าได้เพื่อให้สามารถน าไปสอบหาข้อเท็จจริงได้ เช่น บคุคลที่เก่ียวข้อง ลกัษณะและรายละเอียดของเหตกุารณ์ วนัท่ี
และข้อมูล นอกจากนีผู้้ ร้องเรียนควรเปิดเผย ช่ือ ที่อยู่ของตนเองหรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เพื่อให้บริษัทฯสามารถ
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ร้องเรียนสามารถเลอืกที่จะเปิดเผยหรือไมเ่ปิดเผยช่ือของตนเองก็ได้  

5. ผู้บริหารและพนักงานที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกระท าผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลงั 
บริษัทฯ ได้ด าเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระท าผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการลงโทษใด ๆ 
กบัผู้บริหารและพนกังานท่ีแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าได้ท าด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือ 
ให้ข้อมลูเท็จ บริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินยักบัผู้บริหารและพนกังานตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ซึง่
มีบทลงโทษตัง้แต่ตกัเตือนด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทัง้พิจารณาด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 

การด าเนินการของบริษัทฯ 

1. บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสกระท าผิดและการทุจริตด้วยความเป็นอิสระ
และเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานที่สามารถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทัง้จะด าเนินการลงโทษ  
ทางวินยั และ/หรือ ด าเนินคดีทางกฎหมายกบัผู้กระท าผิด ตามนโยบายการสอบสวนเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท า
ผิดและการทจุริต  

2. บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนการกระท าผิดและการทจุริต ให้กบัผู้ ร้องเรียนที่ได้
เปิดเผยช่ือ ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ หรือช่องทางติดตอ่อื่น ๆ ไว้ อยา่งไรก็ตาม ในบางครัง้ด้วยเหตผุลความจ าเป็นใน
เร่ืองข้อมลูสว่นบคุคลและรักษาความลบั บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ข้อมลูในรายละเอียดเก่ียวกบัการสอบสวนหรือการ
ลงโทษทางวินยั 

การคุ้มครองพนกังาน 

1. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู ่คกุคาม พนกังานที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิดและการทจุริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลอืในการสอบสวนด้วยเจตนาสจุริต 

2. ในกรณีที่พนกังานถกูข่มขู่ คกุคาม ให้แจ้งต่อหวัหน้างานการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Head of Compliance) 
โดยทนัที เพื่อด าเนินการให้ความคุ้มครองตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ขึน้กบัระดบัความร้ายแรงและความส าคญัของเร่ืองที่
ร้องเรียน 
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3. ห้ามผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ เลิกจ้าง พกังาน ลงโทษทางวินยั หรือขู่ว่าจะด าเนินการตา่ง ๆ จากการท่ี
พนกังานได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือการทจุริต หากผู้ใดกระท าดงักลา่วจะถกูลงโทษทางวินยั 

การรักษาความลบั 

ผู้ ที่เก่ียวข้องในการรับร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดหรือการทุจริต ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็น
ความลบั ไม่เปิดเผยแก่บคุคลหนึ่งบคุคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจ าเป็นในการปฎิบตัิงานเท่านัน้หรือเป็นการ
ปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

ทัง้นี ้ในปี 2561 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ไมม่ีเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือการทจุริต 
 

หมวดที่ 4 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลา  
ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอื่นท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ล้วน
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

1. บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้ สอบบัญชีในรายงาน
ประจ าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัสนบัสนนุให้มีการจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทกุไตรมาส 

2. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จ านวนครัง้ของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการ 
ท าหน้าที่ รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปีของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียดของคา่ตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (หากมี) ด้วย 

3. บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

4. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์/การถือครองหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ให้คณะกรรมการทราบทุกครัง้ รวมถึงรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มี 
ความเก่ียวข้อง  

5. บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลบัของลกูค้าอย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ โดยไม่น า
สารสนเทศดงักลา่วมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกตาม
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กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และในกรณีที่บคุคลภายนอกมีสว่นร่วมในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูที่ยงัไมไ่ด้
เปิดเผยตอ่สาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจาซึง่งานนัน้ ๆ  จะถือวา่เข้าขา่ยการเก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลกระทบ
ต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บุคคลภายนอกนัน้ๆ จะต้องท าสญัญาเก็บรักษาข้อมูลความลบั 
(Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 

6. บริษัทฯ จดัให้มีการรายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง 
และนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป  และผลการปฏิบตัิตาม
นโยบายดงักลา่วรวมทัง้กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรายงานผา่นช่องทางตา่ง ๆ 
เช่น รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น 

7. นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที่ก าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ 
ยงัมีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศที่ส าคญัของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึง
มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ ได้แก่ 

- วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
- รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
- งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ค าอธิบายและวิเคราะห์ของ

ฝ่ายบริหารรายไตรมาส (MD&A) และรายการระหวา่งกนั ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้า 
- แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 
- โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ 
- รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
- หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
- ข้อบงัคบับริษัท และหนงัสอืรับรองบริษัท 
- นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต 

นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง และนโยบายด้านอื่น ๆ ของบริษัทฯ 
- กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
- ข้อมลูและช่องทางติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ์และเลขานกุารบริษัท 
- ข้อมลูหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ น าเสนอตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรือสือ่ตา่ง ๆ 

หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

บริษัทฯ จะจดัให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุหรือ 
ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทฯ 
ข้อมูลทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทฯ จัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ  
ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260โทรศพัท์: 02-016-0190 โทรสาร: 02-016-0199 อีเมล์: prima-ir@primamarine.co.th 

ทัง้นี ้ในปี 2561 หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้จดัให้มีการให้มีการพบผู้ ถือหุ้นและนกัวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้ 

งานพบผู้ถอืหุ้นและนักวิเคราะห์ จ านวนครัง้ / ปี 

การจดัประชมุนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ (Analyst Meeting) 5 

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day)  3 

งานพบสือ่มวลชน (Meet the Press) 1 

 
หมวดที่ 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ประโยชน์
ให้กบับริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการ
ก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 1 ท่าน (Executive 
Directors) และกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 8 ทา่น (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ
เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้คณะ และมีจ านวนไม่น้อย
กวา่ 3 คน อนัจะท าให้เกิดการถ่วงดลุในการพิจารณาและออกเสยีงในเร่ืองตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง
ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบคุคลนัน้สมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ตอ่ไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบงัคบั และค าสัง่ใด ๆ 
รวมทัง้เปา้หมายที่ก าหนดไว้ภายใต้กรอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ช่วยสนบัสนนุ
คณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบตัิงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและนา่เช่ือถือ 

(3) คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  ประกอบด้วยกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพิจารณารูปแบบ และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
และการพฒันาผู้บริหารของบริษัทฯ  
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ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ
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(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 3 ท่าน เพื่อช่วยสนบัสนุน
คณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครบคลมุทัง้องค์กร รวมทัง้ก ากบัดแูลให้มีระบบ
หรือกระบวนการบริหารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง เพื่อ
ประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกนั
ก็ค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ
บริษัทและตามที่ เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” > “อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท” 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ: บริษัทได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี ้การจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการมี
วตัถปุระสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยบริษัทจะจดัให้มี
การทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี 

(2) หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ: บริษัทมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งโปร่งใส มีคณุธรรม  
มีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยบริษัทได้ก าหนดข้อพงึปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ 

(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์:  บริษัทมีนโยบายขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วย
ความซื่อสตัย์สจุริต มีเหตผุลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั โดยก าหนดให้
ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีของตนและผู้ที่เก่ียวข้องให้บริษัทฯ
ทราบ และต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไมม่ีอ านาจอนมุตัิในรายการดงักลา่ว 

บริษัทมีนโยบายในการท ารายการเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกบักฎหมาย 
ตลอดจนข้อบงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดงักลา่ว
ไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

(4) การควบคมุภายใน: บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในเพื่อการก ากบัดแูลและการควบคมุภายใน ทัง้ใน
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระเพื่อท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้  

(5) การบริหารความเสีย่ง:  บริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัท
ในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร รวมทัง้ก ากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการ
บริหารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทอยา่งเหมาะสม 
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(6) รายงานของคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและ
ผู้สอบบญัชีมาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 

3. การประเมินผลการป ิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการ
ด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหวัข้อที่ชดัเจนก่อนที่จะวดัผลการประเมินดงักลา่ว เพื่อรวบรวมความเห็นและน าเสนอตอ่ที่
ประชมุ โดยมีหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการประเมิน ดงันี ้

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

(ก) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริษัทรายคณะ 

(ข) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยรายคณะ 

(ค) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยรายบคุคล 

3.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานทัง้หมด แล้วจะท าการสรุปผลคะแนน พร้อม
เปิดเผยกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีพิจารณา 

3.3 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดีพิจารณา จะน าเสนอผลการประเมินทัง้หมด
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการให้มี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ รวมทัง้พฒันาศกัยภาพของกรรมการรายบคุคลตอ่ไป 

ในปี 2561 ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้แบบรายคณะและแบบรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 2561 โดยมีหลกัเกณฑ์และผลการประเมิน
การปฏิบตัิงานดงันี ้

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

คณะกรรมการบริษัท 
การประเมินรายคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ 
(4) การท าหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและ
การพฒันาผู้บริหาร  

3.83 / 4.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ (2) การประชมุคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.81 / 4.00 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
การประเมินรายคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (3) บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.92 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (3) บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.94 / 4.00 

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

3.80 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี (2) การประชุมคณะกรรมการ 
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.88 / 4.00 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การประเมินรายคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หวัข้อหลกั ได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (2) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.77 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หวัข้อหลกั ได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (2) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.87 / 4.00 
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4. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของกรรมการ ต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะค านงึถึงความเพียงพอตอ่
การปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผลตอบแทนของผู้บริหาร และโบนสัประจ าปีของ
กรรมการบริษัทพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นส าคญั ทัง้นี ้ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารรวมกนัจะต้องไมเ่ป็นจ านวนที่สงูผิดปกติเมื่อเทียบกบัผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลีย่ของบริษัทฯ 
ในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้แล้วในหวัข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” > 
“คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

5. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม ่ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม ่

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบ
การก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของ
สถาบนัภายนอกก็ได้  

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการหมนุเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนดัของผู้บริหารและพนกังาน โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผล
การปฏิบตัิงานดงักลา่วเพื่อเป็นแผนพฒันาและสบืทอดงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพื่อพฒันาผู้บริหารและพนกังานให้มีความรู้
ความสามารถในการท างานมากขึน้และให้สามารถท างานแทนกนัได้ 

ในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมและร่วมสมัมนาเพื่อพฒันาความรู้ส าหรับกรรมการ
และผู้บริหาร ดงันี ้

กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

1. นายบวร วงศ์สนิอดุม • หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 28/2561 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2. พลเรือเอก นิพนธ์ จกัษุดลุย์ • หลกัสตูร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นท่ี 12/2561 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

3. นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ ์ • หลกัสตูร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นท่ี 5/2561 สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 3/2561 สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

4. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น • หลกัสตูร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นท่ี 12/2561 สมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

5. นายณฏัฐ์กรณ์ ส าราญ • หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 26/2561 

6. นางสาวสธุาสนิี หมื่นละม้าย • Fundamentals of Petroleum Economics by Petroleum Institute of 

Thailand, February 2018 

7. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กรรมการของบริษัทฯ สามารถเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้องแจ้งตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ 

8. การประเมินผลการป ิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี   
เป็นผู้พิจารณาหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี ได้ก าหนดตวัชีว้ดั
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแบง่เป็น 3 ด้าน ได้แก่  

(1) ตวัชีว้ดัด้านการเงิน (GL KPI) 

(2) ตวัชีว้ดัด้านปฏิบตัิการและกระบวนการภายใน (STD KPI) 

(3) ตวัชีว้ดัด้านการพฒันา (EQ KPI) 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองปีละ 1 ครัง้ และ
น าเสนอผลการประเมินตอ่คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริษัท 

9. แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
บริการจดัการบริษัทฯ  คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงได้ก าหนดแผนการสบืทอด
ต าแหนง่ที่ส าคญั ดงันี ้

▪ ปี 2560 ได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สบืทอดต าแหนง่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

▪ ปี 2561 ได้ก าหนดแผนในการพฒันาผู้สืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้พิจารณาคดัเลือก 
ผู้สบืทอดต าแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงู 

▪ ปี 2562 ได้ก าหนดแผนในการพัฒนาผู้ สืบทอดต าแหน่งของผู้ บริหารระดับสูง และติดตามแผนการพัฒนา  
ผู้สบืทอดต าแหนง่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยา่งตอ่เนื่อง 
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9.8 การป ิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

(1) บริษัทได้จัดให้มีรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (เฉพาะระดบักรรมการ)  และ
เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

(2) คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ 

ท าหน้าที่ช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดกฎเกณฑ์ในการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบันโยบาย
เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งยิง่วา่ การพฒันาธรุกิจให้เตบิโตอยา่งยัง่ยนืมาจากการสร้างรากฐานอนัมัน่คงให้เกิดแกช่มุชน
และสงัคม รวมถึงการดแูลเอาใจใสผู่้มีสว่นได้เสยีทกุรายอยา่งทัว่ถึง โดยบริษัทฯ ยดึหลกัแนวคิดในการประกอบธุรกิจ ดงัที่
กลา่ววา่ “ธุรกิจและชมุชนต้องเติบโตไปด้วยกนัเพื่อสร้างสรรความยัง่ยืนอย่างแท้จริง” ด้วยเหตนุี ้บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์
ในการมุ่งมัน่สร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสงัคมอนัเป็น
พืน้ฐานในการสร้างชมุชนให้เข้มแข็ง และเป็นการปทูางสูก่ารพฒันาชมุชนและสงัคมอยา่งยัง่ยืน ดงันัน้ ในปี 2561 บริษัทฯ 
ได้จดัท านโยบายความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุรายให้สอดคล้องกบัหลกัการบริหารกิจการที่ดีเพื่อสร้างคณุค่าให้
กิจการอยา่งยัง่ยืน ซึง่ประกอบด้วย 8 หมวดส าคญั ดงันี ้

หมวดที่ 1: การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มุง่เน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มัน่ท่ีจะแขง่ขนัทางการค้า
ตามหลกัจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า  
การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด  ๆ  ที่ไม่สจุริตทางการค้าในการจดัซือ้สินทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้
เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบตัิตามกฎหมายห รือข้อก าหนด
เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทัง้ 
บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส านึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชัน้ให้เกิดความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย 

หมวดที่ 2: การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และ
ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกนัและต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และ  
สายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชดัเจน เพื่อให้มีการถ่วงดลุอ านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดท านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยใช้หลกัการและ
แนวทางของ “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต” (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption: CAC)  ทัง้นี ้เพื่อถือเป็นหลกัปฏิบตัิ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน
ต้องปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

หมวดที่ 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิต่อผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น
พนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ ค านงึถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่
เท่าเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว 
เพศ อาย ุการศึกษา สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีสว่น
เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้
สง่เสริมให้มีการเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสทิธิมนษุยชน โดยจดัให้มีการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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และช่องทางในการร้องเรียนส าหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถกูละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และด าเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทัง้นี ้เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้าน  
สทิธิมนษุยชนและปลกูจิตส านกึให้บคุลากรของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

หมวดที่ 4: การป ิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัที่
จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ  
ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

(1) เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

(2) จดัให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดคา่ตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม  

(3) สง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากรเข้าร่วมสมัมนา และ
ฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึงปลกูฝังทศันคติที่ดี  
มีคณุธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บคุลากร 

(4) จัดให้มีสวสัดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับพนกังานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสงัคม และนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสขุภาพ และประกันอุบตัิเหตุ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภท  
ตา่ง ๆ แก่พนกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 

(5) จดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความเสีย่งตาม
ระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแตล่ะบคุคล 

(6) ด าเนินการให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อยา่งปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถานท่ีท างานที่ดี โดยจดัให้มีมาตรการ
ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหต ุและเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตส านกึด้านความปลอดภยั รวมถึงจดัการฝึกอบรม และสง่เสริมให้
พนกังานมีสขุอนามยัที่ดี และดแูลสถานท่ีท างานให้ถกูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

(7) เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมหรือการ
กระท าที่ไมถ่กูต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักลา่ว 

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะพฒันาบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้าและ 
ยึดมัน่ในการปฏิบตัิต่อลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ และเอาใจใส่ลกูค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของ
บริษัทฯ ดงันี ้

(1) บริษัทฯ ค านึงถึงคณุภาพและมาตรฐานของบริษัทฯ เป็นส าคญั โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การให้บริการที่มีคณุภาพ
และมีมาตรฐาน เพื่อให้ลกูค้าได้ใช้บริการที่มีคณุภาพ ถูกสขุลกัษณะอนามยั และได้รับความพึงพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้
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บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัของการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการให้บริการ โดยพนกังานของบริษัทฯ จะท าหน้าที่ให้
ข้อมลูของการบริการอยา่งถกูต้องและครบถ้วน  

(2) บริษัทฯ มีโครงการที่จะพฒันาคิดค้นการให้บริการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
เพื่อให้ลกูค้าได้ใช้บริการท่ีหลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ  

(3) บริษัทฯ ยึดมัน่ในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกบับริการของ 
บริษัทฯ ที่ถกูต้อง ไมบ่ิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูที่ถกูต้องและเพียงพอในการตดัสนิใจ  

(4) บริษัทฯ ค านงึถึงความปลอดภยัของลกูค้า และมุง่มัน่ท่ีจะให้ลกูค้าได้ใช้บริการที่มีคณุภาพและมีความปลอดภยั
ตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัในระดบัสากล และตามที่กฎหมายก าหนด  รวมถึงออกแบบ 
สร้างสรรค์ และพฒันาบริการอยูเ่สมอ เพื่อให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของบริการของ
บริษัท 

(5) บริษัทฯ จัดให้มีระบบลกูค้าสมัพนัธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลกูค้า รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ
คณุภาพของบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้
อยา่งรวดเร็ว 

(6) บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางที่มิชอบ 

(7) บริษัทฯ จดัให้มีกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูค้า และระหวา่งลกูค้ากบับริษัทฯ ให้ยัง่ยืน  

หมวดที่ 6: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมโดยบริษัทฯ ด าเนินการและควบคมุ
ให้การให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด บริษัทฯ ยงัด าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใสใ่จและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดแูลและพฒันากระบวนการ
ให้บริการ และเลือกใช้วสัดตุลอดจนสินค้าที่เป็นมิตรกบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญั
ต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดหลกัการใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าที่จ าเป็น โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้มีการ
หมนุเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เพื่อการดแูลรักษาและหลีกเลี่ยงการท าลายสิ่งแวดล้อม 
โดยเร่ิมจากการออกแบบที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ใช้วสัดไุมส่ิน้เปลอืงและสามารถน ากลบัมาใช้ได้หลายครัง้ จดัหาระบบ
รักษาสิง่แวดล้อมทัง้ที่ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิ และเป็นอปุกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

หมวดที่ 7: การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ชุมชนและสงัคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่
สงัคมอย่างแท้จริง  โดยมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างองค์ความรู้  สร้างงาน สร้างคน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้
ความช่วยเหลือและพฒันาสงัคมโดยมุง่เน้นการบริจาคและการสนบัสนนุการศกึษา ให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่ง  ๆ กบั
ชุมชนโดยรอบในพืน้ที่ที่บริษัทฯ เข้าด าเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน 
สงัคมและสิง่แวดล้อมอนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัได้สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทมีจิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคมด้วย 
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หมวดที่  8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ึ่ งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับกิจกรรมและการให้บริการเชิงสร้างสรรค์ที่มีแรงจูงใจอยู่ที่การรับผิดชอบต่อสงัคม 
สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเหมาะสม โดยมุง่หวงัให้มีการสร้างสรรค์นวตักรรมในการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็น
อนัดบัแรก ซึง่การมีนวตักรรมเป็นกระบวนการและการให้บริการทางสงัคมได้ด้วยนัน้อยู่บนพืน้ฐานของการ “คิดใหม”่ เพื่อ
ตอบโจทย์ของสงัคมในแง่มมุตา่ง ๆ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถมีสว่นร่วมและเสนอความคิดเหน็
เก่ียวกบัการพฒันากระบวนการท างานในเชิงสร้างสรรค์ได้ด้วย 

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 

โครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการปล่อยพนัธ์ุสัตว์น า้คนืสู่ธรรมชาต ิ

บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอย่างยิ่งว่า การด ารงชีวิตของมนุษย์ไม่อาจหลีกห่างไปจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟืน้สิ่งแวดล้อมให้ดีจึงเป็นการสร้างรากฐานที่มัน่คงให้แก่ชุมชนอย่างยัง่ยืน ด้วยเหตนุี ้
บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้องถ่ินในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมอนัเป็นการปลกูจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ผู้คนในชุมชนเป็น
ประจ าทกุปี 

ในปี 2561 กลุม่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงไฟฟ้าภาคใต้ จงัหวดักระบี่ ในการ
สนบัสนนุโครงการปลอ่ยพนัธุ์สตัว์น า้ฯ ซึ่งจดัขึน้โดยเทศบาลต าบลตลิ่งชนั ณ หาดยาว ต าบลตลิ่งชนั อ าเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาว ชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกรู 

ทัง้นี ้โครงการปลอ่ยพนัธุ์สตัว์น า้คืนสูธ่รรมชาติยงัสามารถโน้มน าให้ผู้คนในชมุชนเลง็เห็นความส าคญัของการอนรัุกษ์
พนัธุ์สตัว์น า้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อีกทัง้ยงัเป็นการฟืน้ฟูความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนชายฝ่ัง และรวมไปถึงการ
กระตุ้นเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยวในชมุชนทะเลหาดยาวได้อีกด้วย 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพจติ พชิิตสุขภาพใจ 

กลุม่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบั บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) คลงัปิโตรเลียมสรุาษฏร์ธานี จดักิจกรรมการพฒันาชุมชน
แบบมีส่วนร่วม ในโครงการส่งเสริมสขุภาพจิต พิชิตสขุภาพใจ (เยี่ยมบ้านผู้ ป่วยเรือ้รัง กลุ่มผู้สงูอายุติดบ้าน ติดเตียง)  
ณ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลคลองฉนาก อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี ซึ่ งจดัขึน้ วนัศกุร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยมี
วตัถปุระสงค์ เพื่อให้บริการด้านความรู้ในการดแูล สง่เสริม และป้องกนัการเกิดปัญหาสขุภาพจิตแก่ประชาชนในชุมชน มี
ความเข้มแข็งและการพฒันาการดแูลสขุภาพตนเองเสมอ ภายใต้ภมูิปัญญา วฒันธรรม และสบืสานภมูิปัญญา วฒันธรรม 
ประเพณีท้องถ่ินท่ีดีงามให้คงอยูต่ลอดไป 

 

 

 

 

 
  
 
 
โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เขตพืน้ที่เทศบาลต าบลเกาะสชีัง 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคญัการรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรได้มีการด าเนินกิจการภายใต้หลกั
จริยธรรมและการจดัการที่ดี โดยรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งเเวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อนัน าไปสูก่ารพฒันา
ที่ยัง่ยืน เพื่อความมุ่งมัน่พฒันาวิถีชีวิตของชมุชนด้วยความจริงใจและมีคณุคา่ ควบคู่ไปกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจของ
บริษัท ด้วยการสร้างรอยยิม้และกิจกรรมที่ดีสูช่มุชนผา่นกิจกรรมสร้างสรรค์ความยัง่ยืน ด้านการพฒันาโครงการเพื่อสงัคม
และสิง่แวดล้อม ณ เทศบาลต าบลเกาะสชีงั ในปี 2561 ทัง้หมด 6 โครงการ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) วนัที่ 11 มกราคม 2561 ร่วมท ากิจกรรมและสนบัสนนุงบประมาณ โครงการ Smart City ณ เทศบาลต าบลเกาะสชีงั 
โดยโครงการมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนบนเกาะสีชัง โดยเน้นในเร่ืองของความปลอดภยั 
สขุภาพอนามยั ของประชาชน  

2) วันที่ 5 มีนาคม 2561 ร่วมท ากิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนากองบงัคบัการต ารวจน า้ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและบริเวณกองบังคับการฯ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และเป็นการอ านวยความสะดวกตอ่ประชาชนผู้ใช้บริการ  

3) วนัท่ี 16 สงิหาคม 2561 ร่วมท ากิจกรรมและสนบัสนนุงบประมาณ เพื่อสง่เสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของต ารวจภธูรอ าเภอ
เกาะสีชงั โดยการปรับปรุงตวัเรือและเคร่ืองเรือของ สภ.อ.เกาะสีชงั เพื่อให้เรือที่มีอยูส่ามารถปฏิบตัิงานได้ เพื่อใช้ใน
ภารกิจปอ้งกนัและปราบปราม อาชญากรรม ยาเสพติด และสร้างความอุน่ใจในประชาชนในพืน้ท่ี  
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4) วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 สนบัสนนุกิจกรรม สนบัสนนุชดุโต๊ะเก้าอี ้แก่โรงเรียนเกาะสชีงั สนบัสนนุอปุกรณ์การเรียน
การสอนซึ่งประกอบไปด้วยโต๊ะ-เก้าอี ้ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเสริมสร้าง
บคุลกิภาพคณุลกัษณะของนกัเรียนให้มีมาตรฐานในการเรียน  
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทท่ีเก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัท 

การควบคุมภายใน  

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการประเมินระบบควบคุมภายใน โดยให้มีระบบควบคุมภายในที่
ครอบคลมุในทกุกิจกรรมอยา่งเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดแูลรักษาทรัพย์สนิ 
การป้องกันและลดความผิดพลาดในการท างาน และการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเช่ือถือได้ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
โดยใช้แบบประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์
พิจารณาระดับความเพียงพอของการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล ( The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission : COSO) โดยสรุปสาระส าคญัตามองค์ประกอบของการควบคมุภายใน
ทัง้ 5 ด้าน ดงันี ้

1.1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทฯ มีการควบคมุภายในท่ีดี โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัให้ความส าคญัในการ
ควบคุมภายในขององค์กร โดยมีข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ส าหรับ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 
ผู้บริหารระดบัสงูมีสว่นร่วมในการก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทตามสายงาน
บงัคบับญัชารวมทัง้ก าหนดอ านาจหน้าที่ตามลกัษณะงานอยา่งเหมาะสม (Job Description) การสรรหา พฒันาและ
ฝึกอบรม ก าหนดตัวชีว้ัด (Key Performance  Indicators) และการสรรหาผู้ สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
นอกจากนี ้คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและสื่อสารให้บคุลากรทกุคนมีความรับผิดชอบตอ่การควบคมุ
ภายในและจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่องทกุปี 

1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้สื่อสาร
นโยบายดงักลา่วให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่
รับรองโดยทัว่ไปและเหมาะสมกบัธุรกิจ  รวมทัง้รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของ
บริษัทอย่างแท้จริง บริษัทฯ ก าหนดให้มีคณะท างานบริหารความเสี่ยง ซึ่งท าหน้าที่รวบรวมและระบุความเสี่ยง  
ทุกประเภทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจจากปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีมาตรการและ
แผนปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงาน มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตใน
บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคญักบัรายการความเสี่ยงดงักลา่ว โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ 
เช่น ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน การควบคมุภายใน รายงานทางการเงิน รูปแบบการท าธุรกิจ และการเปลีย่นแปลง
ผู้น าองค์กร ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วซึ่งอาจสง่ผลกระทบท าให้บริษัทฯ 
เกิดความเสีย่งเรียบร้อยแล้ว   
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1.3 การควบคุมการป ิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ ก าหนดมาตรการควบคมุการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ  เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยครอบคลมุกระบวนการท างาน
อย่างเหมาะสมกบัความเสี่ยง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหาร
ทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
สามารถปอ้งกนัการทจุริตได้ มีนโยบายที่รัดกมุเพื่อติดตามและเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร เพื่อสอบทานการท ารายการระหวา่งกนัให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ก าหนดให้มีระบบควบคมุภายในทกุหนว่ยงานและแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคญัออกจาก
กนัอยา่งเด็ดขาด ได้แก่ การอนมุตัิรายการ การบนัทกึรายการบญัชี และการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ บริษัทฯ ก าหนดให้มี
การจัดการที่ดีของระบบสารสนเทศโดยให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงาน ทัง้ในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
ด้านความปลอดภยั การพฒันาและบ ารุงรักษาให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ ใช้งานได้ มีการติดตาม
การท าธุรกรรมระยะยาวว่าวิธีการปฏิบตัิเป็นไปตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ในสญัญาตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน
บริษัทฯ  

1.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ จากภายในและภายนอกองค์กร  โดย
ค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความเพียงพอส าหรับผู้ บริหารเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ ก าหนดแนวทางการบริหาร กลยทุธ์ของบริษัทฯ อย่างถกูต้องและเช่ือถือได้ 
โดยผู้ เก่ียวข้องได้น าสง่หนงัสือเชิญประชมุหรือเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่แสดงข้อมลูส าคญั
ต่อการพิจารณาอนุมตัิรายการต่าง ๆ อย่างเพียงพอภายในก าหนดเวลาตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทฯ ได้จัดท า
รายงานการประชุมอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น บนัทึกข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็น ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการในเร่ืองที่น าเสนอตอ่คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และได้เก็บเอกสารประกอบการประชมุที่ส าคญัไว้ในที่
มิดชิดและไม่เผยแพร่ข้อมลูส าคญัต่อบคุคลที่ไม่มีสว่นเก่ียวข้อง นอกจากนี ้เมื่อได้รับแจ้งข้อมลูจากผู้สอบบญัชีหรือ  
ผู้ตรวจสอบภายในวา่บริษัทฯ มีข้อบกพร่องในการกระบวนการควบคมุภายใน บริษัทฯ ได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
อยา่งครบถ้วนตามก าหนดเวลาโดยผา่นการพิจารณาจากผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทตามอ านาจอนมุตัิ   

บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมลูภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารพิเศษ
หรือช่องทางลบัเพื่อให้บคุคลต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตภายในบริษัทฯ 
(Whistle Blower) ไปยงัประธานกรรมการตรวจสอบตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทัง้มีการสือ่สารข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้
เสยีภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีได้รับข้อมลูที่ถกูต้อง 

1.5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ จดัให้มีระบบการประเมินและติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมและข้อก าหนดขององค์กร โดยไม่ให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนกังานกบับริษัท มีแผนการตรวจสอบตามระบบการควบคมุภายใน
ที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือ การประเมินอิสระจากผู้ตรวจสอบภายใน ติดตามและประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน รวมทัง้รายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สม ่าเสมอ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในมีความรู้เก่ียวกับมาตรฐานสากลในการ
ปฏิบัติ งานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ( International Standard for the Professional Practice of Internal  
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Auditing, IIA) บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการรายงานข้อมลูหรือเหตกุารณ์ทจุริตที่อาจสง่ผลกระทบต่อความมั่นคง
ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างทันท่วงที และรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ  

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ท าการจ้างที่ปรึกษา ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในเร่ืองของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความรู้ในเร่ืองของการ
ประเมินและการบริหารจดัการความเสี่ยงให้แก่พนกังาน อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้มีการก าหนดเป็นนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ COSO-ERM 2017 เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง ที่จะท าให้องค์กร
บรรลถุึงวตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยจะประเมินและบริหารจดัการความเสี่ยงให้ครอบคลมุทกุด้าน ได้แก่ 
ด้านธรรมาภิบาล ด้านการกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ ด้านการด าเนินงานและระบบโครงสร้างพืน้ฐาน และด้าน
รายงานทางการเงิน เพื่อหามาตรการในการบริหารจดัการความเสี่ยงได้อยา่งเพียงพอและเหมาะสมและได้มีการรายงาน
ความคืบหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีการทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่อาจ
สง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ เพื่อให้สามารถประเมินและหามาตรการปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

11.2 ความเหน็ของส านักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ พบวา่ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่การวางระบบควบคมุ
ภายในและจัดให้มีระบบควบคุมภายในส าหรับทุกกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงานในองค์กร อย่างเพียงพอ 
เหมาะสม มีประสทิธิภาพ และให้ความมัน่ใจตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีในการควบคมุทรัพยากรของบริษัทฯ ให้ใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ 
และจากรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานการสอบทานงบการเงิน ไม่พบประเด็นการตรวจสอบที่เก่ียวข้องกบั
ระบบควบคมุภายในอยา่งมีนยัส าคญั 

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

(1) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หวัหน้างาน ซึ่งปัจจบุนันางสาวสริิมาพรรณ ไผ่เฉลิม ด ารงต าแหน่งผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้รับการแตง่ตัง้ให้
ท าหน้าที่นีต้ ัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ นางสาวสิริมาพรรณ ไผ่เฉลิม มีความ
เหมาะสมกบัต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในทัง้ในด้านวฒุิการศกึษา  ประสบการณ์การท างาน คณุวฒุิด้านวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ บริษัท เวล แพลนน่ิง โซลชูัน่ จ ากดั ท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษา
เพื่อให้ค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในแก่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเพิ่มเติมอีกด้วย 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ของบริษัทฯ คือ นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร ซึ่งปัจจุบันด ารง
ต าแหนง่เลขานกุารบริษัท 
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(2) ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย และการเลิกจ้างหวัหน้าและพนกังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของบริษัทนัน้    
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12.  รายการระหว่างกัน 

รายชื่อบุคคลที่มีความขัดแย้ง 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 

1.  บริษัท นทลิน จ ากดั (“นทลิน”) ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจการ 
ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company)  

1.1  เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 54.20 
ของบริษัทฯ 

1.2  มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จ านวน 3 ทา่น คือ 
 1) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สขุ 2) นายสุรพล มีเสถียร 

3) นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น 
2.  บริษัท เอ็น.เอ.ที. มาร์ท จ ากดั ธุรกิจสถานออกก าลงักายและจดัหาอาหาร 

หมายเหต ุ: บริษัท เอ็น.เอ.ที.มาร์ท จ ากัด ได้โอน
กิจการสถานออกก าลงักายและจดัหาอาหารให้แก่
นทลิน  เ ม่ือวันที่  15 มีนาคม 2560 ส่ งผลใ ห้
ภายหลงัวนัที่ 15 มีนาคม 2560 รายการค่าบริการ
สถานที่ออกก าลังกายและจัดหาอาหารของกลุ่ม
บริษัทฯ จะเกิดขึน้กับนทลิน แทนบริษัท เอ็น.เอ.ที.
มาร์ท จ ากดั  

2.1  เป็นบริษัทย่อยของนทลินซึ่งถือหุ้ นใน บริษัท เอ็น.เอ.ที.
มาร์ท จ ากัด ร้อยละ 100.0 โดยนทลินเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่
ของบริษัทฯ 

 

3.  บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเลียม จ ากดั 
(“ซีออยล์ ปิโตรเลียม”) 

ธุรกิจซือ้-ขายน า้มนัทางทะเล 3.1  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของนทลิน ซึ่งนทลินถือหุ้นทางอ้อม
ในบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเลียม จ ากัดร้อยละ 45.04 ผ่าน 
บมจ. ซีออยล์ โดยนทลินเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

3.2  นางสาว นี รชา  ปานบุญ ห้อม  บุต รของคุณ เชิ ด ชู   
ปานบุญห้อม และคุณวิ ไลศรี ปานบุญห้อม ซึ่ง เ ป็น 
ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในนทลิน เป็นกรรมการใน บริษัท ซีออยล์ 
ปิโตรเลียม จ ากดั 

4.  บริษัท ซีออยล์ ออฟชอร์ จ ากดั 
(“ซีออยล์ ออฟชอร์”) 

ธุรกิจซือ้-ขายน า้มนัทางทะเล 4.1  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของนทลิน ซึ่งนทลินถือหุ้นทางอ้อม
ในบริษัท ซีออยล์ ออฟชอร์ จ ากดัร้อยละ 45.04 ผ่าน บมจ. 
ซีออยล์ โดยนทลินเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

4.2  นางสาว นี รชา  ปานบุญ ห้อม  บุต รของคุณ เชิ ด ชู   
ปานบุญห้อม และคุณวิ ไลศรี ปานบุญห้อม ซึ่ง เ ป็น 
ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในนทลินเป็นกรรมการในบริษัท ซีออยล์ 
ออฟชอร์ จ ากดั 

5. บริษัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
(“ซีออยล์”) 

ธุรกิจซือ้-ขายน า้มนัทางทะเล 5.1  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของนทลิน ซี่งนทลินถือหุ้นในบริษัท 
ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 45.04 โดยนทลินเป็น 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

5.2  คุณเชิดชู ปานบุญห้อม ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  
ถือหุ้นในบริษัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 10.60 

5.3 นางสาว นี รชา  ปานบุญ ห้อม  บุต รของคุณ เชิ ด ชู   
ปานบุญห้อม และคุณวิ ไลศรี ปานบุญห้อม ซึ่ง เ ป็น 
ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในนทลิน เป็นกรรมการในบริษัท ซีออยล์ 
จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 

5.4  มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1) นายสุรพล มีเสถียร  
2) นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ 

6. บริษัท สปีด โปรดกัชัน่ จ ากดั ธุรกิจบริการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และจดัท าสื่อ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

6.1  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้อง โดยคณุวิไลศรี ปานบญุห้อม ซึง่เป็น
ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในนทลิน ถือหุ้ นร้อยละ 20.0 คุณปาลีรัฐ  
ปานบุญห้อม บุตรของคุณเชิดชู ปานบุญห้อม และ 
คุณวิไลศรี ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในนทลิน  
ถือหุ้นร้อยละ 40.0 

6.2  คุณวิไลศรี ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในนทลิน 
และคุณปาลี รั ฐ  ปานบุญห้อม บุต รของคุณ เชิดชู   
ปานบุญห้อม และคุณวิ ไลศรี ปานบุญห้อม ซึ่ง เ ป็น 
ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในนทลิน เป็นกรรมการในบริษัท สปีด  
โปรดกัชัน่ จ ากดั 

7. สมาคมเจ้าของเรือไทย - 7.1  มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุรพล มีเสถียร เป็นกรรมการ
ในสมาคมเจ้าของเรือไทย 

8. นายทินกร เทิดวิกรานต์ - 8.1  ระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษัทฯได้ซือ้ธุรกิจของบริษัท บิ๊กซี 
จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการขนส่งน า้มันทางเรือใน
ประเทศในสัดส่วนการซื อ้ ร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้ น
ทัง้หมด 

8.2  บริษัท บิ๊กซี จ ากดั ถือเป็นบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทฯ  
8.3  เป็นกรรมการบริหารของบริษัท บิ๊กซี จ ากดั  

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 และสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายการเงนิให้กู้ยมืแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ปีสิน้สุด 

31 ธ.ค. 2560 
ปีสิน้สุด 

31 ธ.ค. 2561 
1. บริษัท นทลิน จ ากัด 
(“นทลิน”) 

 

1.1 NMC ให้เงินกู้ยืมแก่นทลิน  
- เงินให้กู้ยืม 
• ยอดคงเหลือต้นงวด 
• ให้กู้ เพ่ิมระหวา่งงวด 
• รับช าระคืนระหวา่งงวด 
• ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
- ดอกเบีย้รับ 
- ดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 

- 
10,000,000.0 

(10,000,000.0) 
- 
 

11,704.1 
- 
 
 

 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 

-  NMC ให้เงินกู้ ยืมแก่นทลินเพื่อใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

-   นทลิ นช าระคื น เงิ นกู้ ยื มและ
ดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้ ยืมดังกล่าว
แ ล้ ว ทั ้ง ห ม ด  เ ม่ื อ วั น ที่  28 
กมุภาพนัธ์ 2560 

-   NMC คิดอัตราดอกเบี ย้ร้อยละ 
7.12 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถ
เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบีย้ที่  
นทลิน ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
ในการขอเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชี 
(Overdraft) 

-  อัตราดอกเบีย้ที่คิดระหว่าง
กนัมีความเหมาะสม 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
มี ความเห็ นว่ าบ ริ ษั ทฯ  
ไม่สมควรมีรายการกู้ ยืม
หรือให้กู้ยืมกับบุคคลที่อาจ
มีความขดัแย้งในอนาคต 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ปีสิน้สุด 

31 ธ.ค. 2560 
ปีสิน้สุด 

31 ธ.ค. 2561 
1.2 NTL ให้เงินกู้ยืมแก่นทลิน  
- เงินให้กู้ยืม 
• ยอดคงเหลือต้นงวด 
• ให้กู้ เพ่ิมระหวา่งงวด 
• รับช าระคืนระหวา่งงวด 
• ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
- ดอกเบีย้รับ 
- ดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 

- 
20,000,000.0 
(20,000,000.0) 

- 
 

23,408.2 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 

-  NTL ให้เงินกู้ ยืมแก่นทลินเพื่อใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

-   นทลิ นช าระคื น เงิ นกู้ ยื มและ
ดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้ ยืมดังกล่าว
แ ล้ ว ทั ้ง ห ม ด  เ ม่ื อ วั น ที่  28 
กมุภาพนัธ์ 2560 

-  NTL คิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.12 
ต่ อ ปี ซึ่ ง เ ป็ นอัต ราที่ ส ามารถ
เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบีย้ที่  
นทลิน ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
ในการขอเงินกู้ เบิ กเ กินบัญชี  
(Overdraft) 

-  อัตราดอกเบีย้ที่คิดระหว่าง
กนัมีความเหมาะสม 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
มี ความเห็ นว่ าบ ริ ษั ทฯ  
ไม่สมควรมีรายการกู้ ยืม
หรือให้กู้ยืมกับบุคคลที่อาจ
มีความขดัแย้งในอนาคต 

1.3 SHT ให้เงินกู้ยืมแก่นทลิน 
- เงินให้กู้ยืม 
• ยอดคงเหลือต้นงวด 
• ให้กู้ เพ่ิมระหวา่งงวด 
• รับช าระคืนระหวา่งงวด 
• ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
- ดอกเบีย้รับ 
- ดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 

- 
40,000,000.0 
(40,000,000.0) 

- 
 

46,816.4 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- SHT ให้เงินกู้ ยืมแก่นทลินเพ่ือเป็น
เงินทนุหมนุเวียน 

- นทลิ นช า ระคื น เ งิ นกู้ ยื มและ
ดอกเบีย้ทัง้หมดแก่บริษัทฯ แล้ว
เม่ือวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

- SHT คิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.12 
ต่ อ ปี  ซึ่ ง เ ป็ นอัตราที่ สามา รถ
เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบีย้ที่ 
นทลิน ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
ในการขอเงิ นกู้ เบิ ก เ กิ นบัญชี  
(Overdraft) 

-  อัตราดอกเบีย้ที่คิดระหว่าง
กนัมีความเหมาะสม 

-  คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่
สมควรมีรายการกู้ ยืมหรือ
ให้กู้ ยืมกับบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งในอนาคต 

รายการเงนิกู้ยมืจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2561 

1. บริษัท นทลิน จ ากัด 
(“นทลิน”) 

 

1.1 บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากนทลิน 
- เงินกู้ยืม 
• ยอดคงเหลือต้นงวด 
• ให้กู้ เพ่ิมระหวา่งงวด 
• รับช าระคืนระหวา่งงวด 
• ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
- ดอกเบีย้จา่ย 
- ดอกเบีย้ค้างจา่ย 
 

 
 

57,000,000.0 
- 

(57,000,000.0) 
- 
 

585,799.9 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 

- บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากนทลิน เพื่อใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

- นทลิน คิดร้อยละ 7.375 ต่อปี ซึ่ง
เป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้
กับอัตราดอกเบีย้ที่ บริษัทฯ ได้รับ
จากธนาคารพาณิชย์ในการขอ
เงินกู้ เบิกเงินเกินบญัชี (Overdraft) 

-  บริษัทฯ ช าระคืนเงินกู้ ยืมแล้ววนัที่ 
21 กมุภาพนัธ์  2560  

-  อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมที่
เหมาะสม 

- ไม่สมควรให้มีรายการกู้ ยืม
หรือให้กู้ยืมกับบุคคลที่อาจ
มี ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง อี ก ใ น
อนาคต 
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รายการธุรกิจปกติกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

1. บริษัท นทลิน จ ากัด 
(“นทลิน”) 

 

1.1 นทลินจ้างเรือของ NTL เพ่ือ
ให้บริการกบัลกูค้าโดยนทลินท า
หน้าที่เป็นตวัแทนผู้ติดตอ่ลกูค้า 
(Agent)  
- รายได้คา่ขนสง่ 
- ลกูหนีก้ารค้า 

 
 
 
 

119,736,807.4 
9,832,991.9 

 

 
 
 
 

138,321,289.6 
51,801,944.7 

 

-  นทลินเป็นตวัแทนผู้ติดตอ่กบัลกูค้า  
- นทลินจ้างเรือของ NTL เพื่อน าไป
ให้บริการให้ลูกค้า ตามสัญญาที่
นทลินมีกบัลกูค้า 

-  อตัราค่าขนส่งที่ตกลงกันเป็นอตัรา
ค่าขนส่งที่ นทลินได้จากลูกค้า
ปลายทาง (End User) หักด้วย
ค่าบริการตัวแทนซึ่งเทียบเคียงได้
กั บอั ต ราค่ าบ ริ การตั วแทนที่
ก าหนดทัว่ไปในอตุสาหกรรม 

-  เงื่อนไขการค้าเทียบเคียงได้กับ
รายการค้าในลกัษณะใกล้เคียง 

เ ป็นรายการที่ เ ป็นไปตาม
ธุรกิจปกติและกลุ่มบริษัทฯ 
ได้ประโยชน์จากธุรกรรมนี ้
แ ล ะ มี อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร ที่
สมเหตสุมผล 

2. บริษัท  ีออยล์ 
จ ากัด (มหาชน)  
(" ีออยล์") 
 

2.1 บริษัทฯ “PRM” ซื อ้น า้มัน
ส าหรับการเดินเรือและใช้บริการ
อ่ืน ๆ จากซีออยล์  
- ต้นทนุคา่น า้มนัเชือ้เพลิง 
- เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 
 

9,685,100.0 
- 

 
 
 

13,604,956.5 
2,423,412.6 

บริษัทฯ ซื อ้น า้มันเชื อ้ เพลิ งและ
น า้มนัหล่อลื่นจากซีออยล์ส าหรับเรือ
ของกลุ่มบริษัท ซึ่งราคาเป็นไปตาม
ราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการค้าที่สมเหตุ 
สมผล 

2.2 NTL ซือ้น า้มันส าหรับการ
เดินเรือจากซีออยล์  
- ต้นทนุคา่น า้มนัเชือ้เพลิง 
- เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 

186,243,412.3 
30,954,434.4 

 
 

199,285,430.3 
27,371,614.4 

NTL ซื ้อ น ้า มั น เ ชื ้อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น า้มันหล่อลื่นจาก ซีออยล์ ส าหรับ
เรือของ NTL ซึง่ราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการค้าที่สมเหตุ 
สมผล 

2.3 TMT ซือ้น า้มันส าหรับการ
เดินเรือจากซีออยล์  
- ต้นทนุคา่น า้มนัเชือ้เพลิง 
- เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 

5,390,291.0 
1,559,508.9 

 
 

2,994,250.0 
- 

TMT ซื ้อ น ้า มั น เ ชื ้อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น า้มันหล่อลื่นจาก ซีออยล์ ส าหรับ
เรือของ TMT ซึง่ราคาเป็นไปตามราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการค้าที่สมเหตุ 
สมผล 

3.บริษัท  ีออยล์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
(Sea Oil Petroleum 
Pte Ltd.)   
(" ีออยล์ ปิโตรเลียม") 

3.1 บริษัทฯ  “PRM” ซื อ้น า้มัน
ส า ห รั บ ก า ร เ ดิ น เ รื อ จ า ก  
("ซีออยล์ ปิโตรเลียม") 
- ต้นทนุคา่น า้มนัเชือ้เพลิง 
- เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 
 

4,582,624.05 
976,830.7 

 
 
 

8,043,786.4 
- 

บริษัทฯ “PRM” ซือ้น า้มันเชือ้เพลิง
และน า้มันหล่อลื่ นจาก  “ซีออยล์  
ปิ โตรเลียม” ส าหรับเรือของกลุ่ม
บริษัท ซึง่ราคาเป็นไปตามราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยราคาและเง่ือนไข
การค้ามีความสมเหตสุมผล 

3.2 NTL ซือ้น า้มันส าหรับการ
เ ดิ น เ รื อ จ า ก  ( " ซี อ อ ย ล์  
ปิโตรเลียม") 
- ต้นทนุคา่น า้มนัเชือ้เพลิง 

 
 
 
- 

 
 
 

2,009,236.5 

NTL ซื ้อ น ้า มั น เ ชื ้อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น ้า มั น ห ล่ อ ลื่ น จ า ก  “ซี อ อ ย ล์  
ปิ โตรเลียม” ส าหรับเรือของกลุ่ม
บริษัท ซึง่ราคาเป็นไปตามราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยราคาและเง่ือนไข
การค้ามีความสมเหตสุมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

3.3 NSSG ซือ้น า้มนัส าหรับการ
เดินเรือจาก ซีออยล์ ปิโตรเลียม  
- ต้นทนุคา่น า้มนัเชือ้เพลิง 

 
 

18,287,466.1 

 
 

- 
 

-  NSSG ซื อ้น า้มันเชื อ้ เพลิงและ
น ้า มั น ห ล่ อ ลื่ น จ า ก ซี อ อ ย ล์  
ปิโตรเลียม เพื่อเป็นเชือ้เพลิงและ
น า้มันหล่อลื่นส าหรับเรือ FSU ที่ 
NSSG ให้บริการ  

-  ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี
เง่ือนไขการค้าทัว่ไป  

เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยราคาและเง่ือนไข
การค้ามีความสมเหตสุมผล 
 
 
 

4. บริษัท  ีออยล์ 
ออฟชอร์ จ ากัด (Sea 
Oil Offshore Ltd.)  
(“ ีออยล์ ออฟชอร์”)  
 
 

4.1 บริษัทฯ “PRM” ซือ้น า้มัน
ส า ห รั บ ก า ร เ ดิ น เ รื อ จ า ก  
("ซีออยล์ ออฟชอร์") 
- ต้นทนุคา่น า้มนัเชือ้เพลิง 
- เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 
 

5,263,444.8 
781,434.9 

 
 
 

274,448.5 
- 

บริษัทฯ ซื อ้น า้มันเชื อ้ เพลิ งและ
น า้มนัหลอ่ลื่นจาก “ซีออยล์ ออฟชอร์” 
ส าหรับเรือของกลุ่มบริษัท ซึ่งราคา
เป็นไปตามราคาตลาดและมีเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป 

เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข
การค้าโดยทัว่ไปสมเหตสุมผล 

4.2 NTL ซือ้น า้มันส าหรับการ
เดินเรือจาก ("ซีออยล์ ออฟชอร์") 
- ต้นทนุคา่น า้มนัเชือ้เพลิง 
- เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 

7,608,096.9 
410,829.4 

 
 

28,851,719.7 
3,163,472.5 

 

NTL ซื ้อ น ้า มั น เ ชื ้อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น า้มนัหลอ่ลื่นจาก “ซีออยล์ ออฟชอร์” 
ส าหรับเรือของกลุ่มบริษัท ซึ่งราคา
เป็นไปตามราคาตลาดและมีเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป 

เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข
การค้าโดยทัว่ไปสมเหตสุมผล 

4.3 TMT ซือ้น า้มันส าหรับการ
เดินเรือจาก ("ซีออยล์ ออฟชอร์") 
- ต้นทนุคา่น า้มนัเชือ้เพลิง 
- เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 

1,950,650.6 
- 
 

 
 

13,937,570.9 
1,059,981.0 

TMT ซื ้อ น ้า มั น เ ชื ้อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น า้มนัหลอ่ลื่นจาก “ซีออยล์ ออฟชอร์” 
ส าหรับเรือของกลุ่มบริษัท ซึ่งราคา
เป็นไปตามราคาตลาดและมีเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป 

เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข
การค้าโดยทัว่ไปสมเหตสุมผล 

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

1. บริษัท นทลิน จ ากัด 
(“นทลิน”) 

 
 
 
 
 

1.1 บริษัทฯ เชา่อาคาร
ส านกังาน 
-  ค่ า เช่ าและบ ริการอาคา ร
ส านกังาน 
- เจ้าหนีอ่ื้น 
 

 
 

648,598.0 
 

- 

 
 

180,357.0 
 

17,172.4 

-  นทลินเป็นเจ้าของตึกวารินซึ่งเป็น
อาคารส านกังาน 7 ชัน้  

- บริษัทฯ เช่าพืน้ที่ของอาคารวาริน 
เพื่อใช้เป็นส านักงานของบริษัทฯ 
อายสุญัญาเช่า 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัที่ 
1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 
2561 โดยจ่ายค่าเช่าเดือนละ 200 
บาทต่อ ตร.ม.และค่าบริการ 200 
บาทต่อ ตร.ม. หรือคิดเป็นเดือนละ 
610,320 บาท บาทต่อเดือน โดย
อัตราค่าเช่าพืน้ที่ส านักงานเป็น

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติโดยบริษัทฯได้ประโยชน์
และมีอัตราค่าบริการสมเหต ุ
สมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

ราคาตลาดซึง่ใกล้เคียงกับอตัราค่า
เช่ าส านักงานในพื น้ที่ บ ริ เวณ
ใกล้เคียง 

- บริษัทฯ ได้ซือ้ตึกวารินจากนทลิน
เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ท าให้
ไม่มีรายการดังกล่าวอีกต่อไปใน
อนาคต 

-  อย่างไรก็ดี ในปี 2560 บริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือนส าหรับการ
เช่าอาคารวารินในปี 2558 และ
2559 จ านวน  549,525.0 บาท  
ซึ่ งนทลิ นไ ด้ ถูก เ รี ยกเ ก็บจาก
ส านกังานเขตในจ านวนเดียวกนั 

-  ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ซื อ้ตึก 
วารินจากนทลินแล้ว ท าให้ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีป้ายที่ ต้องจ่าย
ให้กบันทลินอีกตอ่ไป  

หากแตค่งเหลือคา่เชา่และบริการหลกั 
ดงันี ้
-  ค่ า ใ ช้ จ่ ายในการ เช่ า รถยน ต์
ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนงานการ
บ ริ หารส าห รั บผู้ บ ริ หา รแ ละ
พนักงานที่ต้องเดินทางโดยรถยนต์ 
บริษัทนทลินจงึได้ให้บริการรถยนต์
ใ ห้ เ ช่ าพ ร้ อมคนขั บ  โดยคิ ด
ค่าบริการแบบเหมารายวัน อัตรา
วันละ  1,800 บาท  โดยอั ต ร า
ค่าบริการเป็นราคาตลาดและมี
เงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

-  ค่าเช่าตู้ คอนเทนเนอร์จากกลุ่ม 
นทลิน จ านวน 1 ตู้  ขนาด 2.4 x 6.0 
x 2.60 เมตร เพื่อเก็บเอกสารของ
บ ริ ษั ทฯ  โดยจ่ ายค่ า เช่ าและ
ค่าบริการเป็น 3,500 บาทต่อเดือน 
ซึ่ งใกล้ เคียงกับอัตราค่า เช่ าตู้  
คอนเทนเนอร์ กบับคุคลภายนอก 

-  ค่าเช่าห้องเพื่อจัดประชุมอบรม
สัมมนา นทลินให้เช่าห้องเพื่อจัด
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

ประชุมอบรมสัมมนา โดยคิด
ค่าบริการแบบเหมารายวัน อัตรา
วันละ  2,000 บาท  โดยอั ต ร า
ค่ าบ ริ กา รดั งกล่ า วสามา รถ
เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับ 
ผู้ ให้บริการภายนอก 

1.2 บริษัทฯ จา่ยคา่บริหาร
จดัการแก่นทลิน  
- คา่บริการอ่ืน ๆ  
- เจ้าหนีอ่ื้น 
 

 
 

12,893,696.7 
1,919,203.0 

 
 

13,498,762.0 
1,506,173.73 

บริษัทฯ จ่ายค่าบริหารจดัการส าหรับ
บริการหลกั ดงัตอ่ไปนี ้
- ค่ า บ ริ ก า ร ร ะบบ เทค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ  ( Management 
Information System) มี อั ต ร า
ค่าบริการ 3,566 บาทต่อคนต่อ
เดือน ซึ่งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกสว่นต่าง
ซึ่งครอบคลมุการบริการของนทลิน 
โดยอัตราค่ าบ ริ การดั งกล่ า ว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผู้ ให้บริการภายนอก 

-  ค่าบริการระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
ERP (Microsoft Dynamic AX) โดย
มีอตัราคา่บริการ 4,740 บาทตอ่คน
ตอ่เดือน ซึง่ถกูก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกสว่นต่าง
ซึ่งครอบคลุมการบริการของ  นท
ลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผู้ ให้บริการภายนอก 

-  ค่าบริการระบบสารสนเทศ ระบบ 
E-mail แ ล ะ  License โ ด ย ไ ด้
ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยของ E-mail โดยมี
ค่าบริการ 5,696 บาทต่อเดือน ซึ่ง
ถูกก าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึน้จริง
ของนทลิ น  บวกส่ วนต่ า งซึ่ ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
โดยอัตราค่ าบ ริ การดั งกล่ า ว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผู้ ให้บริการภายนอก 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติโดยบริษัทฯได้ประโยชน์
และมีอัตราค่าบริการสมเหต ุ
สมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

-  ค่ าบ ริ กา รบ ริ หา รท รั พ ยา ก ร 
บุ ค ค ล  (Human Resource 
Management) อตัราค่าบริการ ละ 
3,513 บาท ต่อคน/เดือน ซึ่งถูก
ก าหนดโดยต้นทนุที่เกิดขึน้จริงของ 
นทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุม
การบริการของนทลิน โดยอัตรา
ค่ าบ ริ กา รดั งกล่ า วสามา ร ถ
เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับ 
ผู้ ให้บริการภายนอก 

-  ค่ าว่ า จ้ า ง ฝ่ ายกฎหมายของ 
นทลินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายพาณิชย์นาวีให้บริการ
ด้านเอกสารสัญญา โดยมีอัตรา
ค่าบริการ 3,500 บาทต่อชัว่โมง ซึ่ง
ถูกก าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึน้จริง
ของนทลิ น  บวกส่ วนต่ า งซึ่ ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
โดยอัตราค่ าบ ริ การดั งกล่ า ว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บ ริ ก า ร ส า นั ก ง า น กฎหมาย
ภายนอก 

1.3 บริษัทฯ ใช้บริการสถานที่
อ อ ก ก า ลั ง ก า ย แ ล ะ จ่ า ย
ค่าบริการอาหารกลางวันแก่ 
นทลิน  
- คา่บริการ 
- เจ้าหนีอ่ื้น 
 

 
 
 
 

1,544,854.5 
- 

 
 
 
 

2,067,199.0 
118,596.6 

-  บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้
พนักงานออกก าลังกายเพื่ อให้
พนักงานมีสขุภาพแข็งแรง บริษัทฯ 
จึงได้ท าสัญญาใช้บริการสถานที่
ออกก าลงักาย ซึง่ถือเป็นสวสัดิการ
ให้แก่พนกังาน  

-  บริษัทฯ จ่ายค่าใช้บริการสถานที่
ออกก าลงักายให้แก่นทลิน ส าหรับ
พนักงานของบริษัทฯ ในอัตรา
ค่าบริการ 1,085 บาทต่อคนต่อ
เดือน ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นอัตรา
ตลาดของสถานออกก าลังกายที่
ตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 

-  อตัราคา่บริการเป็นอตัราตลาดของ
สถานออกก าลังกายที่ตัง้อยู่ ใน
บริเวณใกล้เคียง  

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติโดยบริษัทฯได้ประโยชน์
และมีอัตราค่าบริการสมเหต ุ
สมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

-  เ น่ื องจาก ร้ านอาหารบ ริ เ วณ
ใกล้เคียงกับ อาคารส านักงานของ
บริษัทฯ มีจ านวนน้อย บริษัทฯ จึง
จ้างนทลิน ในการจัดหาอาหาร
กลางวันส าหรับพนักงานของ
บริษัทฯ ในอตัราคนละ 35 บาทต่อ
คนตอ่วนั  

-  บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทนทลิน 
จัดหาผลไม้เพิ่มเติมส าหรับมื อ้
กลางวนัให้พนักงาน โดยนทลินได้
ให้บริการ 3 วนัต่อสปัดาห์ และคิด
ค่าบริการในอัตราคนละ 13 บาท
ตอ่คนตอ่วนั 

-  อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาด
ของร้านอาหารที่ตัง้อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง 

-  ค่าว่าจ้างบริการจัดกิจกรรมเพื่อ
เส ริมสร้างความสัมพัน ธ์ ของ
พนักงานและเป็นสวัสดิการของ
กลุ่มบริษัทนทลิน เช่น กิจกรรม 
Sportday กิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น 
ซึ่งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึน้
จริงของนทลิน บวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของ  นทลิน 
โดยอัตราค่ าบ ริ การดั งกล่ า ว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผู้ ให้บริการภายนอก 

1.4 บ ริ ษัทฯ  จ่ ายค่าบ ริการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร
ส านกังานให้แก่นทลิน 
- คา่บริการอ่ืน 
- เจ้าหนีอ่ื้น 
 

 
 
 

1,726,560.0 
184,741.9 

 

 
 
 

2,071,872.0 
184,741.9 

- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมอาคารส านักงาน 
( Office Repair and 
Maintenance Services)  ใ ห้ แก่
นทลิน จ านวน 172,656.0 บาท
ตอ่เดือน  ซึง่ถกูก าหนดโดยต้นทนุ
ที่เกิดขึน้จริงของนทลินบวกส่วน
ต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
นทลิน 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติโดยอัตราค่าบริการมี
ความสมเหตสุมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

- อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กับการใช้บริการ
จากบคุคลภายนอก 
- ในปี 2561 นทลินให้บริการบริหาร
จัดการอาคารส านักงาน โดย
สญัญามีระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุ 31 
ธันวาคม 2561 อัตราค่าบริการต่อ
เดือน 172,656 บาท ซึ่งถกูก าหนด
โดย ต้ นทุนที่ เ กิ ดขึ ้น จ ริ งข อ ง 
นทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุม
การบริการของนทลิน  ซึ่งอัตรา
ค่ าบ ริ กา รดั งกล่ า วสามา รถ
เทียบเคียงได้กับการใช้บริการจาก
บคุคลภายนอก 

1.5 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียม
การรับประกันเงินกู้ ยืมให้แก่ 
นทลิน 
- คา่บริการอ่ืน 
- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

 
 
 

141,666.7 
14,166.7 

 

 
 
 

- 
- 
 
 
 

- บริษัทฯ จ าเป็นต้องให้นทลินค า้
ประกันวงเงินกู้ ยืมส าหรับการขอ
เงินกู้ จากสถาบันการเงินโดย 
นทลิน เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามสญัญารับประกันเงิน
กู้ ยื ม  ( Loan Guarantee 
Agreement) ที่อัตราร้อยละ 0.2 
ของจ านวนเงินกู้ยืมยอดคงเหลือ 
(Oustanding Balance)  เ ป็นค่า
ด าเนินการเอกสาร 
- NTL จะด าเนินการขอยกเลิกการ
ค า้ประกันจากนทลินภายหลัง
กลุ่มบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

กา รค า้ ป ระกัน เ งิ นกู้ ข อ ง 
บริษัทฯ ตามความจ าเป็น
ของธุรกิจ โดยอัตราการค า้
ประกันวงเงินกู้ ยืมสมเหต ุ
สมผล  

1.6 NTLจ่ายค่าค่าธรรมเนียม
ตามสัญญา รับประกันเงินกู้ยืม 
(Guarantee Loan) ให้แก่นทลนิ  
- คา่บริการอ่ืน 
- เจ้าหนีอ่ื้น 

 
 

 
2,869,083.3 
3,292,579.3 

 

 
 

 
- 
- 
 

-   NTL จ า เ ป็น ต้องใ ห้นทลิ นค า้
ประกันวงเงินกู้ ยืมส าหรับการขอ
เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 

-  นทลินให้การค า้ประกันเงินกู้ ยืม
กบัสถาบนัการเงินให้แก่ NTL  

-   นทลินเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามสญัญารับประกันเงิน
กู้ ยื ม  ( Loan Guarantee 
Agreement) ที่อัตราร้อยละ 0.2 
ของจ านวนเงินกู้ยืมยอดคงเหลือ 

การค า้ประกันเงินกู้ของ NTL 
ตามความจ าเป็นของธุรกิจ 
โดยอัต ราการค า้ป ระกัน
วงเงินกู้ยืมสมเหตสุมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

(outstanding balance)  เ ป็นค่า
ด าเนินการเอกสาร 
- เ ป็นรายการที่ จะไม่ เ กิดขึ น้ใน
อ น า ค ต เ น่ื อ ง จ า ก  NTL จ ะ
ด า เ นินการขอยกเลิกการค า้
ประกันจากนทลินภายหลังกลุ่ม
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  
- ในปี 2561 ไมมี่รายการนีแ้ล้ว 

1.7 NTL จ่ายค่าบริหารจัดการ
อ่ืนให้แก่ นทลิน  
- คา่บริการอ่ืน 

 
 

15,725.0 

 
 

6,300.0 

- ค่ า ใ ช้ จ่ ายในการ เช่ า รถยนต์
ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนงานการ
บ ริ หา รส าห รั บผู้ บ ริ ห า รและ
พนักงานที่ต้องเดินทางโดยรถยนต์ 
บริษัทนทลินจงึได้ให้บริการรถยนต์
ใ ห้ เ ช่ าพ ร้ อมคนขั บ  โดยคิ ด
ค่าบริการแบบเหมารายวัน อัตรา
วันละ  1,800 บาท  โดยอั ต ร า
ค่าบริการเป็นราคาตลาดและมี
เงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

-  ค่ าว่ า จ้ า ง ฝ่ ายกฎหมายของ 
นทลินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายพาณิชย์นาวีให้บริการ
ด้านเอกสารสัญญา โดยมีอัตรา
ค่าบริการ 3,500 บาทต่อชัว่โมง ซึ่ง
ถูกก าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึน้จริง
ของนทลิ น  บวกส่ วนต่ า งซึ่ ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
โดยอัตราค่ าบ ริ การดั งกล่ า ว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บ ริ ก า ร ส า นั ก ง า น กฎหมาย
ภายนอก 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติโดยอัตราค่าบริการมี
ความสมเหตสุมผล  
 

1.8 TMT จ่ายค่าค่าธรรมเนียม
ตามสัญญารับประกันเงินกู้ ยืม 
(Guarantee Loan) ให้แก่นทลิน 
-  ค่ าบ ริ กา ร อ่ืน  (Guarantee 
Fee) 
- เจ้าหนีอ่ื้น 

 
 

 
45,000.0 

 
- 
 

 
 

 
- 
 

- 
 

-   TMT จ า เ ป็นต้องใ ห้นทลินค า้
ประกันวงเงินกู้ ยืมส าหรับการขอ
เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 

-  นทลินให้การค า้ประกันเงินกู้ ยืม
กบัสถาบนัการเงินให้แก่ TMT  

-   นทลินเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามสญัญารับประกันเงิน

การค า้ประกันเงินกู้ของ TMT 
ตามความจ าเป็นของธุรกิจ 
โดยอัต ราการค า้ป ระกัน
วงเงินกู้ยืมสมเหตสุมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

กู้ ยื ม  ( Loan Guarantee 
Agreement) ที่อัตราร้อยละ 0.2 
ของจ านวนเงินกู้ยืมยอดคงเหลือ 
(outstanding balance)  เ ป็นค่า
ด าเนินการเอกสาร 

-  เป็นรายการที่เกิดขึน้ในอดีตและ
จะไม่เกิดขึน้ในอนาคตเน่ืองจาก 
TMT จะด าเนินการขอยกเลิกการ
ค า้ประกันจากนทลินภายหลัง
กลุ่มบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

1.9 BSC ใช้บริการสถานที่ออก
ก าลังกายและจ่ายค่าบริการ
อาหารกลางวนัแก่นทลิน  
- คา่บริการ 
 

 
 

 
165,091.5 

 
 

 
219,151.0 

 

-  บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้
พนักงานออกก าลังกายเพื่ อให้
พนักงานมีสขุภาพแข็งแรง บริษัทฯ 
จึงได้ท าสัญญาใช้บริการสถานที่
ออกก าลงักาย ซึง่ถือเป็นสวสัดิการ
ให้แก่พนกังาน  

-  บริษัทฯ จ่ายค่าใช้บริการสถานที่
ออกก าลงักายให้แก่นทลิน ส าหรับ
พนักงานของบริษัทฯ ในอัตรา
ค่าบริการ 1,085 บาทต่อคนต่อ
เดือน ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นอัตรา
ตลาดของสถานออกก าลังกายที่
ตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 

-  อตัราคา่บริการเป็นอตัราตลาดของ
สถานออกก าลังกายที่ตัง้อยู่ ใน
บริเวณใกล้เคียง  

-  เ น่ื องจาก ร้ านอาหารบ ริ เวณ
ใกล้เคียงกับ อาคารส านักงานของ
บริษัทฯ มีจ านวนน้อย บริษัทฯ จึง
จ้างนทลิน ในการจัดหาอาหาร
กลางวันส าหรับพนักงานของ
บริษัทฯ ในอตัราคนละ 35 บาทต่อ
คนตอ่วนั  

-  บริษัทฯได้ว่าจ้างบริษัทนทลิน 
จัดหาผลไม้เพิ่มเติมส าหรับมื อ้
กลางวนัให้พนักงาน โดยนทลินได้
ให้บริการ 3 วนัต่อสปัดาห์ และคิด

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติโดยบริษัทฯได้ประโยชน์
และมีอัตราค่าบริการสมเหต ุ
สมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

ค่าบริการในอัตราคนละ 13 บาท
ตอ่คนตอ่วนั 

-  อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาด
ของร้านอาหารที่ตัง้อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง  

1.10 BSC จา่ยคา่บริหารจดัการ
แก่นทลิน  
- คา่บริการอ่ืนๆ  
- เจ้าหนีอ่ื้น 
 

 
 

1,037,595.0 
50,180.7 

 

 
 

1,078,125.0 
109,316.6 

 

BSC จ่ายค่าบริหารจัดการส าหรับ
บริการหลกั ดงัตอ่ไปนี ้
- ค่ า บ ริ ก า ร ร ะบบ เทค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ  ( Management 
Information System) มี อั ต ร า
ค่าบริการ 3,566 บาทต่อคนต่อ
เดือน ซึ่งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกสว่นต่าง
ซึ่งครอบคลมุการบริการของนทลิน 
โดยอัตราค่ าบ ริ การดั งกล่ า ว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผู้ ให้บริการภายนอก 

-  ค่าบริการระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
ERP (Microsoft Dynamic AX) โดย
มีอตัราคา่บริการ 4,740 บาทตอ่คน
ตอ่เดือน ซึง่ถกูก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกสว่นต่าง
ซึ่งครอบคลมุการบริการของนทลิน 
โดยอัตราค่ าบ ริ การดั งกล่ า ว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผู้ ให้บริการภายนอก 

-  ค่าบริการระบบสารสนเทศ ระบบ 
E-mail แ ล ะ  License โ ด ย ไ ด้
ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยของ E-mail โดยมี
ค่าบริการ 5,696 บาทต่อเดือน ซึ่ง
ถูกก าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึน้จริง
ของนทลิ น  บวกส่ วนต่ า งซึ่ ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
โดยอัตราค่ าบ ริ การดั งกล่ า ว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผู้ ให้บริการภายนอก 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติโดยบริษัทฯได้ประโยชน์
และมีอัตราค่าบริการสมเหต ุ
สมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

-  ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล 
( Human Resource 
Management) อตัราค่าบริการ ละ 
3,513 บาท ต่อคน/เดือน ซึ่งถูก
ก าหนดโดยต้นทนุที่เกิดขึน้จริงของ 
นทลินบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุม
การบริการของนทลิน โดยอัตรา
ค่ าบ ริ กา รดั งกล่ า วสามา ร ถ
เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับ 
ผู้ ให้บริการภายนอก 

-  ค่าเช่าห้องเพื่อจัดประชุมอบรม
สัมมนา นทลินให้เช่าห้องเพื่อจัด
ประชุมอบรมสัมมนา โดยคิด
ค่าบริการแบบเหมารายวัน อัตรา
วันละ  2,000 บาท  โดยอั ต ร า
ค่ าบ ริ กา รดั งกล่ า วสามา ร ถ
เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับ 
ผู้ ให้บริการภายนอก 

-  ค่ า ใ ช้ จ่ ายในการ เช่ า รถยนต์
ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนงานการ
บ ริ หา รส าห รั บผู้ บ ริ ห า รและ
พนักงานที่ต้องเดินทางโดยรถยนต์ 
บริษัทนทลินจงึได้ให้บริการรถยนต์
ใ ห้ เ ช่ าพ ร้ อมคนขั บ  โดยคิ ด
ค่าบริการแบบเหมารายวัน อัตรา
วันละ  1,800 บาท  โดยอั ต ร า
ค่าบริการเป็นราคาตลาดและมี
เงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

-  ค่ าว่ า จ้ า ง ฝ่ ายกฎหมายของ 
นทลินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายพาณิชย์นาวีให้บริการ
ด้านเอกสารสัญญา โดยมีอัตรา
ค่าบริการ 3,500 บาทต่อชัว่โมง ซึ่ง
ถูกก าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึน้จริง
ของนทลิ น  บวกส่ วนต่ า งซึ่ ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
โดยอัตราค่ าบ ริ การดั งกล่ า ว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

บ ริ ก า ร ส า นั ก ง า น กฎหมาย
ภายนอก 

-  ค่าว่าจ้างบริการจัดกิจกรรมเพื่อ
เส ริมสร้างความสัมพัน ธ์ ของ
พนักงานและเป็นสวัสดิการของ
กลุ่มบริษัทนทลิน เช่น กิจกรรม 
Sportday, กิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น 
ซึ่งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึน้
จริงของนทลิน บวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของ  นทลิน 
โดยอัตราค่ าบ ริ การดั งกล่ า ว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผู้ ให้บริการภายนอก 

1.11 BSCจา่ยคา่ธรรมเนียมการ
รับประกนัเงินกู้ยืมให้แก่นทลิน 
- คา่บริการอ่ืน 
- เจ้าหนีอ่ื้น 

 
 

7,500.0 
- 
 

 
 

- 
- 
 

- BSC จ า เ ป็น ต้องใ ห้นทลินค า้
ประกันวงเงินกู้ ยืมส าหรับการขอ
เงินกู้ จากสถาบันการเงินโดย 
นทลินเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามสญัญารับประกันเงิน
กู้ ยื ม  ( Loan Guarantee 
Agreement) ที่อัตราร้อยละ 0.2 
ของจ านวนเงินกู้ยืมยอดคงเหลือ 
(Oustanding Balance)  เ ป็นค่า
ด าเนินการเอกสาร 
- BSC จะด าเนินการขอยกเลิกการ
ค า้ประกันจากนทลิน ภายหลัง
กลุ่มบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

กา รค า้ ป ระกัน เ งิ นกู้ ข อ ง 
บริษัทฯ ตามความจ าเป็น
ของธุรกิจ โดยอัตราการค า้
ประกันวงเงินกู้ ยืมสมเหต ุ
สมผล 
 

1. 12 BSC จ่ า ย ค่ า เ ช่ า แ ล ะ
บริการส านกังาน  
-  ค่ า เช่ าและบ ริการอาคาร
ส านกังาน 
- เจ้าหนีอ่ื้น 
 
 
 

 
 

37,800.0 
 
- 

 
 

- 
 
- 

- BSC เช่าพืน้ที่ของอาคารวารินชัน้ 
1 เนือ้ที่รวม 105 ตารางเมตร เพ่ือ
ใช้เป็นส านักงานของบริษัท อายุ
สัญญาเช่า 3 ปี เร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 
มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 
2562 โดยจา่ยคา่เชา่เดือนละ 200 
บาทต่อ ตร.ม.และค่าบริการ 200 
บาทตอ่ ตร.ม. ตามล าดบั หรือคิด
เป็น 42,000 บาท บาทต่อเดือน 
โดยอัตราค่าเช่าพืน้ที่ส านักงาน
เป็นราคาตลาดซึ่งใกล้เคียงกับ

เป็นรายการเช่าสินทรัพย์ที่
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข
การค้ามีความสมเหตสุมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

อัตราค่าเช่าส านักงานในพืน้ที่
บริเวณใกล้เคียง 
- บริษัทฯ ได้ซือ้ตึกวารินจากนทลิน
เ ม่ื อ วั น ที่  10 สิ ง ห าคม  2559   
ท า ใ ห้ ไ ม่ มี ร า ยก า รดั ง กล่ า ว 
อีกตอ่ไปในอนาคต 
- อย่างไรก็ดี  ในปี  2560 BSC มี
ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือนส าหรับ
การเช่าอาคารวารินในปี 2558 
และ 2559 จ านวน 37,800.0 บาท 
ซึ่ งนทลินไ ด้ถูก เ รียก เ ก็บจาก
ส านกังานเขตในจ านวนเดียวกนั 

1. 13 NSSG รั บ บ ริ ก า ร จ า ก 
นทลิน 
- คา่บริการอ่ืน 
- เจ้าหนีอ่ื้น 

 
 

1,753,941.7 
155,587.5 

 

 
 

2,473,706.5 
96,779.3 

 

- NSSG จ่ า ย ค่ า บ ริ ก า ร ร ะ บบ
ส า ร ส น เ ท ศ  ( Management 
Information System)  แ ล ะ
ค่าบริการระบบฐานข้อมลู (VRM 
Management)  เดือนละ 2,670 
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถูกก าหนดโดย
ต้นทนุที่เกิดขึน้จริงของนทลินบวก
ส่วนต่างซึ่งครอบคลมุการบริการ
ของนทลิน โดยอัตราค่าบริการ
ดงักล่าวสามารถเทียบเคียงได้กบั
การใ ช้บ ริการกับผู้ ใ ห้บ ริการ
ภายนอก 
-  ในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าบริการระบบสารสนเทศ
( Management Information 
System)  และค่าบ ริการระบบ
ฐานข้อมลู (VRM Management)  
พร้อมทัง้มีการเรียกเก็บค่าบริการ
ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป ERP 
(Miccrosoft Dynamic AX)
เพิ่มเติม โดยมีอัตราค่าบริการ 
2,966 เห รียญสหรัฐฯต่อเดือน 
และ 3,386 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน 
ตามล าดบั ซึง่ถกูก าหนดโดยต้นทนุ
ที่เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกส่วน
ต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ

เป็นรายการที่สนับสนนุธุรกิจ
ของบ ริ ษัทโดยมีอัตราค่า 
บริการที่สมเหตสุมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

นทลิน โดยอตัราคา่บริการดงักล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผู้ ให้บริการภายนอก 

1.14 NMC ใ ห้ เ ช่ า โกดังและ
ให้บริการงานเอกสาร  
- รายได้อ่ืน 
- ลกูหนีอ่ื้น 

 
 

37,000.0 
- 
 

 
 

3,000 
- 
 

-  NMC ให้บริการเช่าอาคารโกดัง
เพื่อใช้เป็นสถานที่ เก็บเอกสาร
แ ล ะ สิ น ท รั พ ย์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  
โดยอาคารโกดังตั ง้อยู่ที่  641  
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปร
การ มีพืน้ที่ 199.00 ตารางเมตร 
คิดอตัราคา่เชา่เดือนละ 200 บาท
ต่อตาราง เมตร  รวมเ ป็น เงิน 
39,800 บาทต่อเดือน สัญญามี
ระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 ธ.ค. 58 
ถึงวนัที่ 30 พ.ย. 59  

-  อัตราค่าเช่าเป็นอัตราตลาดของ
การเชา่โกดงัในพืน้ที่ใกล้เคียง  

-  NMC ไม่ มีการต่อสัญญาเช่ า 
ดังนั น้  รายการ นี จ้ึ ง ไม่ มี ในปี
ปัจจบุนั 

-  นอกจากนัน้ NMC ให้บริการการ
รับจ้างติดต่อด้านเอกสารกับ
หน่วยราชการที่เก่ียวข้อง เชน่ การ
จดทะ เบี ยนจ านอง เ รื อ  ห รื อ 
จดทะ เบี ยน เ รื อ ใหม่  ( Agent 
Service)  โ ด ย ก า ห น ด อั ต ร า
คา่บริการ 1,000 - 3,000 บาท ตอ่
ประเภทงาน ซึ่งเป็นการก าหนด
ราคาโดยใช้วิ ธีต้นทุนบวกส่วน
ตา่ง (Cost plus)   

-  ในปี 2561 นทลินวา่จ้าง NMC เพื่อ
ด าเนินการด้านเอกสารบริการ
ตัวแทนเอเย่นต์กับกรมเจ้าท่า 
ใ ห้ กั บ เ รื อ  Tsuruzaki โ ด ยคิ ด
ค่าบริการระหว่าง 1,000 – 3,000 
บาทต่อรายการซึ่งเป็นการก าหนด
ราคาโดยใช้วิธีต้นทนุบวกส่วนต่าง 
(Cost plus) 

เป็นรายการเช่าสินทรัพย์ที่
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยอัต ราค่ า เ ช่ า มี ค ว าม
สมเหตสุมผลและกลุม่บริษัทฯ 
ได้ประโยชน์ 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

1.15 NMC เชา่อาคารส านกังาน 
บริการสว่นกลางจากนทลิน  
- ค่าเช่าอาคารส านักงานและ
คา่บริการอ่ืน ๆ  
- เจ้าหนีอ่ื้น 
 

 
 

101,100.0 
 

- 

 
 

- 
 

- 
 

-  นทลินเป็นเจ้าของตึกวารินซึ่งเป็น
อาคารส านกังาน 7 ชัน้  

- NMC เช่าพืน้ที่ของอาคารวาริน
ชัน้  4 เนือ้ที่ รวม 280.8 ตาราง
เมตร เพื่อใช้เป็นส านักงานของ
บริษัทฯ อายุสัญญาเช่า 3 ปี เร่ิม
ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 
31 ธันวาคม 2561 โดยจา่ยคา่เชา่ 
200 บาทตอ่ ตร.ม. และคา่บริการ 
200 บาทต่อ ตร.ม. ตามล าดับ 
ห รือคิด เ ป็นเดือนละ 112,320 
บาท บาทต่อเดือน โดยอัตราค่า
เช่าพื น้ที่ ส านักงานเ ป็นราคา
ตลาดซึ่งใกล้เคียงกับอตัราค่าเช่า
ส า นั ก ง า น ใ น พื ้น ที่ บ ริ เ ว ณ
ใกล้เคียง 

- นทลิน คิดค่าไฟฟ้าจาก NMC 
จ านวน 78,912.00 บาท โดยคิด
จากหน่วยไฟฟ้าที่บริษัทฯ ใช้จริง
คณูกบัอตัราคา่ไฟฟา้ที่เทียบเคียง
ได้กับอัตราค่าไฟฟ้าที่อาคารใน
เพืน้ที่ใกล้เคียงคิดกบัลกูค้า 

-  บริษัทฯ ได้ซือ้ตึกวารินจากนทลิน
เ ม่ื อ วั น ที่  10 สิ ง ห าคม  2559   
ท าให้ไม่มีรายการดังกล่าวอีก
ตอ่ไปในอนาคต 

-   อย่างไรก็ดี  ในปี 2560 NMC มี
ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือนส าหรับ
การเช่าอาคารวารินในปี2558 
และ2559 จ านวน 101,100บาท
ซึ่ ง น ท ลิ น ไ ด้ ถู ก เ รี ย ก เ ก็ บ  
จากส านักงานเขตในจ านวน
เดียวกนั 

เป็นรายการเช่าสินทรัพย์ที่
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข
การค้ามีความสมเหตสุมผล  
 

1.16 NMC จ่ายค่าบริการอ่ืน  ๆ
จากนทลิน  
- คา่บริการอ่ืน  
- เจ้าหนีอ่ื้น 

 
 

3,167,436.0 
330,389.2 

 
 

3,495,363.0 
433,289.0 

NMC จ่ายค่าบริหารจัดการส าหรับ
บริการหลกั ดงัตอ่ไปนี ้
- ค่ าบ ริ กา ร ระบบสารส น เทศ 
( Management Information 
System) เดือนละ 170,880 บาท 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ โดยอัตราค่าบริการมี
ความสมเหตสุมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

ซึ่งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึน้
จริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
โดยอัต ราค่าบ ริการดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผู้ ให้บริการภายนอก  
- สว่นในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าบริการใหม่ เป็น 3,566 
บาทตอ่คนตอ่เดือน ซึง่ถกูก าหนด
โดยต้นทุนที่เกิดขึน้จริงของนทลิน 
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการ
บ ริการของนทลิ น  โดยอัต รา
ค่ าบ ริ กา รดั งกล่ า วสามา รถ
เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับ 
ผู้ ให้บริการภายนอก 

-  ค่าบริการระบบฐานข้อมลู (VRM 
Management)  เดือนละ 46,500 
บาท ซึ่งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลินบวกส่วน
ต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ
นทลิ น  โ ด ยอัต ร า ค่ า บ ริ ก า ร
ดงักล่าวสามารถเทียบเคียงได้กบั
การใ ช้บ ริการกับผู้ ใ ห้บ ริการ
ภายนอก  

-  ในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าบริการและเ รียกเ ก็บ
ค่ า บ ริ ก า ร ร ะ บ บ โ ป ร แ ก ร ม
ส า เ ร็ จ รู ป  ERP (Miccrosoft 
Dynamic AX) โ ด ย มี อั ต ร า
ค่าบริการ 4,740 บาทต่อคนต่อ
เดือน ซึ่งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของนทลิน บวกสว่นต่าง
ซึ่งครอบคลมุการบริการของนทลิน 
โดยอัตราค่ าบ ริ การดั งกล่ า ว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผู้ ให้บริการภายนอก  

- ค่าบริการระบบสารสนเทศ ระบบ 
E-mail แ ล ะ  License โ ด ย ไ ด้
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยของ E-mail โดยมี
ค่าบริการ 5,696 บาทต่อเดือน ซึ่ง
ถูกก าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึน้จริง
ของนทลิ น  บวกส่ วนต่ า งซึ่ ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
โดยอัตราค่ าบ ริ การดั งกล่ า ว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผู้ ให้บริการภายนอก 
- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล 
( Human Resource 
Management) ก า หนดที่ ร าคา
เ ดื อ น ล ะ  79,728 บ า ท ซึ่ ง ถู ก
ก าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึน้จริง
ข อ ง นทลิ น บ ว ก ส่ ว น ต่ า ง ซึ่ ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
โดยอัต ราค่าบ ริการดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกบัผู้ ให้บริการภายนอก 
- ในปี  2561 มีการเปลี่ยนแปลง
อตัราค่าบริการ มีอตัราค่าบริการ 
3,513 บาท ตอ่คนตอ่เดือน 

-  บริษัทฯ ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของ    
นทลินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายพาณิชย์นาวีให้บริการ
ด้านเอกสารสัญญา โดยมีอัตรา
ค่าบริการ 3,500 บาทต่อชั่วโมง 
ซึ่งถูกก าหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึน้
จริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่ง
ครอบคลุมการบริการของนทลิน 
โดยอัต ราค่าบ ริการดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บ ริ ก า ร ส า นั ก ง า น กฎหมาย
ภายนอก 

1.17 NMC ใ ช้บ ริการสถานที่
อ อ ก ก า ลั ง ก า ย แ ล ะ จ่ า ย
ค่าบริการอาหารกลางวันแก่ 
นทลิน 

 
 
 
 

 
 
 
 

- NMC มี น โ ย บ า ย ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
พนักงานออกก าลังกายเพื่อให้
พนั ก ง า น มี สุ ข ภ าพแ ข็ ง แ ร ง  
บริษัทฯ จึงได้ท าสญัญาใช้บริการ

รายการดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อพนักงานของ
บริษัท โดยมีราคาค่าบริการ
สมเหตสุมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

- คา่บริการอ่ืน 
- เจ้าหนีอ่ื้น 
 

424,037.0 
- 
 

531,054.0 
- 
 

สถานที่ออกก าลงักาย ซึ่งถือเป็น
สวสัดิการให้แก่พนกังาน  
- NMC จ่ายค่าใช้บริการสถานที่
อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ใ ห้ แ ก่ นทลิ น 
ส าหรับพนักงานจ านวน 22 คน 
ในอตัราค่าบริการ 1,085 บาทต่อ
คนตอ่เดือน  

-  อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาด
ของสถานออกก าลังกายที่ตัง้อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง 

-  NMC จ้างนทลิน ในการจัดหา
อาหารกลางวันส าหรับพนักงาน
จ านวน 22 คน ในอตัราคนละ 35 
บาทต่อคนต่อวันอัตราค่าบริการ
เป็นอัตราตลาดของร้านอาหารที่
ตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 

-  ทั ง้นี  ้บริษัทฯ  ได้ว่าจ้างบริ ษัท 
นทลิน จัดหาผลไม้เพิ่มเติมในมือ้
กลางวันส าหรับพนักงาน โดย
ให้บริการ 3 วนัต่อสปัดาห์ และคิด
ค่าบริการในอัตราคนละ 13 บาท
ตอ่คนตอ่วนั ซึง่อตัราคา่บริการเป็น
อตัราตลาดของร้านอาหารที่ตัง้อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง 

 

1.18 NMCจ่ายค่าธรรมเนียม
การรับประกันเงินกู้ ยืมให้แก่ 
นทลิน 
- คา่บริการอ่ืน 
- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

 
 
 

15,000.0 
- 

 
 
 

- 
- 

- NMC จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ห้ น ท ลิ น  
ค า้ประกันวงเงินกู้ ยืมส าหรับการ
ขอเงินกู้ จากสถาบันการเงินโดย 
นทลินเ รียกเก็บค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามสัญญารับประกันเงิน
กู้ ยื ม  ( Loan Guarantee 
Agreement) ที่อัตราร้อยละ 0.2 
ของจ านวนเงินกู้ ยืมยอดคงเหลือ 
(Oustanding Balance)  เ ป็นค่า
ด าเนินการเอกสาร 

-  NMC จะด าเนินการขอยกเลิกการ
ค า้ประกันจากนทลิน ภายหลัง
กลุ่มบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

การค า้ประกันเงินกู้ ของ NMC 
ตามความจ าเป็นของธุรกิจ 
โดยอตัราการค า้ประกันวงเงิน
กู้ยืมสมเหตสุมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

2. บริษัท  ีออยล์ 
จ ากัด (มหาชน)  
(" ีออยล์") 
 
 

2.1 BSC ใ ห้ บ ริ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการคนประจ า เ รือใ ห้กับ  
“ซีออยล์” 
- รายได้คา่บริการ 
 

 
 
 
- 

 
 
 

341,000.0 

- “ซีออยล์” เป็นผู้ ให้บริการในการ
จัดหาอาหาร ท าความสะอาดและ
ซักรีด (Catering service) ส าหรับ
เรือ Navathanee ที่มีบริษัท “PRM” 
เป็นเจ้าของเรือ  

- “ซีออยล์” ได้ว่าจ้าง BSC บริหาร
จัดการคนประจ าเรือให้กับเรือล า
ดังกล่าว โดยคิดราคาค่าบริการ
เป็นราคาต้นทนุบวกสว่นตา่ง (cost 
plus) 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯซึง่มีราคาและ
เงื่อนไขการค้าที่สมเหตสุมผล 

2.2 บ ริ ษั ท ฯ  “PRM” ว่ า จ้ า ง  
“ซีออยล์” ให้บริการ Caterting  
- ต้นทนุคา่บริการ Catering 
 

 
 

24,617,048.5 
 

 
 

36,284,081.8 
 

-  บริษัทฯ ว่าจ้างซีออยล์  ในการ
จดัหาอาหาร ท าความสะอาด และ
ซักรีด ให้แก่พนักงานประจ าแท่น
ขุดเจาะน า้มันบนเรือพักอาศัย 
(Cartering and Service) ซึ่งอัตรา
ค่าบริการคิดเป็นตอ่คนต่อวนั ตาม
อัตราที่ ตกลงกันและสามารถ
เทียบเคียงได้กับราคาที่บริษัทฯ 
สามารถว่าจ้างจากผู้ ให้บริการ 
รายอ่ืน   

เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการค้าที่สมเหตุ 
สมผล 

3. บริษัท เอ็น.เอ.ท.ี 
มาร์ท จ ากัด  
(“เอ็น.เอ.ที. มาร์ท”) 
 

3.1 บริษัทฯ ใช้บริการฟิตเนส 
ของ เอ็น.เอ.ที. มาร์ท 
- คา่บริการอ่ืน  
  

 
 

235,987.5 

 
 

- 
 

- บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้
พนักงานออกก าลังกายเพื่อให้
พนั ก ง า น มี สุ ข ภ าพแ ข็ ง แ ร ง  
บริษัทฯ จึงได้ท าสญัญาใช้บริการ
สถานที่ออกก าลังกาย ซึ่งถือเป็น
สวสัดิการให้แก่พนกังาน  
- บริษัทฯ จ่ายค่าใช้บริการสถานที่
ออกก าลังกายให้แก่ เอ็น.เอ.ที.
มาร์ท ส าหรับพนักงานจ านวน 77 
คน ในอตัราคา่บริการ 1,085 บาท
ต่อคนต่อเดือน โดยสญัญาการใช้
บริการเร่ิมตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 
2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และ
มีการตอ่สญัญาใหมใ่นปี 2560 

-  อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาด
ของสถานออกก าลังกายที่ตัง้อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง  

เ ป็ น ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
พนักงานของบริษัท โดยมี
ราคาคา่บริการสมเหตสุมผล   
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

3.2 บ ริ ษัทฯ  จ่ ายค่าบ ริการ
อาหารกลางวนัให้แก่ เอ็น.เอ.ที. 
มาร์ท  
- คา่บริการอ่ืน 
 

 
 
 

152,250.0 
 

 
 
 

- 

- เ น่ื องจาก ร้านอาหารบ ริ เวณ
ใกล้เคียงกบั อาคารส านกังานของ
บริษัทฯ มีจ านวนน้อย บริษัทฯ จึง
จ้าง เอ็น.เอ.ที. มาร์ท ในการจดัหา
อาหารกลางวันส าหรับพนักงาน
จ านวน 68 คน ในอตัราคนละ 35 
บาทตอ่คนตอ่วนั 
- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาด
ของร้านอาหารที่ตัง้อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง 

เป็นรายการที่เป็นประโยชน์
ต่อพนักงานของบริษัทฯ และ
มีราคาที่สมเหตสุมผล  

3.3 BSC ใช้บริการสถานที่ออก
ก าลังกายและจ่ายค่าบริการ
อาหารกลางวันแก่ เอ็น.เอ.ที . 
มาร์ท  
- คา่บริการอ่ืน 
 

 
 
 
 

49,087.5 

 
 
 
 

- 
 

- BSC มี น โ ย บ า ย ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
พนักงานออกก าลังกายเพื่อให้
พนั ก ง า น มี สุ ข ภ าพแ ข็ ง แ ร ง  
บริษัทฯ จึงได้ท าสญัญาใช้บริการ
สถานที่ออกก าลงักาย ซึ่งถือเป็น
สวสัดิการให้แก่พนกังาน 
- BSC จ่ายค่าใ ช้บริการสถานที่
ออกก าลังกายให้แก่ เอ็น.เอ.ที . 
มาร์ท ส าหรับพนักงานจ านวน 9 
คน ในอตัราคา่บริการ 1,085 บาท
ตอ่คนตอ่เดือน  
- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาด
ของสถานออกก าลังกายที่ตัง้อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง 

-   BSC จ้าง เอ็น เอ ที มาร์ท ในการ
จัดหาอาหารกลางวันส าหรับ
พนักงานจ านวน 11 คน ในอัตรา
คนละ 35 บาทตอ่คนตอ่วนั 

-  อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาด
ของร้านอาหารที่ตัง้อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง 

เ ป็ น ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
พนักงานของบริษัท โดยมี
ราคาคา่บริการสมเหตสุมผล  

3.4 NMC ใช้บริการสถานที่ออก
ก าลังกายและจ่ายค่าบริการ
อาหารกลางวันแก่ เอ็น.เอ.ที . 
มาร์ท  
- คา่บริการอ่ืน 
 

 
 
 
 

98,175.0 
 
 

 
 
 
 

- 

- NMC มี น โ ย บ า ย ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
พนักงานออกก าลังกายเพื่อให้
พนั ก ง า น มี สุ ข ภ าพแ ข็ ง แ ร ง  
บริษัทฯ จึงได้ท าสญัญาใช้บริการ
สถานที่ออกก าลงักาย ซึ่งถือเป็น
สวสัดิการให้แก่พนกังาน  

เ ป็ น ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
พนักงานของบริษัท โดยมี
ราคาคา่บริการสมเหตสุมผล  
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2561 

- NMC จ่ายค่าใช้บริการสถานที่
ออกก าลังกายให้แก่ เอ็น.เอ.ที. 
มาร์ท ส าหรับพนกังานจ านวน 22 
คน ในอตัราคา่บริการ 1,085 บาท
ตอ่คนตอ่เดือน  

-  อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาด
ของสถานออกก าลังกายที่ตัง้อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง 

-   NMC จ้าง เอ็น เอ ที มาร์ท ในการ
จัดหาอาหารกลางวันส าหรับ
พนักงานจ านวน 22 คน ในอัตรา
คนละ 35 บาทตอ่คนตอ่วนั 
- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาด
ของร้านอาหารที่ตัง้อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง 

4. นายทนิกร  
เทดิวิกรานต์ 

4.1 BIG SEA จ่ายค่าเช่าอาคาร
ส านกังาน  
- คา่เชา่อาคารส านกังาน 

 
 
- 
 
 

 
 

600,000.0 

นายทิ นก ร  เทิ ด วิ ก ร าน ต์  เ ป็ น
กรรมการบริหารของ BIG SEA ให้เช่า
อาคารส านักงาน ส าหรับบริษัท BIG 
SEA โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี  
สิน้สดุวนัที่  1 กรกฎาคม 2564 อตัรา
ค่าบริการต่อเดือน 100,000 บาท ซึ่ง
ถกูก าหนดโดยต้นทนุที่เกิดขึน้จริงของ 
กรรมการฯบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุม
การบริการของกรรมการฯ  ซึ่งอัตรา
ค่าบริการดงักล่าวสามารถเทียบเคียง
ไ ด้ กับการใ ช้บ ริ การจากบุ คคล 
ภายนอก 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติโดยบริษัทฯได้ประโยชน์
และมีอัตราค่าบริการสมเหต ุ
สมผล 

รายการอื่นๆ 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2561 

1. บริษัท นทลิน จ ากัด 
(“นทลิน”) 

 

1.1 บริษัทฯ “PRM” เป็นผู้ ให้เชา่
พืน้ที่บริเวณหลังคาอาคารซึ่ง
ตัง้อยู่บนที่ดินของผู้ ให้เช่าแก่ 
นทลิน 
- รายได้คา่เชา่หลงัคาอาคาร 
 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
36,000.0 

PRM ให้ เช่ าพื น้ที่ บ ริ เวณหลังคา
อาคารส านักงานส าหรับบ ริ ษั ท 
นทลิน ซึง่พืน้ที่ดงักลา่วตัง้อยูบ่นที่ดิน
ของ ”PRM” และนทลินน าไปใช้ในการ
ตัง้โครงการเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า พฒันา และด าเนินโครงการ

เป็นรายการให้เช่าพื น้ที่ตั ง้
โ ค ร ง ก า ร ข อ ง น ท ลิ น ที่
สนั บสนุนธุ ร กิ จของกลุ่ ม 
บริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าและ
เงื่อนไขทางการค้ามีความ
สมเหตสุมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2561 

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตัง้บนหลังคา ตัง้แต่ 1 มกราคม 
2561 โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี  
อัตราค่าเช่าต่อเดือน 3,000 บาท ซึ่ง
ถูกก าหนดโดยต้นทุนค่าบ ารุงรักษา
บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลมุการบริการ
ของ  “PRM” ซึ่ งอั ต ราค่ าบ ริ กา ร
ดงักล่าวสามารถเทียบเคียงได้กบัการ
ใช้บริการจากบคุคลภายนอก  

 

1.2 BSC ใ ห้ บ ริ ก า ร จ อ ง ตั๋ ว
เคร่ืองบินให้กับผู้ บริหาร ของ 
นทลิน  
- รายได้คา่บริการ 
- ลกูหนีอ่ื้น 

 
 
 

594,903.0 
- 

 
 
 

82,771.1 
80,105.6 

BSC ให้บริการจองตัว๋เคร่ืองบินให้กับ
ผู้บริหารของ นทลิน เพื่อไปดงูานที่ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยราคา
ค่ าบ ริการเ ป็ นราคาต้นทุนบวก 
สว่นตา่ง (cost plus) 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติโดยบริษัทฯได้ประโยชน์
และมีอัตราค่าบริการสมเหตุ 
สมผล 
 

1.3 NMC ขายสมดุบนัทกึข้อมลู
เรือให้กบันทลิน 
- รายได้อ่ืน  
 

 
 

1,600.0 

 
 

- 
 

NMC ขายสมุดบันทึก ข้อมูล เ รือ
ส าหรับให้พนักงานประจ าเรือใช้
ปฏิบัติงานโดยราคาค่าบริการเป็น
ราคาต้นทุนบวกส่วนต่าง  (cost 
plus) 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ ที่ เ ป็ นป ร ะ โ ยช น์กับ
บริษัทฯ  

1.4 NSSG ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ป็ น ที่
ปรึกษาเร่ืองเรือแก่นทลิน และ
นทลิน รับบ ริการ อ่ืน  ๆ  จาก 
NSSG  
- รายได้อ่ืน 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,163,174.4 
 

-  NSSG ให้บริการบริหารจัดการเรือ 
(Ship Management Service) แก่
บริษัทฯ 

-  NSSG ใ ห้ ท าห น้ าที่ ที่ ป รึ กษ า
เก่ียวกับ Technical consultancy 
services ส าหรับเรือของบริ ษัท  
นทลิน ซึ่งอัตราค่าบริการตามที่ 
ตกลงกันเป็นอัตราที่ซึ่งเทียบเคียง
ได้กับอัตราค่าบริการที่ก าหนด
ทัว่ไปในอตุสาหกรรม 

เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข
การค้าที่สมเหตสุมผล 
 

1.5 NSSG จ่ า ย ค่ า ป รึ ก ษ า 
เ ร่ื อง เ รือ เ ก่ี ยวกับ  Technical 
consultancy services 

 
 
- 

 
 

89,755.1 
 

NSSG ท าหน้าที่ที่ปรึกษาเก่ียวกับ 
Technical consultancy services 
ส าหรับเรือของบริษัท นทลิน ซึ่งอตัรา
ค่าบริการตามที่ตกลงกันเป็นอัตราที่
ซึ่งเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการที่
ก าหนดทัว่ไปในอตุสาหกรรม 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้าที่สมเหต ุ
สมผล 
 

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

2.1 BSC ใ ห้ บ ริ ก า ร จอ ง ตั๋ ว
เ ค ร่ื อ งบิ น กั บ ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง 

 
 
 

 
 
 

- BSC ให้บริการจองตั๋วเคร่ืองบิน
ให้กับผู้บริหารของซีออยล์ เพื่อไป
ดงูานที่ตา่งจงัหวดั 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคา



                                    ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 12 รายการระหว่างกนั 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 90 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ  (บาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2560 

ปีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2561 

ซีออยล์ และให้บริการจัดการ 
อ่ืน ๆ 
- รายได้คา่บริการ 
- ลกูหนีอ่ื้น 

 
 

47,650.0 
32,100.0 

 
 

- 
- 

- ราคาค่าบริการเป็นราคาต้นทุน
บวกสว่นตา่ง (cost plus)  

และเงื่อนไขการค้าที่สมเหต ุ
สมผล  

3. บริษัท  ีออยล์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
(Sea Oil Petroleum 
Pte Ltd.)  
(" ีออยล์ ปิโตรเลียม") 

3.1 BSC ใ ห้ บ ริ ก า ร จอ ง ตั๋ ว
เ ค ร่ื อ งบิ น กั บ ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง  
“ซีออยล์ ปิโตรเลียม”  
- รายได้คา่บริการ 
- ลกูหนีอ่ื้น 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

24,336.27 
141,626.72 

 

- BSC ให้บริการจองตั๋วเคร่ืองบิน
ใ ห้กับผู้ บ ริหารของ  “ซีออย ล์  
ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ” เ พื่ อ ไ ปดู ง า นที่
ตา่งประเทศและในประเทศ 

- ราคาค่าบริการเป็นราคาต้นทุน
บวกสว่นตา่ง (cost plus)  

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการค้าที่สมเหต ุ
สมผล  

4. บริษัท สปีด  
โปรดักช่ัน จ ากัด 

4.1 บริษัทฯ “PRM” จ่ายค่าจ้าง
จัดท าวิดีทัศน์ใช้ในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นบริษัทฯให้แก่ส
ปีด โปรดกัชัน่ 
- คา่ใช้จา่ยอ่ืน 
 

 
 

 
 

415,000.0 

 
 

 
 

203,037.4 
 

-  ราคาค่าบริการจัดท าวิดีทัศน์ใน
การจัดท าวีดีทัศน์แนะน าบริษัทฯ 
และใ ช้ ในการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้ น  เพื่อประโยชน์ในการ
ประชาสมัพนัธ์บริษัทฯ  

-  ราคาค่าบริการจัดท าวิดีทัศ น์
เทียบเคียงได้กับราคาที่บริษัทฯ 
จะสามารถจัดหาไ ด้จากผู้ ใ ห้ 
บริการรายอ่ืน 

เป็นรายการที่เป็นประโยชน์แก่
บริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข
การค้าที่สมเหตสุมผล 

5. สมาคมเจ้าของ 
เรือไทย 

5.1 บ ริ ษั ท ฯ  “PRM” จ่ า ยค่ า
สมาชิกให้กับสมาคมเจ้าของ 
เรือไทย  
- คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

 
 
 

80,000.0 

 
 
 

80,000.0 

บริษัทฯ ”PRM” ช าระค่าธรรมเนียม
สมาชิกสมาคมเจ้าของเรือซึ่งมีอัตรา
ปกติทัว่ไปส าหรับสมาชิก 
 

เ ป็ น ร า ย ก า ร ที่ มี อั ต ร า
คา่ธรรมเนียมตามอตัราที่เรียก
เก็บสมาชิกทัว่ไป 
 

5.2 NTL จ่ายค่าสมาชิกให้กับ
สมาคมเจ้าของเรือไทย  
- คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

 
 

45,000.0 

 
 

45,000.0 

NTL ช าระค่าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมเจ้าของเรือซึ่งมีอัตราปกติ
ทัว่ไปส าหรับสมาชิก 

เ ป็ น ร า ย ก า ร ที่ มี อั ต ร า
คา่ธรรมเนียมตามอตัราที่เรียก
เก็บสมาชิกทัว่ไป 

5.3 TMT จ่ายค่าสมาชิกให้กับ
สมาคมเจ้าของเรือไทย  
- คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

 
 

25,000.0 

 
 

25,000.0 

TMT ช าระค่าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมเจ้าของเรือซึ่งมีอัตราปกติ
ทัว่ไปส าหรับสมาชิก 

เ ป็ น ร า ย ก า ร ที่ มี อั ต ร า
คา่ธรรมเนียมตามอตัราที่เรียก
เก็บสมาชิกทัว่ไป 

5.4 BSC จ่ายค่าสมาชิกให้กับ
สมาคมเจ้าของเรือไทย  
- คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

 
 

- 

 
 

5,000.0 

BSC ช าระค่าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมเจ้าของเรือซึ่งมีอัตราปกติ
ทัว่ไปส าหรับสมาชิก 

เ ป็ น ร า ย ก า ร ที่ มี อั ต ร า
คา่ธรรมเนียมตามอตัราที่เรียก
เก็บสมาชิกทัว่ไป 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาข้อมลูรายการระหว่างกนั
ของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่าง  ๆ  จากฝ่ายบริหารของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้สอบทานข้อมูลตามที่ระบใุนหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับจากการตรวจสอบโดย
ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 เป็น
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รายการท่ีเป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเง่ือนไขค้าทัว่ไป ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูน
จะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจการต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่
คู่สญัญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (Arm’s length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่ง
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปนโยบายและขัน้ตอนดงักลา่วได้ดงันี ้

ในการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย 
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับริษัทฯ อาทิ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ 
หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ 
และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ผู้ที่มีสว่นได้เสยีจะไมส่ามารถเข้า
มามีสว่นร่วมในการพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่วได้  

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้รายการระหวา่งกนันัน้ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจดั
ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการท ารายการและ
ความสมเหตสุมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการเข้าท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และ
รายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัการดงันี ้

(ก)  การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิเป็นหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นข้อตกลง
ทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้องได้ หากรายการดงักล่าวนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (แล้วแตก่รณี)  

ทัง้นี ้บริษัทจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักลา่วเพื่อรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส  

(ข)  การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป  

การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้
ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบั ประกาศ 
และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนด
เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
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ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที่อาจจะเกิดขึน้  บริษัทฯ 
จะแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่วเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ เพื่อให้
มัน่ใจวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วมีความจ าเป็นและมีความสมเหตสุมผล โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็น
ส าคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ข้อบังคับ ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัของ
บริษัท หรือบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

1. ชื่อผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิของบริษัทฯ และงบการเงนิรวม 

ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

งวดบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียน
เลขที่ 

บริษัท 

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว  
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร 4843 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ากดั 

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว  
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร 4843 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ากดั 

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว  
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

นายธนิต โอสถาเลิศ 5155 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี 
จ ากดั 

2. สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีบัญชีที่ผ่านมา (ปี 2559 - 2561)  

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นส าหรับงบการเงินปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้

งบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมของ  
กลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการด าเนินงานรวมและ 
ผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินดสรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นส าหรับงบการเงินปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

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

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นส าหรับงบการเงินปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้

งบการเงินรวมของบริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุม่กิจการ) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่  31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด  
เฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

  งบการเงนิรวม 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 

        
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  360.17 4.30 2,974.25 27.85 1,286.13       11.89  
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  335.19 4.00 367.34 3.44 426.44        3.94  
 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั              -      -                -    -  - -  
 สินค้าคงเหลือ  116.91 1.39 121.04 1.13 120.5        1.11  
 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  3.39 0.04 9.87 0.09 2.8        0.03  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 815.66 9.73 3,472.49 32.52 1,835.87 16.98 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการเบกิใช้  63.42 0.76 119.67 1.12 176.41       1.63  
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย              -                -                -              -    - -  
เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  403.61 4.81 503.68 4.72 487.67       4.51  
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั  104.59 1.25 95.36 0.89 94.66       0.88  
เงินลงทนุทัว่ไป  97.33 1.16 95.89 0.90 119.82       1.11  
ที่ดิน อาคารและเรือเดินทะเล - สทุธิ  6,858.25 81.81 6,333.45 59.31 6,943.41     64.20  
คา่ความนิยม - -  - -  1,022.24       9.45  
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ  1.12 0.01 1.09 0.01 113.2       1.05  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี             -                -    20.55 0.19             -    -  
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  38.71 0.46 36.5 0.34 21.54       0.20  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  7,567.03 90.27 7,206.18 67.48 8,978.95    83.02  
รวมสินทรัพย์  8,382.69 100.00 10,678.67 100.00 10,814.82   100.00  
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนีสิ้นหมุนเวียน          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก 
    สถาบนัการเงิน  

389.85 4.65 - -  25       0.23  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  275.05 3.28 361.82 3.39 447.64       4.14  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั  57 0.68 - -  - -  
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
    ที่จะถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  

1,213.87 14.48 1,006.56 9.43 968.93       8.96  

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินที่จะถึง 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  

67.2 0.8 71.72 0.67 73       0.67  

 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  86.49 1.03 18.38 0.17 13.86       0.13  
 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  41.19 0.49 11.71 0.11 18.37       0.17  
 รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  2,130.64 25.42 1,470.19 13.77 1,546.80    14.30  
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  งบการเงนิรวม 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน          
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   3,089.93 36.86 2,563.04 24.00 1,960.29     18.13  
 หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน   428.45 5.11 356.98 3.34 283.21       2.62  
 หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี  44.27 0.53 12.43 0.12 13.54       0.13  
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  28.39 0.34 28.24 0.26 39.73       0.37  
 หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น  1.39 0.02 1.09 0.01 0.78       0.01  
 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  3,592.42 42.86 2,961.77 27.74 2,297.55    21.24  
 รวมหนีสิ้น  5,723.06 68.27 4,431.96 41.50 3,844.35    35.55  
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น          

ทนุจดทะเบียน 

2,000.00   2,500.00   2,500.00  

หุ้นสามญั จ านวน 2,500,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท  (พ.ศ. 2558 : หุ้นสามญั จ านวน 
4,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท  พ.ศ. 
2559 : หุ้นสามญั จ านวน 20,000,000 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท) 

ทนุที่ออกและช าระแล้ว 

2,000.00 23.86 2,500.00 23.41 2,500.00     23.12  

หุ้นสามญั จ านวน 2,500,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท  (พ.ศ. 2558 : หุ้นสามญั จ านวน 
4,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท  พ.ศ. 
2559 : หุ้นสามญั จ านวน 20,000,000 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท) 

 สว่นเกินมลูค้าหุ้นสามญั - - 3,407.49 31.91 3,407.49     31.51  

 สว่นต ่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั  (417.16) (4.98) (417.16) (3.91) (417.16) (3.86)  

ก าไรสะสม          
   จดัสรรแล้ว          
      ทนุส ารองตามกฎหมาย 45.8 0.55 105.4 0.99 124.6       1.15  
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 861.81 10.28 600.14 5.62 1,052.14       9.73  
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือห้น 31.37 0.37 (72.59) (0.68) (76.53) (0.71)  
รวมส่วนของบริษัทฯ 2,521.82 30.08 6,123.28 57.34 6,590.54    60.94  
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 137.81 1.64 123.43 1.16 379.93       3.51  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,659.62 31.73 6,246.71 58.50 6,970.47    64.45  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,382.69 100.00 10,678.67 100.00 10,814.82   100.00  



                                      ส่วนท่ี 3 ข้อท่ี 13 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 4 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

  งบการเงนิรวม 

  ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด       
วันที่ 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้          
รายได้จากการให้บริการ 4,296.54 100 4,501.00 100 4,479.72 100 
ต้นทนุจากการให้บริการ (2,652.69) (61.74) (3,369.78) (74.87) (3,368.56) (75.20) 
ก าไรขัน้ต้น 1,643.86 38.26 1,131.22 25.13 1,111.16 24.8 
รายได้อ่ืน 73.93 1.72 39.75 0.88 92.46           2.06  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,717.79 39.98 1,170.97 26.02 1,203.62       26.87  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (397.82) (9.26) (345.05) (7.67) (389.69) (8.70) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน - สทุธิ 35.20 0.82 97.67 2.17 8.18           0.18  
ต้นทนุทางการเงิน (185.40) (4.32) (217.44) (4.83) (167.78) (3.75) 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

1,169.77 27.23 706.14 15.69 654.33       14.61  

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า 

152.82 3.56 54.98 1.22 150.35           3.36  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,322.59 30.78 761.12 16.91 804.68       17.96  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (120.43) (2.8) (2.01) (0.04) (58.26) (1.30) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 1,202.16 27.98 759.11 16.87 746.42       16.66  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       
รายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไป
ยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั       
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

2.6 0.06  -     -    9.6           0.21  

รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการ
ใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

2.6 0.06  -     -    9.6        0.21  

รายการที่จะจดัประเภทใหมไ่ปยงัก าไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั       
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลง

คา่งบการเงิน 
(16.71) (0.39) (89.84) (2.00) (4.08) (0.09) 

สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนของการ
ร่วมค้าตามวิธีสว่นได้เสีย 

- - (21.80) (0.48) (0.07) - 

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

(16.71) (0.39) (111.64) (2.48) (4.15) (0.09) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิ
จากภาษี 

(14.11) (0.33) (111.64) (2.48) 5.45         0.12  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,188.05 27.65 647.47 14.39 751.87       16.78  
       



                                      ส่วนท่ี 3 ข้อท่ี 13 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 5 

  งบการเงนิรวม 

  ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด       
วันที่ 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การแบ่งปันก าไรสุทธิ       
สว่นที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 787.64 18.33 717.93 15.95 711.82         15.89  
สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นอ่ืนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

175.4 4.08 - - -               -    

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจ
ควบคมุ 

239.13 5.57 41.18 0.91 34.6           0.77  

 1,202.16 27.98 759.11 16.87 746.42       16.66  
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
สว่นที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของบริษัทฯ 779.74 18.15 613.97 13.64 717.25         16.01  
สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นอ่ืนจากการรวมธุรกิจ

ภายใต้การควบคมุเดียวกนั 
175.4 4.08  -  -  -  -  

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจ
ควบคมุ 

232.92 5.42 33.5 0.74 34.62           0.77  

 1,188.05 27.65 647.47 14.39 751.87       16.78  

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน          
   ก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทฯ (บาท) 0.64   0.33   0.28   

  



                                      ส่วนท่ี 3 ข้อท่ี 13 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 6 

งบกระแสเงนิสดรวม 

  งบการเงนิรวม 

  ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรส าหรับปี 1,202.16 759.11 746.43 
ปรับรายการที่กระทบก าไรเป็นเงนิสดรับ (จ่าย)       
คา่เสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย 468.60 657.9 501.92 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอปุกรณ์และเรือเดินทะเล 0.35 1.51 (44.12) 
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 44.91 3.74 (24.12) 
สว่นแบง่ขาดทนุ (ก าไร) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า (152.82) (54.98) (150.35) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12.16 3.46 5.38 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้ (30.36) (73.98) (4.38) 
ดอกเบีย้จา่ย 203.24 217.44 167.78 
ดอกเบีย้รับ (34.09) (12.93) (20.43) 
คา่ใช้จา่ย(รายได้) ภาษีเงินได้ 120.43 2.01 58.26 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนีสิ้นด าเนินงาน 

1,834.58 1,503.28 1,236.37 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน    
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (159.96) (264.02) 29.17 
สินค้าคงเหลือ (4.43) (12.39) 13.45 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 17.8 (6.43) 7.57 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 10.73 10.51 14.91 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 619.59 311.22 (149.40) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 26.64 (29.48) 4.74 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 5.7 (0.30) 6.25 
จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (3.60) (0.62) 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 2,350.65 1,508.79 1,162.44 
จา่ยภาษีเงินได้ (125.49) (118.44) (54.98) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  2,225.16 1,390.35 1,107.46 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรับ (จา่ย) จากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ (40.49) (59.73) (56.83) 
เงินสดรับช าระจากการให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 459.61 79 35 
เงินสดจา่ยจากการให้กู้ยืมระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั (418.72) (79) (35) 
เงินสดรับช าระจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 222.48  -    -  
เงินสดจา่ยจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั -     -    -  
เงินสดจา่ยสทุธิเพ่ือซือ้ธุรกิจ -      -  (1,392.00) 
เงินสดจา่ยเพ่ือลงทนุในบริษัทยอ่ย (614.56)                    -    -  
เงินสดจา่ยเพ่ือลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (308.48) (66.89) -  



                                      ส่วนท่ี 3 ข้อท่ี 13 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 7 

  งบการเงนิรวม 

  ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดจา่ยเพ่ือลงทนุในเงินลงทนุทัว่ไป (81.04) (3.74) -  
เงินสดจา่ยเพ่ือซอ่มเรือครัง้ใหญ่ ซือ้อปุกรณ์ และสว่นปรับปรุงอาคาร (3,688.68) (372.43) (450.62) 
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (0.73) (0.13) -  
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ 17.48  -  584.43 
ดอกเบีย้รับ 34.09 12.93 20.44 
เงินปันผลรับ -     -    166.28 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,419.04) (489.99) (1,128.30) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับ (จา่ย) จากเงินเบิกเกินบญัชแีละ เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

191.75 (384.82) (34.51) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 463.95 -                         -    
เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั (661.91) (57)                         -    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,466.49 775.02 219.85 
เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,672.98) (1,236.88) (1,364.96) 
เงินสดจา่ยช าระหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน (33.97) (66.87) (72.49) 
เงินสดรับจากสญัญาขายและเชา่คืน 514.25  -                          -    
เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ 1,705.91  -  -  
เงินสดรับจากการออกจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทนุ - 3,907.49 - 
เงินสดจา่ยจากการลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมเติม (27.48) - -  
เงินปันผลจา่ย (468.39) (981.13) (250) 
ดอกเบีย้จา่ย (203.16) (217.44) (167.78) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 2,274.46 1,738.35 (1,669.89) 
 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 80.58 2,638.71 (1,690.73) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 302.69 360.17            2,974.25  
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสด และรายการเทียบเทา่
เงินสด 

(23.10) (24.63) 2.61 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 360.17 2,974.25 1,286.13 
 
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด 

   

เจ้าหนีค้า่ซือ้อปุกรณ์ 5.32 4.09                    1.18  
เงินปันผลจา่ยสทุธิกบัเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 331.13 -    -    
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

  งบการเงนิรวม 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ หน่วย ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.38 2.36 1.19 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.33 2.28 1.11 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.77 0.83 0.77 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 18.31 22.75 14.82 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 19.67 15.83 24.29 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 23.05 28.32 27.89 
ระยะเวลาขายเฉลี่ย วนั 15.62 12.71 12.91 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 9.16 10.58 8.32 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 39.29 34.02 43.25 
วงจรเงินสด วนั (4.01) (5.48) (6.05) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability 
Ratio) 

    

อตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 38.26  25.13       24.80  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 29.00  17.47               16.11  
อตัราก าไรอ่ืน ร้อยละ 1.69  0.88                 2.02  
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร ร้อยละ 188.65  189.53            161.12  
อตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 27.98  16.87               16.66  
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 54.93  16.61               11.20  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency 
Ratio) 

    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 16.08  7.96  6.95 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 28.47  21.48  18.64 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 0.57  0.47  0.42 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy 
Ratio) 

    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 2.15 0.71 0.55 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.97 0.64 0.47 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เทา่ 10.95 6.31 6.60 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) เทา่ 0.31 0.47 0.30 
อตัราการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 37.43  121.19            123.25  
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  (Management Discussion and 
Analysis: MD&A) 

การวิเคราะห์และค าอธิบายที่จะกลา่วต่อไปนี ้จดัท าส าหรับงบการเงินรวมส าหรับปี 2559 2560 และ 2561 และควร
อ่านประกอบกับหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมดังกล่าว โดยงบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท าตามมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินไทย (TFRS) และงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 ที่ระบใุนสว่นนีเ้ป็นข้อมลู 
ที่ได้จดัท าขึน้ในรูปของงบการเงินรวม (Consolidated basis) 

เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเพื่อให้การถือหุ้นและการด าเนินงาน  
มีความโปร่งใสและลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการ  
1) ซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า จากบริษัท นทลิน จ ากัด (“นทลิน”) โดยบริษัทย่อย  
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ได้แก่ NTL NMC TMT BSC TIM TNS TNTL และ TST และ 2) ซือ้สินทรัพย์จากนทลินและ 
บริษัท คณุนที จ ากดั (“คณุนที”) ได้แก่ เรือศรีกระบี่ เรือ Energy Star เรือ Sriracha Eagle และตกึส านกังาน  

นอกจากนัน้ ในระหวา่งปี 2559 กลุม่บริษัทฯ ยงัมีการซือ้หุ้นเพิ่มเตมิจากบคุคลอื่น รวมถึงการลงทนุในบริษัทยอ่ย และ
กิจการร่วมค้าเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

บริษัทย่อย 

1. NSSG  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ถือหุ้นใน NSSG ร้อยละ 50.0 และเมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ลงทนุ
ในหุ้นสามญัของ NSSG เพิ่มเติม ในสดัสว่นร้อยละ 37.5 สง่ผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน NSSG ร้อยละ 87.5 ของจ านวนหุ้น 
ที่ออกแล้วทัง้หมด  

2. BSC 

เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นสามญัของ BSC เพิ่มเติม ในสดัสว่นร้อยละ 25.0 สง่ผลให้บริษัทฯ  
ถือหุ้นใน BSC ร้อยละ 99.9 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 

3. OCN 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามญัของ OCN ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตัง้ใหม่ โดยบริษัทถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 51.0 ของจ านวนหุ้นที่ออกแล้วทัง้หมด และ NSSG ถือหุ้นใน OCN ในสดัสว่นร้อยละ 49.0 ของจ านวนหุ้น
ที่ออกแล้วทัง้หมด 

กิจการร่วมค้า 

1. STC 

เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นสามญัของ STC ในสดัสว่นร้อยละ 51.0 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 

 2. BONGKOT 

เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2559 บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นสามญัของ BONGKOT ซึ่งเป็นบริษัทที่จดัตัง้ใหม่ โดยบริษัทถือหุ้น
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ในสดัสว่นร้อยละ 70.0 ของจ านวนหุ้นท่ีออกแล้วทัง้หมด  

ทัง้นี ้ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าที่อยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกันจาก  
นทลิน ดังนัน้ บริษัทฯ จึงจัดท างบการเงินรวมส าหรับปี 2558 ขึน้ใหม่ โดยถือเสมือนว่าบริษัทดงักล่าวเป็นบริษัทย่อย  
บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าของบริษัทตัง้แต่ก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีส าหรับ
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

การอภิปรายในสว่น “ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินการ” นีจ้ะอ้างอิง ดงันี ้

ส าหรับการวิเคราะห์ที่เก่ียวกบัฐานะทางการเงิน และตวัเลขที่เก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน 

ปีบญัชี 2559 หมายถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ปีบญัชี 2560 หมายถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ปีบญัชี 2561 หมายถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ส าหรับการวิเคราะห์ที่เก่ียวกบัผลการด าเนินงานและตวัเลขที่เก่ียวกบังบก าไรขาดทนุ 

ปีบญัชี 2559 หมายถึง ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ปีบญัชี 2560 หมายถึง ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ปีบญัชี 2561 หมายถึง ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ส าหรับการวิเคราะห์ที่เก่ียวกบักระแสเงินสด และตวัเลขที่เก่ียวกบังบกระแสเงินสด 

ปีบญัชี 2559 หมายถึง ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ปีบญัชี 2560 หมายถึง ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ปีบญัชี 2561 หมายถึง ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและฐานะทางการเงนิ 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2559 - 2561 

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการทางด้านการขนส่งและจัดเก็บน า้มนัดิบ ผลิตภัณฑ์น า้มนัส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น า้มนั  
กึ่งส าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเหลวอย่างครบวงจร โดยครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจหลกั 4 ประเภท ได้แก่  
1) ธุรกิจเรือขนสง่ฯ 2) ธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU 3) ธุรกิจเรือ Offshore และ 4) ธุรกิจบริหารเรือ โดยมีสว่นแบง่รายได้
ของแตล่ะธุรกิจในปี 2559 – 2561 ดงันี ้
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รายได้รวมปีบญัชี 2559 
4,296.5 ล้านบาท 

รายได้รวมปีบญัชี 2560 
4,501.0 ล้านบาท 

รายได้รวมปีบญัชี 2561 
4,479.7 ล้านบาท 

ตัง้แต่กลางปี 2560 เป็นต้นมา ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU อยู่ในภาวะชะลอตวั เนื่องจากเนื่องจากรัฐบาลจีน 
ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการควบคมุการน าเข้าน า้มนัดิบ และอนุญาตให้โรงกลัน่น า้มนัในประเทศจีนตอนเหนือ (Teapot 
Refinery) น าเข้าน า้มันดิบ เพื่อกลั่นน า้มันแทนการน าน า้มันเตาไปกลั่นน า้มันได้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงท าให้  
ความต้องการในการในการใช้เรือขนสง่และจดัเก็บ FSU ลดลง  นอกจากนี ้ความผนัผวนของสถานการณ์ราคาน า้มนัใน
ตลาดโลกที่ยงัไมเ่อือ้อ านวยให้ผู้ ค้าน า้มนัเก็บน า้มนัเพื่อเก็งก าไรในอนาคตตลอดทัง้ปี 2561 สง่ผลให้ความต้องการใช้และ
อตัราคา่เช่าเรือ FSU ของบริษัทฯ ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

อยา่งไรก็ตาม ในปี 2561 กลุม่บริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงการบริหารจดัการและปรับเปลีย่นกลยทุธ์ทางธุรกิจ เพื่อ
ลดผลกระทบจากปัจจยัภายนอกที่มีตอ่ธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU โดยการปรับลดจ านวนเรือ FSU ให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของลกูค้าที่ลดลงและหนัมาเร่งขยายธุรกิจเรือขนสง่น า้มนัส าเร็จรูปในประเทศอยา่งก้าวกระโดด เพื่อชดเชย
รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ที่ลดลง ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ขยายธุรกิจโดยการเข้าซือ้กิจการของ 
บริษัท บิ๊กซี จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่ท าธุรกิจขนส่งน า้มันส าเร็จรูปในประเทศ ใหญ่เป็นล าดับสองรองจากบริษัทฯ  
จนประสบความส าเร็จ โดยสามารถซือ้หุ้นร้อยละ 70 ของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด ได้เสร็จเรียบร้อยในราคา 1,540 ล้านบาท 
(โดยแบ่งออกเป็นการช าระโดยเงินสด 1,400 ล้านบาท และภาระผกูพนัที่ต้องช าระอีกจ านวน 140 ล้านบาท) ตัง้แต่เดือน
กรกฎาคม 2561 ซึง่การเข้าซือ้กิจการบริษัท บิ๊กซี จ ากดั ดงักลา่ว ท าให้กองเรือขนสง่น า้มนัส าเร็จรูปในประเทศของบริษัทฯ 
เพิ่มขึน้อีก 13 ล าทนัที และสง่ผลให้บริษัทฯ และสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึน้ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3 ของปี 2561 

รายการท่ีส าคญัที่สะท้อนภาพผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ ใน 3 ปีที่ผา่นมาสรุปได้ดงันี ้

รายการ (ล้านบาท) ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

รายได้จากการให้บริการ 4,296.5 4,501.0 4,479.7 

ก าไรขัน้ต้น 1,643.7 1,131.2 1,111.2 

อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ)  38.3 25.1 24.8 

คา่ใช้จา่ยขายและบริหาร 397.8 345.1 389.7 

ก าไรสทุธิ 1,202.2 759.1 746.4 

อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 28.0 16.9 16.7 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของ ของบริษัทใหญ่* 963.0 717.9 711.8 

50%

31%

11%
8%

34%

47%

12%
7%
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*หมายเหต:ุ ก าไรดงักลา่วค านวณจากก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ รวมกบัก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นอ่ืนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั  

รายได้จากการให้บริการส าหรับปี 2559 2560 และ 2561 เท่ากบั 4,296.5 ล้านบาท 4,501.0 ล้านบาท และ 4,479.7 
ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.76 และลดลงร้อยละ (0.48) ในปี 2560 และ 2561 ซึ่งในปี 2560 รายได้จาก 
การให้บริการของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปี 2559 เนื่องจากรายได้ในธุรกิจเรือขนสง่ฯ เป็นหลกั  

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ก าไรขัน้ต้นลดลงเนื่องจาก (1) ค่าบริการเฉลี่ยรายวันของเรือ Northern Pearl และเรือ 
Radiant Star ซึ่งเป็นเรือในธุรกิจเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ ลดลงตามอตัราค่าบริการในตลาดเรือขนาด Aframax ซึ่ง
ลดลงมากกวา่ก าไรขัน้ต้นของเรือขนสง่ฯ ภายในประเทศที่เพิ่มขึน้ และ (2) ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU 
ลดลง จากการที่ความต้องการในการในการใช้เรือขนสง่และจดัเก็บ FSU ลดลงตัง้แต่ช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560  สง่ผลให้
ความต้องการใช้และอตัราคา่เช่าเรือ FSU ของบริษัทฯ ลดลง 

ขณะที่ในปี 2561 รายได้และก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU ยงัอยู่ในภาวะชะลอตวัตัง้แต่คร่ึงปีหลงั
ของปี 2560 จากการที่ความต้องการในการในการใช้เรือขนสง่และจดัเก็บ FSU ลดลงดงัที่กล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ ได้
เล็งเห็นถึงปัญหาดงักลา่ว และได้ด าเนินการแก้ไขโดยการปรับแผนธุรกิจมามุ่งเน้นยงัธุรกิจกิจเรือขนสง่ฯ ภายในประเทศ  
ที่ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการบริโภคน า้มนัส าเร็จรูปในภาคใต้ที่มีปริมาณเพิ่มขึน้ทกุปี ประกอบการการเข้าซือ้หุ้น
ของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด เพื่อขยายธุรกิจเรือขนส่งฯ ภายในประเทศ ดังนัน้รายได้และก าไรขัน้ต้นของกลุ่มบริษัทฯ จึง 
ใกล้เคียงกบัปี 2560  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทส าหรับปี 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 397.8 ล้านบาท 345.1  
ล้านบาท และ 389.7 ล้านบาท ตามล าดบั ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สงูในปี 2559 มีสาเหตหุลกัจากการบนัทึก 
ผลขาดทุนของเงินลงทุนทั่วไปจ านวน 44.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ในขณะที่ปี 2560 ไม่มี
ค่าใช้จ่ายดงักลา่ว ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 จึงลดลงจากปี 2559 อย่างมีนยัส าคญั ในขณะที่ ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารของปี 2561 เพิ่มขึน้จากปี 2560 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน รวมถึงคา่เช่า
และค่าบริหารที่เพิ่มขึน้ ตามขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึน้ นอกจากนีจ้ากการเข้าซือ้หุ้ นของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด กลุ่มบริษัทฯ  
มีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัคา่ที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายจากธุรกรรมดงักลา่ว จึงท าให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ปรับตวัสงูขึน้จากปีก่อนหน้า 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรู้ก าไรที่เกิดจากการซือ้หุ้ นสามัญของ STC ได้ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมจ านวน 114.4  
ล้านบาท ซึง่รายการนีเ้ป็นรายการท่ีจะเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว (One-time gain) 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 97.7 ล้าน ในขณะที่ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรู้
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 8.2 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการบนัทึกอตัราแลกเปลี่ยน Mark-to market  
ที่เก่ียวกบัเงินกู้ยืมระยะยาวในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรู้ก าไรจากการขายเรือเดินทะเลจ านวน 44.4 ล้านบาท และ (กลบัรายการ) ขาดทุน 
จากการด้อยคา่เงินลงทนุทัว่ไปจ านวน 24.1 ล้านบาท 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 1,202.2  ล้านบาท 759.1  ล้านบาท และ 746.4 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 28.0  ร้อยละ 16.9 และร้อยละ 16.7 ตามล าดบั ทัง้นี ้อตัราก าไรสทุธิลดลงในปี 
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2560 เนื่องจากผลขาดทนุของเรือ Northern Pearl และเรือ Radiant Star และก าไรขัน้ต้นท่ีลดลงของเรือขนสง่และจดัเก็บ 
FSU ในขณะที่อตัราก าไรสทุธิในปี 2561 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 จากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึน้ ตามที่
ได้กลา่วข้างต้น 

2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

2.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปีบัญชี 2559 2560 และ 2561  

2.1.1 รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการของกลุม่บริษัทฯ มีการเติบโตอยา่งต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยส าหรับปีบญัชี 2559 
2560 และ 2561 รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 4,296.5 ล้านบาท 4,501.0 ล้านบาท และ 4,479.7  
ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 204.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 ในปี 2560 และลดลงเล็กน้อย 21.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 
0.5 ในปี 2561  ทัง้นี ้รายได้จากการให้บริการของกลุม่บริษัทฯ สว่นใหญ่มาจากรายได้จากธุรกิจเรือขนสง่ฯ และรายได้จาก
ธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU เป็นหลกั 

รายได้จากการให้บริการสามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ  
2) รายได้จากธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU 3) รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore และ 4) รายได้จากธุรกิจบริหารเรือ โดย
สามารถแสดงรายละเอียดได้ตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

รายได้จากการให้บริการ  ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

(ล้านบาท) มูลค่า  ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รายได้จากธุรกิจเรือขนสง่ฯ 1,466.8  34.2 1,705.8 37.9 2,254.0 50.3 

รายได้จากธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU 2,023.8  47.1 1,960.1 43.5 1,395.7 31.2 

รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore 525.3  12.2 480.1 10.7 471.8 10.5 

รายได้จากธุรกิจบริหารเรือ 280.5  6.5 355.0 7.9 358.2 8.0 

รายได้จากการให้บริการรวม 4,296.5 100.0 4,501.0 100.0 4,479.7 100.0 

1) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ 

รายได้จากธุรกิจเรือขนสง่ฯ มีการเติบโตอย่างตอ่เนื่อง โดยส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 รายได้จากธุรกิจ
เรือขนสง่ฯ เท่ากบั 1,466.8 ล้านบาท 1,705.8 ล้านบาท และ 2,254.0 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 34.2 
ร้อยละ 37.9 และร้อยละ 50.3 ของรายได้จากการให้บริการรวม ตามล าดับ ทัง้นี ้รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ มีการ
เปลีย่นแปลงตามปริมาณการขนสง่ ดงันี ้

ธุรกิจเรือขนส่งฯ ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

ปริมาณสินค้าที่เรือขนสง่ให้บริการ (ล้านลิตร) 4,056.9 4,257.7 6,523.6 

- ส าหรับปีบญัชี 2560 เทียบกบัปีบญัชี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือขนสง่ฯ เพิ่มขึน้ 239.0 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ  16.3 เนื่องจากปริมาณการขนส่งเพิ่มมากขึน้ และมีเรือเพิ่มขึน้ จ านวน 2 ล า คือ  
เรือศรีคีรีชาด ซึ่งมีขนาด 4,988 DWT และ เรือศรีดอนสกั ซึ่งมีขนาด 3,020 DWT ซึ่งเร่ิมให้บริการในเดือน
มิถนุายน และเดือนกนัยายน ปี 2560 ตามล าดบั 
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- ส าหรับปีบัญชี 2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งฯ เพิ่มขึน้ 548.20  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 32.1 เนื่องจาก (1) ปริมาณการขนสง่เพิ่มมากขึน้ (2) มีเรือเพิ่มขึน้ จ านวน 1 ล า 
คือ เรือศรีกาญจนดิษฐ์ ซึ่งมีขนาด 3,000 DWT ในเดือน มีนาคม 2561 (3) เรือที่เพิ่มขึน้ในปี 2560 ได้มีการ
ให้บริการเต็มปีในปี 2561 (4) การให้บริการการขนส่งผลิตภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูปในเที่ยวกลบั (Back Haul) 
มากขึน้ และ (5) การเข้าซือ้กิจการ บริษัท บ๊ิกซี จ ากดั ในเดือนกรกฏาคม 2561 ท าให้มีรายได้เพิ่มขึน้ จ านวน 
328.1 ล้านบาท 

2) รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU 

ส าหรับปีบัญชี 2559 2560 และ 2561 รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เท่ากับ 2,023.8  ล้านบาท 
1,960.1 ล้านบาท และ1,395.7 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 47.1 ร้อยละ 43.5 และร้อยละ 31.2 ของ
รายได้จากการให้บริการรวม ตามล าดบั ทัง้นี ้รายได้จากธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU มีการเปลี่ยนแปลงตามจ านวน
วนัท่ีเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU ให้บริการ ดงันี ้

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

อตัราการให้บริการเฉลี่ย (Utilization Rate) (ร้อยละ) 100.00 88.25 86.25 

- ส าหรับปีบญัชี 2560 เทียบกบัปีบญัชี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU ลดลง 
63.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.1 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการใช้บริการเรือไมเ่ต็มล าของเรือ Energy 
Star และเรือ Grace Star โดยมีอัตราการใช้บริการเฉลี่ยร้อยละ 50 และ ร้อยละ 75 ตามล าดับ ตัว โดยมี
สาเหตมุาจากการที่รัฐบาลจีนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการควบคมุการน าเข้าน า้มนัดิบ และอนญุาตให้โรงกลัน่
น า้มนัในประเทศจีนตอนเหนือ (Teapot Refinery) น าเข้าน า้มนัดิบ เพื่อกลัน่น า้มนัแทนการน าน า้มนัเตาตัง้แต่
ช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 จึงท าให้ความต้องการในการในการใช้เรือขนสง่และจดัเก็บ FSU ลดลง   

- ส าหรับปีบญัชี 2561 เทียบกบัปีบญัชี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือขนสง่และจัดเก็บ FSU ลดลง 
564.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.8 เนื่องอตัราการใช้บริการยงัคงไม่เต็มล าเรือ และจากการที่มีอปุทาน
ของเรือ มากกว่าอปุสงค์ในการใช้งาน จึงท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับลดอตัราค่าบริการ
ให้กบัลกูค้า เพื่อรักษาระดบัอตัราการใช้บริการ แต่ในช่วงปลายปี 2561 ความต้องการกกัเก็บน า้มนัเตาเพื่อ
รองรับมาตรการ IMO2020 ที่จะลดเพดานสดัสว่นก ามะถนัในน า้มนัเตาลงเหลือ 0.5% จากเดิม 3.5% โดยจะ
เร่ิมบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปมีมากขึน้ สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ สามารถขยายฐานลกูค้า
ใหม ่ที่มีวตัถปุระสงค์ในการผสมน ามนัเตาที่มีก ามะถนัต ่ามาก(ULSFO) กบัน า้มนัเตาที่มีก ามะถนัสงู (HSFO) 
เพื่อให้ได้น า้มนัเตาที่มีก ามะถนัต ่า (LSFO) ตามเกณฑ์ IMO2020 ตัง้แตช่่วงปลายไตรมาส 4/2561 ซึง่จากอปุ
สงค์ที่เพิ่มสูงขึน้ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ คาดว่า รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จะปรับตัวดีขึน้
ตามล าดบัในปี 2562 

3) รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore 

รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSO และรายได้จากการ
ให้บริการเรือที่พัก (Accomodation Work Barge: AWB) ส าหรับปีบัญชี 2559 2560 และ 2561 รายได้จากธุรกิจการ
ให้บริการเรือ Offshore เท่ากบั 525.3 ล้านบาท 480.1 ล้านบาท และ 471.8 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
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12.2  ร้อยละ 10.7 และร้อยละ10.5 ของรายได้จากการให้บริการรวม ตามล าดบั ทัง้นี ้รายได้จากธุรกิจเรือ Offshore มีการ
เปลีย่นแปลงตามจ านวนวนัให้บริการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ธุรกิจเรือ Offshore ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

จ านวนวนัที่เรือ Offshore ให้บริการ (วนั) 963.6 889.3 936.1 

- ส าหรับปีบัญชี  2560 เทียบกับปีบัญชี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือ  Offshore ลดลง 45.3  
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.6 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปริมาณงานในช่วงมรสุม ประกอบกับ
สภาวการณ์ของธุรกิจ Offshore ในประเทศไทยยงัคงชะลอตวัอยา่งตอ่เนื่อง จึงท าให้ปริมาณการใช้เรือ AWB 
ลดลง  

- ส าหรับปีบญัชี 2561 เทียบกบัปีบญัชี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเรือ Offshore ลดลง 8.3 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 1.7 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปริมาณงานในช่วงมรสมุ ประกอบกับสภาวการณ์ของ
ธุรกิจ Offshore ในประเทศไทยยงัคงชะลอตวัอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกบัปี 2560 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลาย
ไตรมาส 4/2561 ความต้องการใช้เรือ AWB มีเพิ่มมากขึน้ ตามสถานการณ์ของตลาดและทิศทางการส ารวจ
และผลติปิโตรเลยีมของประเทศไทยที่มีความชดัเจนมากขึน้ ท าให้เรือ AWB ได้กลบัเข้าไปให้บริการแก่ บริษัท 
ปตท. สผ. จ ากดั (มหาชน) ตัง้แตป่ลายเดือนธนัวาคม 2561 

4) รายได้จากธุรกิจการบริหารเรือ 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 รายได้จากธุรกิจการบริหารเรือเทา่กบั 280.5 ล้านบาท 355.0 ล้านบาท และ 
358.2 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.5 ร้อยละ 7.9 และร้อยละ 8.0 ของรายได้จากการให้บริการรวม 
ตามล าดบั  

- ส าหรับปีบญัชี 2560 เทียบกบัปีบญัชี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจบริหารเรือเพิ่มขึน้ 74.5 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.6 โดยสาเหตุมาจาก NSSG รับบริหารเรือเพิ่มขึน้จ านวน 2 ล า คือเรือ Bongkot Star 
และเรือ Phoenix M   

- ส าหรับปีบญัชี 2561 เทียบกบัปีบญัชี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจบริหารเรือไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั 

2.1.2 ต้นทุนการให้บริการ  

ส าหรับปีบัญชี 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 2,652.7 ล้านบาท 3,369.8  
ล้านบาท และ 3,368.6 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 717.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 ในปี 2560 และลดลง 1.2 ล้านบาท 
ในปี 2561 โดยมีต้นทนุการให้บริการของกลุม่บริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจ เป็นดงันี ้

ต้นทุนการให้บริการ ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

(ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ต้นทนุการให้บริการเรือขนสง่ฯ 1,189.9 44.9 1,620.0 48.1 1,847.8 54.9 

ต้นทนุการให้บริการเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU 809.4  30.5 1,099.4 32.6 925.8 27.5 

ต้นทนุการให้บริการเรือ Offshore 439.1 16.5 398.3 11.8 360.8 10.7 
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ต้นทุนการให้บริการ ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

(ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ต้นทนุการให้บริการบริหารเรือ 214.3 8.1 252.1 7.5 234.2 6.9 

ต้นทุนการให้บริการรวม 2,652.7 100.0 3,369.8 100.0 3,368.6 100.0 

สดัสว่นของต้นทนุการให้บริการของกลุม่บริษัทฯ แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ในปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 สรุป
ได้ดงันี ้

ต้นทุนการให้บริการ ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

(ล้านบาท) ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

น า้มนัเชือ้เพลิงส าหรับเดินเรือ 14.6 18.7 22.2 

คา่เสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย 17.1 19.0 14.0 

คา่จ้างเรือขนสง่แบบระยะเวลา 18.1 14.4 8.1 

คา่บริหารจดัการเรือ1 9.9 12.9 12.1 

ต้นทนุธุรกิจขนสง่2 40.2 34.8 43.4 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน 0.0 0.2 0.2 

ต้นทุนการให้บริการรวม 100.0 100.0 100.0 

หมายเหต:ุ 1คา่บริหารจดัการเรือ เชน่ คา่ใช้จา่ยคนประจ าเรือ และคา่ซอ่มบ ารุง เป็นต้น 
2ต้นทนุธุรกิจขนส่ง เช่น ค่าภาระการใช้ท่าเรือ (Port Due and Port Charge) ค่าใช้จ่ายตวัแทนด าเนินการ (Agent) ค่าประกันภยั 
และคา่จ้างเรืออ่ืนรายเที่ยว 

1) ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง 

ต้นทนุการให้บริการเรือขนสง่มีประกอบด้วยต้นทนุหลกั ได้แก่ ค่าใช้จ่ายน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าเสื่อมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย ค่าจ้างเรือขนสง่แบบระยะเวลา และค่าบริหารจดัการเรือ โดยส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 ต้นทนุการ
ให้บริการเรือขนสง่เท่ากบั 1,189.9 ล้านบาท 1,620.0 ล้านบาท และ 1,847.8 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
44.9 ร้อยละ 48.1 และ ร้อยละ 54.9 ของต้นทนุการให้บริการรวม ตามล าดบั  

- ส าหรับปีบัญชี 2560 เทียบกับปีบัญชี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง เพิ่มขึน้ 430.2  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 36.2 เนื่องจาก (1) ต้นทนุน า้มนัเชือ้เพลิงส าหรับเดินเรือขนสง่ฯ ระหว่างประเทศ 
ที่เพิ่มสงูขึน้จากการเปลี่ยนประเภทสญัญา จากสญัญาแบบมีระยะเวลาเป็นสญัญาแบบรายเที่ยว ท าให้กลุม่
บริษัทฯ ต้องรับภาระค่าน า้มันเชือ้เพลิง ประกอบกับมีจ านวนเรือที่เพิ่มขึน้จ านวน 2 ล า (ศรีดอนสกั และ  
ศรีคีรีชาด) (2) คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะคา่เสือ่มราคาที่เพิ่มขึน้ของเรือใหม ่ 

- ส าหรับปีบัญชี 2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่ง เพิ่มขึน้ 227.7  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.1 เนื่องจาก (1) การเข้าซือ้หุ้นของบริษัท บิ๊ก ซี จ ากดั ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฏาคม 
2561 ท าให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องรับรู้รายได้และต้นทนุของบริษัท บิ๊ก ซี จ ากัด ภายใต้หลกัการจดัท างบการเงิน
รวม (Consolidated Basis) และ (2) ต้นทนุธุรกิจขนสง่ที่สงูขึน้เนื่องจากความต้องการในการขนสง่มีมากขึน้ 
ในขณะที่การต่อเรือใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงท าให้กลุ่มบริษัทฯ จ าเป็นต้องมีการว่าจ้างเรืออื่นนอกกลุ่ม 
บริษัทฯ มาให้บริการแก่ลกูค้าในช่วงที่เรือของกลุม่บริษัทฯ ให้บริการเต็มอตัรา 
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2) ต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 ต้นทนุการให้บริการธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU เทา่กบั 809.4 ล้านบาท 
1,099.4 ล้านบาท และ 925.8 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.5 ร้อยละ 32.6 และ 27.5 ของต้นทุน 
การให้บริการรวม ตามล าดบั  

- ส าหรับปีบญัชี 2560 เทียบกับปีบญัชี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึน้ 
289.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.8 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนในการให้บริการของเรือล าใหม่ ได้แก่  
เรือ Grace Star รวมถึงการเพิ่มขึน้ของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบัญชีของ  
กลุม่บริษัทฯ และให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีโดยใช้ราคาเหล็ก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และน ามาใช้ในการคิด
ค่าเสื่อมราคาของเรือในปี 2560 โดยในปี 2559 ราคาเหล็กปรับลดลงสง่ผลให้การค านวณคา่เสื่อมราคาของเรือในปี 
2560 เพิ่มขึน้  

- ส าหรับปีบัญชี 2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ลดลง 
173.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.8 โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับปรุงนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของ  
เรือเดินทะเล  โดยการปรับวิธีการค านวณคา่เสื่อมราคาดงักลา่ว มีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความผนัผวนของความเสือ่ม
ราคาในแตล่ะรอบปีบญัชี โดยวิธีการค านวณคา่เสือ่มราคาใหม ่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายการ วิธีการประมาณการเดิม วิธีการประมาณการใหม่ 
1) การประมาณการ ระยะเวลากิจการคาดการณ์วา่จะ

ให้บริการกบัลกูค้า 
อายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
เรือเดินทะเล  

2) อายกุารให้ประโยชน์ 5 - 20 ปี 20 - 27 ปี 
3) มลูคา่เหลก็ ราคาเหลก็ของปีก่อนหน้า  ราคาเหลก็เฉลีย่ย้อนหลงั 5 ปี  
4) อตัราแลกเปลีย่น อตัราแลกเปลีย่นของปีก่อนหน้า อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ย้อนหลงั 5 ปี  

3) ต้นทุนการให้บริการเรือ Offshore 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 ต้นทนุการให้บริการเรือ Offshore เท่ากบั 439.1 ล้านบาท 398.3 ล้านบาท 
และ 360.8 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 16.6 ร้อยละ 11.8 และ ร้อยละ 10.7 ของต้นทนุการให้บริการรวม 
ตามล าดบั  โดยในปี 2560 ต้นทนุการให้บริการเรือ Offshore โดยรวมลดลงสอดคล้องกบัรายได้จากเรือ Offshore ที่ลดลง 
ในขณะที่สาเหตขุองการที่ต้นทนุการให้บริการเรือ Offshore ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากการปรับปรุงนโยบาย
การตดัคา่เสือ่มราคาของเรือเดินทะเล  เพื่อลดความผนัผวนของความเสือ่มราคาในแตล่ะรอบปีปัญชี ตามที่กลา่วข้างต้น 

4) ต้นทุนการให้บริการบริหารเรือ 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 ต้นทนุการให้บริการบริหารเรือเทา่กบั 214.2 ล้านบาท 252.1 ล้านบาท และ 
234.2 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.1 ร้อยละ 7.5 และ ร้อยละ 6.9 ของต้นทุนการให้บริการรวม 
ตามล าดบั  

ส าหรับปีบญัชี 2560 เทียบกบัปีบญัชี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุการให้บริการบริหารเรือ เพิ่มขึน้ 37.8 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.6 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีจ านวนเรือที่ให้บริการเพิ่มขึน้ 2 ล า ดงันัน้จึงท าให้ต้นทุนการให้บริการ
บริหารเรือเพิ่มขึน้ 
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ส าหรับปีบญัชี 2561 เทียบกับปีบญัชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการบริหารเรือ ลดลง  17.9 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 7.1 เนื่องจากเรือในธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU จ านวน 1 ล า ที่กลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการอยู่ ได้ถูก
เจ้าของเรือขายเป็นเศษซาก (Scrap) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 จึงท าให้ต้นทนุลดลง  

2.1.3 ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 ก าไรขัน้ต้นรวมเท่ากบั 1,643.9 ล้านบาท 1,131.2 ล้านบาท และ 1,111.2  
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 38.3 ร้อยละ 25.1 และ ร้อยละ 24.8 ตามล าดบั ทัง้นี ้ก าไร
ขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นแยกตามธุรกิจเป็นดงันี ้

ก าไรขัน้ต้น ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

(ล้านบาท) มูลค่า  อัตราก าไร
ขัน้ต้น 

มูลค่า  อัตราก าไร
ขัน้ต้น 

มูลค่า 
 

อัตราก าไร
ขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจเรือขนสง่ฯ 276.9 18.9 85.8 5.0 406.2 18.2 

ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจเรือขนสง่และ
จดัเก็บ FSU  

1,214.4  60.0 860.8 43.9 469.9 33.7 

ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจเรือ Offshore 86.2 16.4 81.7 17.0 111.0 23.5 

ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจบริหารเรือ 66.3 23.6 102.9 29.0 124.1 34.6 

ก าไรขัน้ต้นรวม 1,643.8 38.3 1,131.2 25.1 1,111.2 24.8 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจเรือขนสง่ฯ รวมเทา่กบั 276.9 ล้านบาท 85.8 ล้านบาท 
และ 406.2 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 18.9 ร้อยละ 5.0 และ ร้อยละ 18.2  ตามล าดบั 
โดยในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) อตัราคา่ขนสง่ของ
เรือขนาด Aframax ในตลาดโลกลดลงท าให้รายได้ของเรือ Northern Pearl และเรือ Radiant Star ซึ่งเป็นเรือในธุรกิจฯ 
ขนสง่ระหว่างประเทศลดลง (2) มีการเพิ่มขึน้ของต้นทนุค่าน า้มนัเชือ้เพลิงส าหรับเดินเรือ จากการเปลี่ยนสญัญาแบบมี
ระยะเวลาเป็นสญัญาแบบรายเที่ยว ท าให้กลุม่บริษัทฯ ต้องรับภาระค่าน า้มนัเชือ้เพลิง ประกอบกบัมีจ านวนเรือที่เพิ่มขึน้
จ านวน 2 ล า (ศรีดอนสกั และ ศรีคีรีชาด) และ (3) มีการวา่จ้างเรือข้างนอกเข้ามาเพื่อรองรับความต้องการของลกูค้า ซึง่มี
ต้นทุนที่สงูกว่าการให้บริการด้วยเรือของบริษัทฯ เอง  ในขณะที่อตัราก าไรขัน้ต้นของปี 2561 ปรับตวัสงูขึน้จากปี 2560 
เนื่องจาก (1) การที่กลุม่บริษัทฯ ด าเนินการปรับรูปแบบสญัญาของเรือในธุรกิจฯ ขนสง่ระหว่างประเทศ อีกครัง้จากเดิมที่
เป็นรูปแบบรายเที่ยวเป็นสญัญาแบบมีระยะเวลา จึงท าให้กลุม่บริษัทฯ สามารถโอนภาระต้นทนุค่าน า้มนัเชือ้เพลิงไปยงั
ผู้ รับบริการได้ (2) กลุม่บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเรือขนสง่ฯ ภายในประเทศ โดยการจดัหาและให้บริการการ
ขนส่งผลิตภณัฑ์น า้มนัส าเร็จรูปในเที่ยวกลบั (Back Haul) มากขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้
เพิ่มขึน้ ในขณะที่ต้นทนุในการให้บริการเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกบัการเดินเรือเปลา่ในเที่ยวขากลบั และ  (3) การ
เข้าซือ้กิจการบริษัท บิ๊กซี จ ากดั ในเดือนกรกฎาคม 2561 ท าให้มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จ านวน 98.5 ล้านบาท 

ส าหรับปีบัญชี 2559 2560 และ 2561 ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU รวมเท่ากับ 1,214.4  
ล้านบาท 860.8 ล้านบาท และ 469.9 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 60.0 ร้อยละ 43.9 และ 
ร้อยละ 33.7 ตามล าดบั โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU ลดลงจากปี 2559 
เนื่องจากอตัราการให้บริการลดลงจากสภาวะตลาดของธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU ที่ชะลอตวัจากการที่รัฐบาลจีนได้
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ปรับเปลี่ยนนโยบายการควบคุมการน าเข้าน า้มันดิบ และอนุญาตให้โรงกลัน่น า้มนัในประเทศจีนตอนเหนือ (Teapot 
Refinery) น าเข้าน า้มนัดิบ เพื่อกลัน่น า้มนัแทนการน าน า้มนัเตาไปกลัน่น า้มนัได้ จึงท าให้ความต้องการในการในการใช้เรือ
ขนส่งและจดัเก็บ FSU ลดลง  ในขณะที่ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงมีก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU ลดลง
จากปี 2560 เนื่องอตัราการใช้บริการยงัคงไม่เต็มล าเรือ และจากการที่มีอุปทานของเรือ มากกว่าอุปสงค์ในการใช้งาน  
จึงท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับลดอัตราค่าบริการให้กับลูกค้า เพื่อรักษาระดับอัตราการใช้บริการ  
แตใ่นช่วงปลายปี 2561 ความต้องการกกัเก็บน า้มนัเตาเพื่อรองรับมาตรการ IMO2020 ที่จะลดเพดานสดัสว่นก ามะถนัใน
น า้มนัเตาลงเหลือ 0.5% จากเดิม 3.5% โดยจะเร่ิมบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปมีมากขึน้ ส่งผลให้ 
กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์ในการผสมน ามันเตาที่มีก ามะถันต ่ามาก (ULSFO) กับ 
น า้มันเตาที่มีก ามะถันสูง (HSFO) เพื่อให้ได้น า้มันเตาที่มีก ามะถันต ่า (LSFO) ตามเกณฑ์ IMO2020 ตัง้แต่ช่วงปลาย 
ไตรมาส 4/2561 ซึ่งจากอปุสงค์ที่เพิ่มสูงขึน้ดงักลา่ว กลุม่บริษัทฯ คาดว่า รายได้จากธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU จะ
ปรับตวัดีขึน้ตามล าดบัในปี 2562 

ส าหรับปีบัญชี 2559 2560 และ 2561 ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจเรือ Offshore รวมเท่ากับ 86.2 ล้านบาท 81.7  
ล้านบาท และ 111.0 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 16.4 ร้อยละ 17.0 และ ร้อยละ 23.5 
ตามล าดบั โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการปรับแผนการบริหาร
จดัการเรือ ลดต้นทนุการบริหารเรือลงตลอดจนหยดุให้บริการในบางประเภทที่มี Utilization ต ่า ในขณะที่ปี 2561 อตัรา
ก าไรขัน้ต้นของการให้บริการเรือ Offshore ปรับตวัดีขึน้จากปี 2560 เนื่องจากการปรับปรุงนโยบายการตดัค่าเสื่อมราคา
ของเรือเดินทะเล  เพื่อลดความผนัผวนของความเสือ่มราคาในแตล่ะรอบปีปัญชี จึงท าให้คา่เสื่อมราคาของปี 2561 ลดลง
จากปี ตามที่กลา่วข้างต้น 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจบริหารจัดการเรือรวมเท่ากับ 66.3 ล้านบาท 102.9  
ล้านบาท และ 124.1 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 23.6 ร้อยละ 29.0 และร้อยละ 34.6 
ตามล าดบั โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจบริหารจัดการเรือเพิ่มขึน้จากปี 2559 เนื่องกลุ่มบริษัทฯ 
ให้บริการบริหารจดัการเรือเพิ่มขึน้จาก จ านวน 2 ล าในปี 2559 เป็นจ านวน 6 ล า ณ สิน้ปี 2560 ในขณะที่ปี 2561 ก าไร
ขัน้ต้นของธุรกิจบริหารจัดการเรือเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการ
คา่ใช้จ่ายด้านพนกังานดีขึน้ จึงท าให้ต้นทนุการด าเนินงานลอลง และมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา 

2.1.4 รายได้อื่น 

รายได้อื่นประกอบด้วย เงินปันผลรับ ดอกเบีย้รับ และรายได้อื่น  ๆ โดยส าหรับปีบัญชี 2559 2560 และ 2561 
รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 73.9 ล้านบาท 39.7 ล้านบาท และ 92.5 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้รายละเอียดของ
รายได้อื่น เป็นดงันี ้

รายได้อื่น (ล้านบาท) ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

ดอกเบีย้รับ 33.6 12.9 20.5 

ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์และเรือเดินทะเล - - 44.4 

คา่ชดเชยความลา่ช้าของเรือ (Demurrage) 16.4 14.8 5.5 

อ่ืนๆ1 23.9 12.0 22.4 

รายได้อื่นรวม 73.9 39.7 92.5 



                                      ส่วนท่ี 3 ข้อท่ี 13 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 20 

หมายเหต:ุ 1รายได้อ่ืนๆ สว่นใหญ่ประกอบด้วย เงินชดเชยประกนัภยั บริการอ่ืน ๆ และรายได้ให้เชา่อปุกรณ์เรือ 

ส าหรับปีบญัชี 2560 เทียบกบัปีบญัชี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้อื่นลดลง 34.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.3 
เนื่องจากดอกเบีย้รับ รายได้อื่นเงินชดเชยประกนัภยั และคา่ชดเชยความลา่ช้าของเรือลดลง  

ส าหรับปีบญัชี 2561 เทียบกับปีบญัชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึน้ 52.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
133.0 เนื่องจากก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ถาวร ดอกเบีย้รับท่ีเพิ่มมากขึน้ และเงินชดเชยประกนัภยั  

2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเดือนและผลตอบแทนของผู้ บริหารและ
พนกังาน ค่ารับรอง ค่าเดินทาง และค่าที่ปรึกษาและค่าบริหารจดัการ ค่าเช่าและคา่บริการสว่นกลาง  และค่าเสื่อมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย โดยส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 397.8  
ล้านบาท 345.0 ล้านบาท และ 389.7 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ จ าแนกตาม
ประเภทของรายการเป็นดงันี ้

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

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

เงินเดือนและผลตอบแทนของผู้บริหาร
และพนกังาน 

231.1 5.4 225.6 5.0 216.4 4.8 

คา่รับรอง คา่เดินทาง และคา่ทีป่รึกษา
และคา่บริหารจดัการ 

42.6 1.0 26.6 0.6 64.0 2.3 

คา่เชา่และคา่บริการสว่นกลาง 30.4 0.7 38.3 0.9 39.2 0.9 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 15.9 0.4 17.4 0.4 27.6 0.6 

การด้อยคา่จากเงินลงทนุ 44.9 1.0 -  (24.1) (0.5) 

อ่ืน ๆ 32.8 0.8 37.1 0.8 66.6 0.7 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 397.8 9.3 345.0 7.7 389.7 8.8 

*ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ 

ส าหรับปีบญัชี 2560 เทียบกบัปีบญัชี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นร้อยละ 7.7 และร้อยละ 
9.3 ของรายได้จากการให้บริการ ตามล าดบั ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง มีสาเหตหุลกัจากการบนัทึกผลขาดทนุ
ของเงินลงทุนทั่วไปจ านวน 44.9 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ในขณะที่ปี 2560 ไม่มี
คา่ใช้จ่ายดงักลา่ว คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 จึงลดลงจากปี 2559 อยา่งมีนยัส าคญั  

ส าหรับปีบญัชี 2561 เทียบกบัปีบญัชี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นร้อยละ 8.8  และร้อยละ 
7.7 ของรายได้จากการให้บริการ ตามล าดบั โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2561 เพิ่มขึน้จากปี 2560 เนื่องจาก
การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน รวมถึงคา่เช่าและคา่บริหารที่เพิ่มขึน้ ตามขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึน้ นอกจากนีจ้าก
การเข้าซือ้หุ้นของบริษัท บิ๊กซี จ ากดั กลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัคา่ที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายจากธุรกรรม
ดงักลา่ว จึงท าให้คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตวัสงูขึน้จากปีก่อนหน้า 
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2.1.6 ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้สว่นหนึ่งซึ่งได้รับเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะในธุรกิจเรือขนสง่ฯ และจดัเก็บ FSU 
และธุรกิจเรือ Offshore เพื่อป้องกนัความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด (Cashflow hedge) บริษัทฯ จึงเลือกที่จะจดัหาเงินทุน
ด้วยการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐเช่นกนั อยา่งไรก็ดี มาตรฐานการบญัชีก าหนดให้
บริษัทฯ ต้องบนัทึกรับรู้ 1) ก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้จริงซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปลี่ยน ณ 
วันที่ท ารายการและวนัที่ช าระเงิน และ 2) ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จากผลต่างระหว่างอตัรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ท ารายการกับ ณ วันสิน้งวดของงบการเงิน  ก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน  
สว่นใหญ่เกิดจากการบนัทกึบญัชี ดงักลา่วในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกู้ ระยะยาวในเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ รายละเอียดก าไร
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นในปี 2559 2560 และ 2561 มีดงันี ้

 ส าหรับปีบญัชี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 35.2 ล้านบาท เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า  
เมื่อเทียบกบัเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ  

 ส าหรับปีบญัชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 97.7 ล้านบาท เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า  
เมื่อเทียบกบัเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ 

 ส าหรับปีบัญชี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 8.2 ล้านบาท เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า  
เมื่อเทียบกบัเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ 

2.1.7 ต้นทุนทางการเงนิ 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ เท่ากบั 185.4 ล้านบาท 217.4 ล้านบาท 
และ 167.8 ล้านบาท ตามล าดบั  

ส าหรับปีบญัชี 2560 เทียบกับปีบญัชี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 32.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 17.3 เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึน้ ส าหรับการขยายกองเรือเป็นหลกั 

ส าหรับปีบัญชี 2561 เทียบกับปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินลดลง 49.6 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 22.8 เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ มีการปิดวงเงินกู้ยืมของเรือจ านวน 1 ล าในธุรกิจขนสง่และจดัเก็บ FSU ก่อนก าหนด
และน าเรือล าดงักลา่วขายเป็นเศษซาก (Scrap) เพื่อลดจ านวนเรือที่มีการใช้งานไมเ่ต็มประสิทธิภาพลง และลดต้นทนุคา่ 
Drydocking และจากภาระเงินต้นท่ีลดลงตามงวดการช าระเงินกู้  

2.1.8 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทร่วม ได้แก่ TIM และลงทนุในหุ้นสามญัของกิจการร่วมค้า ได้แก่  TNTL TST 
TNS STC และ BONGKOT โดยส าหรับบญัชี 2559 2560 และ 2561 สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม
และการร่วมค้าของกลุม่บริษัทฯ จ านวน 152.8 ล้านบาท 55.0 ล้านบาท  และ 150.4 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้ในปี 2559 
บริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึน้ โดยสว่นใหญ่ (1) เป็นก าไรท่ีเกิดจากการซือ้หุ้น
สามญัของ STC ได้ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมจ านวน 114.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่จะเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว (One-time 
gain) (2) บริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจาก TNS และ TST จ านวน 21.8 ล้านบาท 
และ 14.9 ล้านบาท ตามล าดบั  
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ในปี 2560 บริษัทฯ มีสว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า โดยสว่นใหญ่มีรายละเอยีด
ดงันี ้TNS TST BMS และ STC จ านวน 43.2 ล้านบาท 16.7  ล้านบาท 9.3 ล้านบาท และ (16.6) ล้านบาท ตามล าดบั 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีสว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า โดยสว่นใหญ่มีรายละเอยีด
ดงันี ้TNS TST BMS และ STC จ านวน 64.5 ล้านบาท 4.5  ล้านบาท 95.0 ล้านบาท และ (17.2) ล้านบาท ตามล าดบั 

2.1.9 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุม่บริษัทฯ เทา่กบั 120.4 ล้านบาท 2.0 ล้านบาท 
และ 58.3 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี  ้ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึน้เนื่องจาก มีก าไรก่อนภาษี 
เงินได้ส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรก่อนภาษีเงินได้ส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี 
เงินได้ที่ลดลง จึงท าให้มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลงเช่นกนั  ในปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรก่อนภาษีเงินได้สว่นท่ีไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ทีเ่พิ่มขึน้ จึงท าให้มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึน้เช่นกนั 

2.1.10 ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากับ 1,202.2 ล้านบาท 759.1 ล้านบาท และ 
746.4 ตามล าดบั ลดลง 443.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.8 ในปี 2560 และลดลง 12.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 ในปี 
2561 ทัง้นี ้คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กบัร้อยละ 28.0 ร้อยละ 16.9 และ ร้อยละ 16.7 ตามล าดบั  

2.1.11 การแบ่งปันก าไรสุทธิ 

เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ โดยการซือ้หุ้นในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 
และสินทรัพย์หลกัในการประกอบกิจการ รวมถึงเรือ 3 ล าจาก นทลิน และคณุนทีในระหว่างปี 2559 และมีการซือ้หุ้นใน 
NSSG BSC และ STC เพิ่มเติม รวมทัง้มีการลงทนุในบริษัทท่ีจดัตัง้ใหม ่ได้แก่ OCN และ BONGKOT ในระหว่างปี 2559 
กลุม่บริษัทฯ จึงได้น าเสนองบการเงินรวมส าหรับปีบญัชี 2559 เพื่อสะท้อนภาพตามโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ ใหมภ่ายใต้การ
ควบคมุเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้ก าไรสทุธิของกลุม่บริษัทฯ แบง่ปันเป็น 3 สว่น ตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคมุเดียวกนั  ดงันี ้ 

1)  ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ซึง่แสดงถึงก าไรสว่นของบริษัทฯ รวมถึง ก าไร (ขาดทนุ) 
ในสว่นของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

- ส าหรับปีบญัชี 2559 ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ แสดงถึงก าไรสว่นของบริษัทฯ 
รวมถึงก าไรในสว่นของบริษัทย่อย ได้แก่ SHT NSSG NTL TMT NMC BSC และ OCN ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นในขณะนัน้ และก าไร (ขาดทุน) ในส่วนของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ได้แก่ TIM TNS TNTL 
TST STC และ BONGKOT ตามสัดส่วนการถือหุ้ นในขณะนัน้ รวมถึงก าไรในส่วนของเรือ 3 ล า ที่ 
กลุ่มบริษัทฯ ซือ้จากนทลินและคุณนที เฉพาะก าไรตัง้แต่วนัที่ซือ้เรือจนถึงสิน้งวด โดยกลุ่มบริษัทฯ ซือ้ 
เรือศรีกระบี่ และเรือ Energy Star จากนทลินในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 และวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
ตามล าดบั และซือ้เรือ Sriracha Eagle จากคณุนทีในวนัท่ี 26 กนัยายน 2559  

2)  ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งแสดงถึง ก าไรของเรือ 
Energy Star และ เรือ Sriracha Eagle เสมือนวา่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้าของตัง้แต ่1 มกราคม 2559 เฉพาะสว่น
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ก าไรตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 1 วนัก่อนวนัท่ี บริษัทฯ ซือ้เรือ (วนัท่ี 8 สงิหาคม 2559 ส าหรับเรือ Energy 
Star และวันที่ 25 กันยายน 2559 ส าหรับเรือ Sriracha Eagle) ส าหรับก าไรของเรือศรีกระบี่ ตัง้แต่วันที่ 1 
มกราคม 2559 ถึงวนัที่ 7 มิถนุายน 2559 มิได้น ามารวม เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ ไม่มีข้อมลูเพียงพอ อย่างไรก็
ตามก าไรดงักลา่วมีจ านวนเงินท่ีไมม่ีสาระส าคญัจากการประมาณของผู้บริหาร   

3)  ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ ซึ่งแสดงถึงก าไรที่เป็นของสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย
ในบริษัทยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

-  ส าหรับปีบญัชี 2559 ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ ซึ่งแสดงถึงก าไรที่เป็นของ
ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยใน SHT NSSG NTL TMT NMC BSC และ OCN ตามสดัส่วนการถือหุ้นใน
ขณะนัน้ 

-  ส าหรับปีบญัชี 2560 ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ ซึ่งแสดงถึงก าไรที่เป็นของ
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยใน SHT NSSG และ OCN ตามสดัสว่นการถือหุ้นในขณะนัน้ 

-  ส าหรับปีบญัชี 2561 ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ ซึ่งแสดงถึงก าไรที่เป็นของ
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยใน SHT NSSG และ OCN ตามสดัสว่นการถือหุ้นในขณะนัน้ 

การแบง่ปันก าไรสทุธิ ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

การแบ่งปันก าไรสุทธิ ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

(ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 787.6 65.5 717.9 94.6 711.8 95.4 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นอ่ืนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคมุเดียวกนั 

175.4 14.6 - - - - 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 239.1 19.9 41.2 5.4 34.6 4.6 

ก าไรสุทธิ 1,202.2 100.0 759.1 100.0 746.4 100.0 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ส าหรับปีบญัชี 2560 เท่ากับ 717.9 ล้านบาท ลดลงจากปี
บญัชี 2559 จ านวน 69.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.9 เนื่องจากผลประกอบการของธุรกิจที่ลดลงทัง้ธุรกิจเรือขนสง่ฯ และ
ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU  ส าหรับปีบัญชี 2561 เท่ากับ 711.8 ล้านบาท ลดลงจากปีบัญชี 2560 จ านวน 6.1  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 เนื่องจากผลประกอบการของธุรกิจที่ลดลงของธุรกิจเรือจดัเก็บ FSU 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ซึง่เป็นการสะท้อนก าไรส าหรับเรือ 
Energy Star และ เรือ Sriracha และตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ ซือ้เรือเข้ามาเป็นของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ถกูแสดงรวม
เป็น สว่นของ “ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่” 
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ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ ซึ่งเป็นก าไรที่เป็นของสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยใน SHT 
NSSG NTL TMT NMC BSC Big Sea และ OCN ตามสดัสว่นการถือหุ้นในขณะนัน้ รวมถึงก าไร (ขาดทนุ) จากบริษัทร่วม
และกิจการร่วมค้า ได้แก่ TIM TNS TNTL และ TST ตามสดัสว่นการถือหุ้นในขณะนัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

SHT - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1 

NSSG - 1 มกราคม – 18 พฤษภาคม : ร้อยละ 50.0 
- 19 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 12.5 

- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 12.5 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 12.5 

NTL - 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : ร้อยละ 100.0 
- 20 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

- 1 มกราคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 - 1 มกราคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

TMT - 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : ร้อยละ 100.0 
- 20 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

NMC - 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : ร้อยละ 100.0 
- 20 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

BSC - 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : ร้อยละ 100.0 
- 20 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

Big 
Sea 

-  -  - 2 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 30.0 

OCN - 16 กนัยายน – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 6.1 

TIM - 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : ร้อยละ 33.3 
- 20 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

TNTL - 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : ร้อยละ 50.0 
- 20 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

TST - 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : ร้อยละ 50.0 
- 20 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

TNS - 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม : ร้อยละ 50.0 
- 20 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

- 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 - 1 มกราคม – 31 ธันวาคม : ร้อยละ 0.0 

โดยปัจจยัที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงของก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ ในปีบญัชี  2559 
คือ (1) การเปลี่ยนแปลงของสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย และ (2) ก าไรสทุธิของบริษัทย่อยที่ซือ้มาในปี 2559 
โดยเฉพาะก าไรสทุธิใน NSSG  ซึ่งประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ซึ่งมีผลประกอบการที่ดีขึน้ ในปีบญัชี 2560 
และ 2561  ปัจจยัที่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลง คือ ก าไรสทุธิของบริษัทยอ่ยที่ลดลง 
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3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

ภาพรวมของสินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 8,382.7 ล้านบาท  10,678.7  
ล้านบาท และ 10,814.8 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีสนิทรัพย์หลกั ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลกูหนีก้ารค้า
และลกูหนีอ้ื่น ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเล คา่ความนิยม และเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เป็นต้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทียบกบัปีบญัชี 2559 สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 2,296.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.4 เนื่องจาก
รายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นหลกั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปีบญัชี 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 136.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 เนื่องจาก
การเพิ่มขึน้ของคา่ความนิยมจ านวน 1,022.2 ล้านบาท และทรัพย์สนิไมม่ีตวัตนอื่นจ านวน 113.2 ล้านบาท จากการเข้าซือ้
กิจการขิงบริษัท บิ๊ก ซี จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 70 ในขณะเดียวกนัเงินสดของกลุม่บริษัทฯ ลดลงจากการเข้าซือ้ดงักลา่ว 
และจากการช าระเงินกู้  ดงันัน้สนิทรัพย์รวมสทุธิจึงเพิ่มขึน้จ านวน 136.1 ล้านบาท 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยลูกหนีก้ารค้าที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ  
เรือขนสง่ฯ และเรือขนสง่และจดัเก็บ FSU ของกลุม่บริษัทฯ และคา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าซึง่สว่นใหญ่เป็นเบีย้ประกนัภยัจ่าย
ล่วงหน้า โดยส าหรับปีบัญชี 2559 และ 2560 และ 2561 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 335.2  
ล้านบาท  367.3  ล้านบาท และ 426.4 ล้านบาท  ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ลูกหนีก้ารค้า (ล้านบาท) ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

ลูกหนีก้ารค้า    

ลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน 162.7 171.3 251.1 

ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 8.3 48.6 46.1 

รวมลูกหนีก้ารค้า 171.0 219.9 297.2 

ลูกหนีอ่ื้น    

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 17.1 17.5 0.4 

ลกูหนีก้ารค้าที่ยงัไมอ่อกใบแจ้งหนี ้ 26.4 82.7 82.6 

คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้า 76.5 41.3 27.0 

รายได้ดอกเบีย้ค้างรับ 13.0 - - 

ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืน - - 10.2 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลรอเรียกคืน - - 8.0 

เงินทดรองจา่ย 31.2 5.9 0.9 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 335.2 367.3 426.4 
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปีบญัชี 2559 สว่นใหญ่มีสาเหตุ
มาจากรายได้ที่เพิ่มขึน้จากธุรกิจเรือขนสง่ฯ และธุรกิจบริหารเรือ ที่เร่ิมให้บริการตามสญัญาใหมต่ัง้แตไ่ตรมาสที่ 4 ปี 2560 
ทัง้นี ้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ส าหรับ ปี 2560 เทา่กบั 15.8 วนั 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปีบญัชี 2560 สว่นใหญ่มีสาเหตุ
มาจากรายได้ที่เพิ่มขึน้จากธุรกิจเรือขนสง่ฯ และลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นที่รับโอนจากการเข้าซือ้ธุรกิจ บริษัท บิ๊กซี จ ากดั 
ทัง้นี ้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ส าหรับ ปี 2561 เทา่กบั 24.3 วนั  

 ลกูหนีก้ารค้าของกลุม่บริษัทฯ สามารถจ าแนกตามระยะเวลาอายหุนีค้้างช าระได้ดงันี  ้

ลูกหนีก้ารค้า (ล้านบาท) ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

ที่ยงัไมค่รบก าหนดช าระหรือค้างช าระไมเ่กิน 3 เดือน 171.0 219.8 297.2 

ค้างช าระระหวา่ง 3 ถึง 6 เดือน - 0.1 - 

ค้างช าระระหวา่ง 6 ถึง 12 เดือน - - - 

ลูกหนีก้ารค้ารวม 171.0 219.9 297.2 

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยจะพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จ านวน ในกรณี
ที่ลกูหนีก้ารค้าค้างช าระเกินกว่า 180 วนันบัจาก ณ วนัสิน้งวด ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาประวตัิการช าระเงินของ
ลกูค้าเพิ่มเติมด้วย  

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

ส าหรับงวดปีบญัชี 2559 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัลดลง 374.4 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท นทลิน 
จ ากดั และ Taizan Offshore Co., Ltd จ่ายช าระเงินกู้ยืมทัง้จ านวน 

ส าหรับงวดปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัท ฯ ให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกับบริษัท นทลิน จ ากัด และ บริษัท  
ศรีไทย แคปปิตอล จ ากดั จ านวน  79.0 และ 9.0 ล้านบาท ตามล าดบั โดยได้มีการช าระเงินกู้ยืมทัง้จ านวนในระหวา่งปี 

ส าหรับงวดปีบญัชี 2561 กลุ่มบริษัท ฯ ให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกับ บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากดั 
จ านวน 35.0 ล้านบาท ตามล าดบั โดยได้มีการช าระเงินกู้ยืมทัง้จ านวนในระหวา่งปี 

สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือประกอบด้วย (1) น า้มันคงเรือ ซึ่งหมายถึงน า้มนัเชือ้เพลิงคงเหลือในเรือที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ส าหรับ
ให้บริการแก่ลกูค้าและ (2) วสัดุใช้สิน้เปลือง โดยส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 สินค้าคงเหลือของกลุม่บริษัทฯ 
เทา่กบั 116.9 ล้านบาท 121.0 ล้านบาท และ 120.5 ล้านบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดดงันี ้

สินค้าคงเหลือ (ล้านบาท) ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

น า้มนัคงเรือ 116.5 120.3 119.3 

วสัดใุช้สิน้เปลือง 0.4 0.7 1.2 

สินค้าคงเหลือ 116.9 121.0 120.5 

สินค้าคงเหลอืของกลุม่บริษัทฯ  ส าหรับปี 2559 และ 2560 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 3.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 และ 
4.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 ตามล าดบั แม้ว่าระดบัราคาน า้มนัดิบจะลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2559 แต่กลุม่บริษัทฯ มี
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การขยายธุรกิจเพิ่มเติม รวมถึงมีจ านวนเรือเพิ่มขึน้จึงท าให้ต้องมีการจดัเก็บน า้มนัคงเรือในปริมาณที่มากขึน้ ส าหรับปี 
2560 และ 2561 สนิค้าคงเหลอืของกลุม่บริษัท ฯ แตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญั 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ส าหรับปีบญัชี  2559 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าของกลุม่บริษัทฯ เทา่กบั 
403.6  ล้านบาท 503.7  ล้านบาท และ 487.7 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
ของกลุม่บริษัทฯ เป็นดงันี ้ 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้าเพิ่มเติมอีก 2 บริษัท จ านวนเงินรวม 322.0 ล้านบาท ได้แก่  
1) ลงทนุใน STC ในสดัสว่นร้อยละ 51.0 เป็นจ านวนเงิน 221.8 ล้านบาท (ทัง้นี ้บริษัทฯ ลงทนุเป็นเงินสด 107.4 ล้านบาท 
และรับรู้ก าไรจากการจ่ายซือ้กิจการในราคาต ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรมจ านวน 114.4 ล้านบาท) และ 2) ลงทนุใน BONGKOT 
ในร้อยละ 70.0 เป็นจ านวนเงิน 101.0 ล้านบาท นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัรับรู้ผลก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้าจ านวน 38.4 ล้านบาท 

ในปี 2560  กลุม่บริษัทฯ ช าระเงินคา่หุ้นเพิ่มเติมใน BONGKOT เป็นจ านวนเงิน 66.9 ล้านบาท และรับรู้ผลก าไรจาก
เงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจ านวน 33.2 ล้านบาท 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจ านวน 150.3 ล้านบาท และ 
ลดยอดเงินลงทนุ ฯ ด้วยเงินปันผลรับจ านวน 166.3 ล้านบาท 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

ส าหรับปีบญัชี  2559 2560 และ 2561 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัของกลุม่บริษัทฯ เท่ากบั 104.6 
ล้านบาท 95.4 ล้านบาท และ 94.7 ล้านบาท ตามล าดบั โดยเงินกู้ ยืมระยะยาวดงักล่าวเป็นเงินกู้ ยืมที่ NSSG ให้ TNS 
กู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในสินทรัพย์ถาวร โดยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัลดลงเนื่องจากผลขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลีย่น ณ วนัสิน้งวด ซึง่ยงัไมไ่ด้มีการรับช าระเงินกู้ยืมดงักลา่ว 

ที่ดนิ อาคาร และเรือเดินทะเล 

ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลของกลุม่บริษัทฯ สว่นใหญ่คือเรือเดินทะเล และเรือเดินทะเลระหว่างต่อเรือ ส าหรับปี
บญัชี 2559 2560 และ 2561 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลของกลุม่บริษัทฯ เทา่กบั 6,858.2 ล้านบาท 6,333.5 ล้านบาท 
และ 6,943.4 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเล 
(ล้านบาท) 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

เรือเดินทะเล 6,126.8 89.3 5,855.7 92.5 6,394.7 92.1 

เรือเดินทะเลระหวา่งตอ่เรือ 562.9 8.2 263.8 4.2 319.0 4.6 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 83.8 1.4 72.2 1.1 61.9 0.9 

คา่ซอ่มเรือครัง้ใหญ่ 30.6 0.4 94.2 1.5 128.1 1.8 

อปุกรณ์ใช้ในเรือ 18.1 0.3 17.2 0.2 14.8 0.2 
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ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเล 
(ล้านบาท) 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

อ่ืนๆ 26.0 0.4 30.4 0.5 24.9 0.4 

ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลรวม 6,858.2 100.0 6,333.5 100.0 6,943.4 100.0 

ส าหรับปีบัญชี 2559 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลเพิ่มขึน้ 1,982.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.7 โดยในปี 2559  
กลุม่บริษัทฯ ตดัคา่เสือ่มราคาจ านวน 468.5 ล้านบาท และมีการซือ้ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลเพิ่มเติมจ านวน 2,468.9 
ล้านบาท 

ส าหรับปีบัญชี 2560 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลลดลง 524.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 โดยในปี 2560  
กลุ่มบริษัทฯ ตัดค่าเสื่อมราคาจ านวน 657.7 ล้านบาท มีการซือ้ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลเพิ่มเติมจ านวน 371.2  
ล้านบาท และมีผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัท SHT จ านวน 236.7 ล้านบาท 

ส าหรับปีบัญชี 2561 ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลเพิ่มขึน้ 609.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6 โดยในปี 2561  
กลุม่บริษัทฯ มีการเพิ่มขึน้จากการซือ้อปุกรณ์และเรือเดินทะเลเพิ่มเติมจ านวน 453.5 ล้านบาท รับโอนจากการซือ้ธุรกิจ
บริษัท บิ๊กซี จ ากดั จ านวน 1,174.2 ล้านบาท และมีการลดลงจากการตดัค่าเสื่อมราคาจ านวน 499.1 ล้านบาท  จ าหนา่ย
เรือเดินทะเล 501.3 ล้านบาท และมีผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัท SHT จ านวน 17.4 
ล้านบาท  

การวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้นิ 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 หนีส้นิรวมของกลุม่บริษัทฯ เทา่กบั 5,723.1 ล้านบาท 4,431.9  ล้านบาท และ 
3,844.3 ล้านบาท ลดลง 1,291.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.6  ในปี 2560 และลดลง 587.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3  
ในปี 2561 การเปลี่ยนแปลงของหนีส้ินรวมสว่นใหญ่เป็นผลมาจาก เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ส าหรับปีบญัชี 2560 เทียบกบัปีบญัชี 2559 หนีส้ินรวมลดลง 1,291.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.6 ซึ่งเป็นผลมาจาก
การจ่ายช าระ (1) เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (2) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  
(3) หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน (4) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นส าคญั 

ส าหรับปีบญัชี 2561 เทียบกบัปีบญัชี 2560 หนีส้นิรวมลดลง 587.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 ซึง่เป็นผลมาจากการ
ปัจจยัหลกั ดงันี ้(1) ลดลงจากการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั (3) ลดลงจากการจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญา
เช่าการเงิน (3) เพิ่มขึน้จากการซือ้ธุรกิจ บริษัท บิ๊กซี จ ากดั รับโอนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นส าคญั 

เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบญัชี และตัว๋สญัญาใช้เงิน ส าหรับปีบญัชี 2559 และ 
2560 และ 2561 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินของกลุม่บริษัทฯ เท่ากบั 389.9 ล้านบาท 0.0  
ล้านบาท และ 25.0 ล้านบาท ตามล าดบั  
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ส าหรับปีบญัชี 2560 เทียบกบัปีบญัชี 2559 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 389.9 
ล้านบาท เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินระหวา่งปี 

ส าหรับปีบญัชี 2561 เทียบกบัปีบญัชี 2560 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 25.0 
ล้านบาท เนื่องจากการรับโอนจากการซือ้ธุรกิจ บริษัท บิ๊กซี จ ากดั 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้าอื่นส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้น า้มันเชือ้เพลิงส าหรับเดินเรือ ค่าจ้างเรือขนส่งแบบ
ระยะเวลา วสัดแุละอปุกรณ์บนเรือ ค่าบริการซ่อมบ ารุงและตรวจสอบเรือค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายตวัแทนด าเนินการ (Agent)  
ค่าประกนัภยั และค่าต่อเรือใหม่ รวมถึงคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ ส าหรับปีบญัชี  2559 2560 และ 2561 เจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ้ื่นของกลุม่บริษัทฯ เท่ากบั 275.1 ล้านบาท 361.8 ล้านบาท และ 447.6 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้าอื่น (ล้านบาท) ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

เจ้าหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 149.1 209.6 183.6 

เจ้าหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกนั 44.3 59.1 48.4 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 77.5 66.7 66.2 

รายได้รับลว่งหน้า 4.2 26.4 9.4 

ประมาณการสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการซือ้ธุรกิจ - - 140.0 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 275.1 361.8 447.6 

ส าหรับปีบญัชี 2560 เทียบกบัปีบญัชี 2559 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้าอื่นของกลุม่บริษัทฯ  มีจ านวนที่เพิ่มขึน้ 
86.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.5 โดยมีสาเหตหุลกัการซือ้น า้มนัคงเรือในช่วงปลายปี 2560 และรายได้รับลว่งหน้าจากการ
ให้บริการบริหารเรือใหมใ่นช่วงปลายปีเช่นกนั 

ส าหรับปีบญัชี 2561 เทียบกบัปีบญัชี 2560 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้าอื่นของกลุม่บริษัทฯ  มีจ านวน ที่เพิ่มขึน้ 
85.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.7 โดยมีปัจจัยหลกั ๆ ดงันี ้(1) เจ้าหนีก้ารค้าอื่นลดลงจากความต้องการใช้น า้มนัคงเรือ 
ส าหรับเรือ FSU เนื่องจากกลุม่บริษัท ฯ มีการขายเรือเดินทะเลออกไป และ (2) เพิ่มขึน้จาก ประมาณการสิ่งตอบแทนที่
โอนให้ในการซือ้ธุรกิจ บริษัท บิ๊กซี จ ากดั รวมทัง้การรับโอนเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นของบริษัท บิ๊กซี จ ากดั ภายใต้การ
จดัท างบการเงินรวมด้วย 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 4,303.8 ล้านบาท  
2,929.2 ล้านบาท และ 3,569.6 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดยอดเงินกู้คงเหลอื และเง่ือนไขส าคญัของเงินกู้ยืม
ของกลุม่บริษัทฯ ส าหรับปีบญัชี  2559  2560 และ 2561 ดงันี ้
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เงนิกู้ยืมระยะยาว (ล้านบาท) ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
(สว่นที่หมนุเวียน) 

1,213.9  
 

1,006.6 968.9 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
(สว่นที่ไมห่มนุเวียน) 

3,089.9  
 

2,563.0 1,960.3 

รวมเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 4,303.8  3,569.6 2,929.2 

ส าหรับปีบญัชี 2560 เทียบกบัปีบญัชี 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 734.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.1 โดยในปี 2560 
กลุม่บริษัทฯ มีการช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 1,236.9 ล้านบาท มีการเบิกเงินกู้ เพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมจ านวน 775.0 
ล้านบาท และมีผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 272.3 ล้านบาท 

ส าหรับปีบญัชี 2561 เทียบกบัปีบญัชี 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 640.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.9 โดยในปี 2561 
กลุม่บริษัทฯ มีการช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 1,364.9 ล้านบาท มีการเบิกเงินกู้ เพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมจ านวน 219.8  
ล้านบาท รับโอนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากซือ้ธุรกิจ บริษัท บิ๊กซี จ ากัด จ านวน 521.1 ล้านบาทและมีผลต่างจากอัตรา
แลกเปลีย่นจ านวน 16.4 ล้านบาท 

โดยในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินเก่ียวกบัการด ารงอตัราสว่น
ความสามารถในการช าระหนีท้ี่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมเงินได้ อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยดงักลา่วได้รับหนงัสือ
จากธนาคารในการผอ่นผนัเง่ือนไขทางการเงินดงักลา่วแล้วเมื่อวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

รายละเอียดข้อก าหนดการด ารงอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัตามสญัญาเงินกู้ยืม เป็นดงันี ้

 DSCR (เท่า) D/E Ratio (เท่า) 
บริษัท ผู้ให้กู้ก าหนด1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25612 ผู้ให้กู้ก าหนด1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
บริษัทฯ เกินกวา่ 1.0 – 1.2 เทา่ 0.65 – 1.42 เทา่ ไมเ่กิน 3.0 เทา่ 0.13 

SHT เกินกวา่ 1.0 – 1.1 เทา่ 0.81 – 0.97 เทา่ ไมเ่กิน 2.0 – 6.5 เทา่ 1.43 
NTL เกินกวา่ 1.0 – 1.2 เทา่ 1.31 – 1.36 เทา่ ไมเ่กิน 2.1 - 3.5 เทา่ 0.89 

1บริษัทฯ SHT และ NTL มีวงเงินกู้ยืมหลายวงเงิน ซึง่แตล่ะวงเงินมีเง่ือนไขข้อก าหนดการด ารงอตัราสว่นทางการเงินแตกตา่งกนั 
2อตัราสว่น DSCR ของแตล่ะธนาคาร มีวิธีการค านวณที่แตกตา่งกนั 

หนีส้นิตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินของกลุม่บริษัทฯ เท่ากบั 495.6 ล้านบาท 428.6 
ล้านบาท และ 356.2 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินสว่นใหญ่น าไปใช้ส าหรับการซือ้เรือเดินทะเล 

ส าหรับปีบญัชี 2560 เทียบกบัปีบญัชี 2559 หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินลดลงจ านวน 66.9 ล้านบาท เนื่องจากการ
จ่ายช าระเงินตามสญัญาเช่าการเงิน  

ส าหรับปีบญัชี 2561 เทียบกบัปีบญัชี 2560 หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินลดลงจ านวน 72.4 ล้านบาท เนื่องจากการ
จ่ายช าระเงินตามสญัญาเช่าการเงิน  
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ส่วนของเจ้าของ 

สว่นของเจ้าของประกอบด้วย ทนุที่ออกและช าระแล้ว สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั ก าไรสะสม องค์ประกอบอื่นของสว่น
ของเจ้าของ และสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 สว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุ่ม
บริษัทฯ เทา่กบั 2,659.6 ล้านบาท 6,246.7 ล้านบาท และ 6,970.4 ล้านบาท ตามล าดบั  

ส าหรับปีบญัชี 2560 เทียบกบัปีบญัชี 2559 สว่นของเจ้าของเพิ่มขึน้ 3,587.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 134.9  เนื่องจาก 
(1) บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทนุจาก 2,000.0 ล้านบาท เป็น 2,500.0 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มเติมจ านวน 500.0  
ล้านบาท และขายหุ้นเพิ่มทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก จ านวน 500 ล้านหุ้น ในมลูค่าหุ้นละ 8.0 บาท โดยบนัทกึ
สว่นเกินมลูคา่หุ้นหลงัหกัคา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นจ านวน 3,407.5 ล้านบาท (2) การเพิ่มทนุของบริษัทยอ่ยในสว่นของสว่น
ได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ จ านวน 13.2 ล้านบาท (3) กลุม่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลรวมทัง้สิน 981.1 ล้านบาท และ 
(4) มีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดจ านวน 647.5 ล้านบาท 

ส าหรับปีบญัชี 2561 เทียบกับปีบญัชี 2560 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้ 723.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6  เนื่องจาก  
(1) การเพิ่มของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 221.9 ล้านบาท จากการเข้าซือ้ธุรกิจบริษัท บิ๊กซี จ ากัด  
(2) กลุม่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลรวมทัง้สิน้ 250.0 ล้านบาท และ (3) มีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดจ านวน 
751.8 ล้านบาท 

4. การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส าหรับปีบญัชี 2559 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ เทา่กบั 2,225.2 ล้านบาท มีสาเหตุ
หลกัมาจากก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 1,322.6 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายจ านวน 468.6 ล้านบาท 
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานจ านวน 516.1  
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น จ านวน 
(160.0) ล้านบาท และ 619.6 ล้านบาท ตามล าดับ รวมทัง้มีการจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 125.5 ล้านบาท ส่งผลให้ 
กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเทา่กบั 2,225.2 ล้านบาท 

 ส าหรับปีบัญชี 2560 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 1,390.4 ล้านบาท  
มีสาเหตหุลกัมาจากก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 761.1 ล้านบาท และบวกกลบัด้วยคา่เสือ่มราคาและตดัจ าหนา่ยจ านวน 
657.9 ล้านบาท อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน
จ านวน 5.5 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้(ลดลง)ของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น และเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ้ื่น จ านวน (264.0) ล้านบาท และ 311.2 ล้านบาท ตามล าดบั รวมทัง้มีการจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 118.4 ล้านบาท 
สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเทา่กบั 1,390.4 ล้านบาท 

ส าหรับปีบญัชี 2561 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ เทา่กบั 1,107.5 ล้านบาท มีสาเหตุ
หลกัมาจากก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 804.7 ล้านบาท และบวกกลบัด้วยค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายจ านวน 501.9  
ล้านบาท อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนิน งานจ านวน 
(73.9) ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้(ลดลง)ของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้
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อื่น จ านวน 29.1 ล้านบาท และ (149.4) ล้านบาท ตามล าดบั รวมทัง้มีการจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 55.0 ล้านบาท สง่ผลให้
กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเทา่กบั 1,107.5  ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

ส าหรับปีบญัชี 2559 กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 4,419.0 ล้านบาท มีสาเหตุ
หลกัมาจาก (1) เงินสดจ่ายเพื่อการเข้าอูแ่ห้ง ซือ้อปุกรณ์ และสว่นปรับปรุงอาคาร จ านวน 3,688.7 ล้านบาท (2) เงินลงทนุ
ในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และการร่วมค้า และเงินลงทนุทัว่ไปเพิ่มเติม จ านวน 1,004.1 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัท
ฯ มีเงินสดรับช าระจากการให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จ านวน 222.5 ล้านบาท 

ส าหรับปีบญัชี 2560 กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุของกลุม่บริษัทฯ เทา่กบั 490.0 ล้านบาท มีสาเหตหุลกั 
มาจาก (1) เงินสดจ่ายเพื่อการซือ้เรือเดินทะเล อปุกรณ์ และสว่นปรับปรุงอาคาร จ านวน 372.4 ล้านบาท (2) เงินลงทนุใน
บริษัทร่วมค้าเพิ่มเติม จ านวน 66.9 ล้านบาท และกลุม่บริษัทฯ มีเงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการเบิกใช้
จ านวน 59.7 ล้านบาท  

ส าหรับปีบญัชี 2561 กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 1,128.3 ล้านบาท มีสาเหตุ
หลกัมาจาก (1) เงินสดจ่ายเพื่อการซือ้เรือเดินทะเล อปุกรณ์ และสว่นปรับปรุงอาคาร จ านวน 450.6 ล้านบาท (2) เงินสด
จ่ายสุทธิเพื่อซือ้ธุรกิจ จ านวน 1,392.0 ล้านบาท (3) เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล จ านวน 584.4  
ล้านบาท (4) เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า จ านวน 166.3 ล้านบาท และ (5) กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดจ่ายจากเงินฝาก
ธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการเบิกใช้จ านวน 56.8 ล้านบาท  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ส าหรับปีบญัชี 2559 กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 2,274.5 ล้านบาท มี
สาเหตหุลกัมาจาก (1) เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัจ านวน 1,705.9 ล้านบาท (2) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้และ
ระยะยาวสถาบนัการเงินสทุธิจ านวน 3,122.2 ล้านบาท เพื่อการลงทนุขยายกองเรือ (3) เงินสดรับจากสญัญาขายและเช่า
คืนจ านวน 514.3 ล้านบาท ของเรือภูรีมาศ และเรือ Sriracha Eagle อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจ่าย
จ านวน 468.4 ล้านบาท และมีการจ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวและดอกเบีย้จ่ายจ านวน 1,673.0 ล้านบาท และ 203.2  
ล้านบาท ตามล าดบั    

ส าหรับปีบญัชี 2560 กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 1,738.4 ล้านบาท มี
สาเหตหุลกัมาจาก (1) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบนัการเงินสทุธิจ านวน 775.0 ล้านบาท เพื่อการลงทนุขยาย
กองเรือ (2) มีการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 
1,688.6 ล้านบาท (3) เงินปันผลจ่ายจ านวน 981.1 ล้านบาท (4) ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 217.5 ล้านบาท (5) จ่ายช าระเงิน
กู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 57.0 ล้านบาท (6) เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทนุ และขายหุ้นให้แก่ประชาชน
ทัว่ไปหลงัหกัคา่ใช้จ่ายในการออกหุ้น จ านวน 3,907.5 ล้านบาท 

ส าหรับปีบัญชี 2561 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ  1,669.9 ล้านบาท  
มีสาเหตหุลกัมาจาก (1) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบนัการเงินสทุธิจ านวน 219.8 ล้านบาท เพื่อการลงทนุขยาย
กองเรือ (2) มีการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 
1,471.9 ล้านบาท (3) เงินปันผลจ่ายจ านวน 250.0 ล้านบาท (4) ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 167.8 ล้านบาท  
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5. อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ2561 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ เท่ากับ 0.38 เท่า 2.36 เท่า และ 1.19 เท่า 
ตามล าดับ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ เท่ากับ 0.33  เท่า 2.28 เท่า และ 1.11 เท่า ตามล าดับ  
กลุม่บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งและอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วและต ่ากวา่ 1.0 เนื่องจาก 1) กลุม่บริษัทฯ มีวงจร
เงินสด (Cash Cycle) ติดลบ 4.01 – 6.05 วัน โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 15.83 – 24.29 วัน มีระยะเวลาขายเฉลี่ย  
12.71 – 15.62 วนั และมีระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ 34.02 – 43.25 วนั และ 2) กลุม่บริษัทฯ ขยายกองเรือเพิ่มขึน้อยา่งมาก
ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมาโดยใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมสถาบนัการเงินเป็นหลกั ท าให้มีเงินกู้ยืมระยะยาวสว่นท่ีหมนุเวียนสงู 
อยา่งไรก็ดี ในปี 2560 ภายหลงัจากกลุม่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) กลุม่บริษัทฯ มีเงินสด
เพิ่มขึน้จึงท าให้ อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทฯ และอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วของบริษัทฯ ปรับตวัดีขึน้จากปี 2559   

ในขณะที่ปี 2561 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ ลดลงจากปี 
ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ ได้น าเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) ดงักล่าว ไปเข้าซือ้
กิจการของบริษัท บ๊ิกซี จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 70 ประกอบกบับริษัทฯ ได้มีการปิดวงเงินสินเช่ือระยะยาว และช าระหนี ้
เงินกู้ตามงวดการช าระ จึงท าให้เงินสดลดลงจากปี 2560  

อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร 

ส าหรับปีบญัชี 2560 อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เท่ากบัร้อยละ 25.13 ลดลงจากอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2559 โดย
สาเหตหุลกัมาจากอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจเรือขนสง่ฯ ลดลงเนื่องจากคา่บริการเฉลี่ยรายวนัของเรือ Aframax จ านวน 2 
ล า ลดลงตามอตัราคา่บริการตลาดของเรือ Aframax 

ส าหรับปีบญัชี 2561 อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เท่ากบัร้อยละ 24.80 ลดลงจากอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2560 โดย
สาเหตหุลกัมาจากอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจขนสง่และจดัเก็บ FSU ลดลงเนื่องจากอตัราการให้บริการลดลงจากสภาวะ
ตลาดของธุรกิจขนสง่และจดัเก็บ FSU ที่ชะลอตวั 

ส าหรับปีบญัชี 2560 อตัราก าไรสทุธิของบริษัทฯ เทา่กบัร้อยละ 16.87 ลดลงจากอตัราก าไรสทุธิในปี 2559 โดยสาเหตุ
หลกัมาจากการลดลงของก าไรขัน้ต้นตามที่กลา่วข้างต้น และกลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้เนื่องจากการ
เพิ่มจ านวนบคุลากร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และมีการปรับเพิ่มอตัราเงินเดือนระหวา่งปี 

ส าหรับปีบญัชี 2561 อตัราก าไรสทุธิของบริษัทฯ เทา่กบัร้อยละ 16.66 ลดลงจากอตัราก าไรสทุธิในปี 2560 โดยสาเหตุ
หลกัมาจากการลดลงของก าไรขัน้ต้นตามที่กล่าวข้างต้น และกลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ในสว่นของคา่ 
ที่ปรึกษาทางการเงินและทางกฎหมายจากการเข้าควบรวมกิจการของบริษัท บิ๊กซี จ ากดั เป็นหลกั 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ 54.93  ร้อยละ 16.61 
และร้อยละ 11.20 ตามล าดับ ในปี 2560 อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจาก  
(1) บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (ช าระแล้ว) 500.0 ล้านบาท โดยทีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 3,407.5  
ล้านบาท หลังขายหุ้ นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (2) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ านวน 920.00 ล้านบาท  
(3) กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิลดลงตามที่กลา่วข้างต้น ส าหรับ ปี 2561 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง โดยมี
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สาเหตหุลกัมาจาก (1) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ านวน 250.00 ล้านบาท (2) กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิลดลงตามที่
กลา่วข้างต้น 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์เทา่กบั ร้อยละ 16.08 ร้อยละ 7.96 และร้อยละ 
6.95 ตามล าดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร เท่ากับ ร้อยละ  28.47 ร้อยละ 21.48 และร้อยละ 18.64 
ตามล าดบั ส าหรับปี 2561 และ 2560 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวรลดลง โดย
มีสาเหตหุลกัมาจากอตัราก าไรสทุธิลดลงตามที่กลา่วข้างต้น 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 2.15  เทา่ 0.71 เทา่ และ 0.55 เทา่ 
ตามล าดบั และอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ( Interest Bearing Debts to Equity Ratio) เท่ากบั 
1.97 เทา่ 0.64 เทา่ และ 0.47 เทา่ ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2560 อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง เป็น 0.71 เท่า โดยมีสาเหตหุลกัมาจากหนีส้ินรวมที่ลดลง 
เนื่องจากบริษัทฯ มีการช าระเงินเบิกเกินบญัชีและกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน ออกหุ้นเพิ่มทุน และขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
(IPO) และอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง เป็น 0.64 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ ท าการจ่ายช าระ
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ระหวา่งปี  

ส าหรับปี 2561 อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง เป็น 0.55 เท่า และอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อ
ส่วนของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debts to Equity Ratio) ลดลงเหลือ 0.47 เท่า โดยมีสาเหตหุลกัมาจากหนีส้ินรวมที่
ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการช าระปิดวงเงินกู้ยืมของเรือจ านวน 1 ล าในธุรกิจขนสง่และจดัเก็บ FSU ก่อนก าหนดตามที่
กลา่วข้างต้น และจากภาระเงินต้นท่ีลดลงตามงวดการช าระเงินกู้  

ส าหรับปีบญัชี 2559 2560 และ 2561  กลุ่มบริษัทฯ มีอตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนัเท่ากับ 0.31 เท่า 
0.47 เท่า และ 0.30 เท่า ตามล าดับ ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพันที่ต ่ากว่า 1.0 เท่า 
เนื่องจาก กลุ่มบริษัทฯ อยู่ในช่วงการลงทุนขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในกองเรือเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการเรือขนส่งและจัดเก็บซึ่งสูงขึน้มาก นอกจากนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ยังลงทุนเพื่อซือ้  
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า และเงินลงทุนทัว่ไปเพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง 
กลุ่มบริษัทฯ ในปี 2559 โดยกลุ่มบริษัทฯ มีภาระเก่ียวกับการลงทุนดงักล่าวจ านวน 4,692.8 ล้านบาท 443.0 ล้านบาท 
และ 1,842.6 ล้านบาท ในปี 2559 2560 และปี 2561 ตามล าดบั (หากไม่รวมภาระเก่ียวกบัการลงทนุดงักลา่ว อตัราสว่น
ความสามารถช าระภาระผูกพัน ส าหรับปี 2559 2560 และปี 2561 จะเท่ากับ 0.92 เท่า 0.55 เท่า และ 0.60 เท่า 
ตามล าดบั) โดยกลุม่บริษัทฯ ต้องจดัหาเงินทนุจากแหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงินเป็นหลกั ท าให้กลุม่บริษัทฯ มีภาระต้อง
ช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้แก่สถาบนัการเงินที่สงูในแต่ละปี อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จึงท าให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุอื่นได้เพิ่มเติม นอกเหนือจากสถาบนัการเงิน ซึง่
จะช่วยให้ภาระในการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ในแตล่ะปีของกลุม่บริษัทฯ ลดลง  

 



                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ 
ขอรับรองว่า ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง 
ในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูล 
อย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่น 
ที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดงักลา่ว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 22 มกราคม 2562 ต่อผู้สอบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ 
บริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที่บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้อง
แล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายวิ ริทธ์ิพล จุไรสินธ์ุ  ผู้ อ านวยการสายงานการเงินและการบัญชี  เป็น 
ผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายวิริทธ์ิพล จุไรสินธ์ุ ก ากบัไว้ 
บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   

นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น กรรมการ __________________________ 

วา่ที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนคักลุ กรรมการ __________________________ 
   

ผู้รับมอบอ านาจ   

นายวิริทธ์ิพล จไุรสนิธ์ุ ผู้อ านวยการสายงานการเงินและการบญัชี __________________________ 

 



                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ

เลขานุการบริษัท



                                                        เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 1 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มดีังนี ้

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

1. นายบวร วงศ์สินอุดม 
• ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

64 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 

28/2561 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

209/2558 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

76/2551 
การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 17/2547 

0.060 ไมม่ี 
 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2561 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

2561 – ปัจจบุนั รองประธาน – งานสถาบนัพลงังานเพื่อ
อตุสาหกรรม 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์  
เคมิคลัส์ จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาเชียนโปแตชชยัภมูิ จ ากดั 
(มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

สถาบนัพลาสติก กระทรวงอตุสาหกรรม 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา  

2560 – 2561 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

2557 – 2561 กรรมการ การประปานครหลวง 



                                                        เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 2 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

2559 – 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2559 ประธานคณะกรรมการ สถาบนัน า้เพ่ือความยัง่ยืน สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

2557 – 2559 ประธาน คลสัเตอร์ปิโตรเคมี สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

2556 – 2557 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 

2556 – 2557 กรรมการ บริษัท วินิไทย จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2557 กรรมการ บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินลั จ ากดั 

2555 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี ้แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จ ากดั 

2555 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์  
เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 

2555 – 2557 กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั 
(มหาชน) 

2554 – 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 

2552 – 2557 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สงักดักลุม่
ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ 
• รองประธานกรรมการ 
• ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

67 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ทร.) โรงเรียนนายเรือ 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นท่ี 

12/2561 

0.020 ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

-ไมม่ี- 
 

  



                                                        เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 3 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 
22 มกราคม 2559 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 
104/2551 

การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• หลกัสตูรวิทยาลยัการทพัเรือ สถาบนัวิชาการทหารเรือชัน้สงู 
• หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการปอ้งกนั
ประเทศ 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. 3) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท บทด จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา  
2556 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจิ จ ากดั 

   

3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

68 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโทการบริหาร สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• Bachelor Degree in Higher Accounting California College 

of Commerce, U.S.A. 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk 

Oversight 2560 
• หลกัสตูร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 

33/2557 
• หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) 

รุ่นท่ี 3/2554 
• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

63/2550 
การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
- ไมม่ี - 

0.060 ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการทรัพยากรบคุคลและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและรองประธาน
กรรมการ 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา และประธาน
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
 
 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 



                                                        เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 4 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากดั 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั 
(มหาชน) 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา  

2559 – 2561 กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการ 
เงินทนุหมนุเวียน 

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

2554 – 2561 กรรมการ สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน (องค์การ
มหาชน) กระทรวงพลงังาน 

2552 – 2561 กรรมการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2553 – 2559 กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

2556 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 
• กรรมการบริษัทอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

64 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาสตร์ 
• เนติบณัฑิตไทย รุ่นท่ี 27 ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 

เนติบณัฑิตยสภา 
• นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง รุ่นท่ี 1 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 28/2555 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 76/2549 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

56/2549 

0.032 ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท แอพเพิล เวลธ์ โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 



                                                        เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 5 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

• หลกัสตูร Understanding the Fundamental of Financial 
Statement (UFS) รุ่นท่ี 3/2549 

การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  

รุ่นท่ี 9 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 2 
• หลกัสตูรอยัการจงัหวดั รุ่นท่ี 9/2530 

ประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมา  

2559 – 2561 ประธานกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2561 กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 – 2559 กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

2556 – 2558 อธิบดีอยัการ ส านกังานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

2553 – 2558 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการ
พิจารณาอทุธรณ์ 

กรมศลุกากร 

2551 – 2558 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

2554 – 2557 กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

5. นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวัสด์ิ 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 
22 มกราคม 2559 

59 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจและการจดัการ 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาธรณีวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นท่ี 5/2561 

0.060 ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

-ไมม่ี-   

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอาชีพ (Chartered Director) สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 



                                                        เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 6 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

 • หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 3/2561 
• หลกัสตูร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 5/2560 
• หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 247/2560 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 139/2560 
การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
-ไมม่ี- 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ท่ีปรึกษา เค เอ็ม เอ เอ็น จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา  

-ไมม่ี-   

   

6. นายสุรพล มีเสถียร 
• กรรมการ (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัท) 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

65 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

155/2555 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

92/2554 
การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• หลกัสตูร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นท่ี 10 จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

0.024 ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บิ๊กซี จ ากดั 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท นทลิน จ ากดั 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คณุนที จ ากดั 

2552 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สมาคมเจ้าของเรือไทย 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา  

2557 – 2561 กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd. 

2557 – 2559 กรรมการ บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั 

2554 – 2559 กรรมการ บริษัท บทด จ ากดั 
7. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสด์ิสุข 
• กรรมการ (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัท) 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
• กรรมการบริหาร 
 

52 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

97/2555 

0.000 ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 



                                                        เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 7 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 
22 มกราคม 2559 
 

การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
-ไมม่ี- 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

2556 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายลงทนุ 

บริษัท นทลิน จ ากดั 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd. 

2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นทลิน จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา  

2555 – 2559 กรรมการ TOP-NTL Pte. Ltd. 

2548 – 2557 กรรมการ บริษัท คณุนที จ ากดั 
8. นายสุรศักด์ิ ใจเย็น 
• กรรมการ (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัท) 

• กรรมการบริหาร 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  
22 มกราคม 2559 

48 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
• รัฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นท่ี 

12/2561 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

246/2560 
• หลกัสตูร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นท่ี 

28/2558 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

20/2555 
การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• Assessment Center Certificate/ 7 Habits/ Global 

Organization Leadership Development (GOLD) 

0.016 ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

-ไมม่ี-   

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายบริหารและพฒันาองค์กร 

บริษัท นทลิน จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ Dolphin Group 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา  

2552 – 2557 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และบริหาร 

บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

   

 
 

       



                                                        เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 8 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

9.  ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล (2) 
• กรรมการ (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัท) 

• ประธานคณะกรรมการบริหาร 
• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 
22 มกราคม 2559 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นผู้บริหาร 
27 มกราคม 2559 
 

61 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา้ สาขาไฟฟา้ก าลงั โรงเรียนนายเรือ 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Risk management for Corporate leader (RCL) รุ่นท่ี 

8/2560 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

248/2560 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

120/2558 
• หลกัสตูร Successful formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุ่นท่ี 124/2558 
การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. 23) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

รุ่นท่ี 9/2560 
• Team Bridge Simulator Thaioil Training Center 

Southampton, UK 
• Team Bridge Man Modern Training Center Singapore 
• Solving, Decision Making Training Center Singapore 
• Loss Control, Advance LPG Tanker Training Center 

Singapore 

0.000 ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

-ไมม่ี-   

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร TOP-NTL Pte. Ltd. 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ ากดั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ ากดั 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd. 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา  

2555 – 2557 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านธุรกิจและ
การตลาด 

บริษัท นทลิน จ ากดั 

   

10. นายณัฏฐ์กรณ์ ส าราญ (2) 
• รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงาน
ธุรกิจบริหารจดัการเรือ 

• กรรมการบริหาร 
 

52 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา้ สาขาไฟฟา้ก าลงั โรงเรียนนายเรือ 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไมม่ี- 
 

ไมม่ี ไมม่ี 2561 – ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงาน
ธุรกิจบริหารจดัการเรือ 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายงานเทคนิค บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

-ไมม่ี-   



                                                        เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 9 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้บริหาร 
22 กมุภาพนัธ์ 2561 

การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)   

รุ่นท่ี 26/2561 
• Risk Management and Incident Investigation Lloyd’s 

Register 
• Accelerated Finance and Accounting for Non-Finance 

Manager Boston Network 
• Subsea Field Development Concept Optimization Universal 

Network Intelligence 
• Regional Workshop on the IMO London Protocol in 

Thailand International Maritime Organization 
• Navigation Risk “Assessment and Management” Workshop 

C.&P. 
• หลกัสตูร SEA Survival & Offshore Safety Procedures 

SMTC/Sribima Maritime Training Centre 
• How to develop a risk management plan-HRP 
• Advance Commercial Negotiation (Best Practice) 
• The leadership grid Thailand 4.0 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จดัหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากดั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา  

2559 – 2561 กรรมการผู้จดัการ (รักษาการ) บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ ากดั 

   

11. นายสมพัฒน์ คงส าราญ (3)  
• ผู้อ านวยการสายงานการตลาด 2 
• กรรมการบริหาร 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  
29 มีนาคม 2560 

55 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขา Marketing Webster University 
• ปริญญาตรี สาขา Psychology มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไมม่ี- 
การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• Marketing Knowledge for ship business unit 

ไมม่ี ไมม่ี 2558 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายงานการตลาด 2 และ
กรรมการบริหาร 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมม่ี-   

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ ากดั 



                                                        เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 10 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

• Advanced commercial negotiation: Best practices & real 
cases 

• IPO Focus: บญัชีท่ีควรรู้ก่อนก้าวสู ่IPO 
• IPO Focus: Intensive Internal Control for Success IPO 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ ากดั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd. 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา 

2557 – 2559 กรรมการผู้จดัการ บริษัท นทลิน ออฟชอร์ จ ากดั (ปัจจบุนั คือ 
บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน)) 

2555 – 2557 กรรมการผู้จดัการ บริษัท คณุนที จ ากดั 

   
12. นางสาวนิภัทร เอ่ียมศิริวัฒน์ (2) 
• ผู้อ านวยการสายงานการตลาด 1 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้บริหาร  
1 กนัยายน 2558 

42 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาการจดัการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซอ่ปุทาน 

มหาวิทยาลยับรูพา 
• ปริญญาตรี สาขาการจดัการ (ทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัราชนครินทร์ 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไมม่ี- 
การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• Marketing Knowledge for Ship Business Unit 

ไมม่ี ไมม่ี 2558 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายงานการตลาด 1 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี -   

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บิ๊กซี จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จดัหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา  

2556 – 2558 กรรมการผู้จดัการ บริษัท กาญจนามารีน จ ากดั 
13. นางสาวสุธาสินี หม่ืนละม้าย (2) 
• ผู้อ านวยการสายงานการลงทนุโครงการ
และประกนัคณุภาพ 

 

35 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขา Business Management (Merit), Oxford 

Brookes University, Oxford, UK 

ไมม่ี ไมม่ี 2561 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายงานการลงทนุโครงการ
และประกนัคณุภาพ 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี -   



                                                        เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 11 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้บริหาร 
14 มิถนุายน 2561 

• ปริญญาตรี สาขาพฒันาผลิตภณัฑ์ ภาควิชาอตุสาหกรรมเกษตร 
(เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไมม่ี- 
การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• Fundamentals of Petroleum Economics by Petroleum 

Institute of Thailand, February 2018 
• Financial Management and Tax Planning by The Faculty of 

Economics, Chulalongkorn University Thailand, April-May 
2016 

• LNG/Gas Contracts - Negotiation, Drafting and 
Administration by IBC Asia Singapore, May 2015 

• LNG Cargo Operations, Transportation and claims by IBC 
Asia Singapore, March 2015 

• Tanker Chartering, Laytime and Demurrage by IBC Asia 
Singapore, June 2014 

• Fundamental of Technical and Commercial of Tankers by 
NYK Line, Japan, May 2014 

• Fundamental of Laytime and Demurrage by IBC Asia 
Singapore, March 2014 

• กลยทุธ์ทางธุรกิจ กฎหมาย และภาษีในการควบรวมและ 
ซือ้กิจการ 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา 

2556 – 2561 ผู้จดัการฝ่ายการตลาด TOP-NTL Pte. Ltd. 

   

14. นายวิริทธ์ิพล จุไรสินธ์ุ (2) 
• ผู้อ านวยการสายงานการเงินและบญัชี 
• กรรมการบริหาร 
 

57 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ไมม่ี ไมม่ี 2560 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายงานการเงินและการ
บญัชี และกรรมการบริหาร 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี-   



                                                        เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 12 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้บริหาร 
1 มกราคม 2560 

การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไมม่ี- 
การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• Strategic CFO In Capital Markets Program รุ่นท่ี 5/2560 
• Orientation Course CFO (Focus On Financial Reporting) 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็น.ที.แอล.  มารีน จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา  

2535 – 2559 ผู้อ านวยการสายงานการเงิน บริษัท นทลิน จ ากดั 

15. นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร 
• เลขานกุารบริษัท 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นเลขานกุารบริษัท  
2 กรกฎาคม 2561 

43 คณุวฒุิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท  Master of Business Systems, Monash University 
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 

47/2561 
• หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP) รุ่นท่ี 22/2561 
• หลกัสตูร Effective Minutes Taking EMT รุ่นท่ี 13/2552 
• หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 30/2552 
การอบรม / สมัมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

• หลกัสตูรผู้ปฏิบติังานเลขานกุารบริษัท Advances for Corporate 
Secretaries รุ่นท่ี 1/2560 ชมรมเลขานกุารบริษัทไทย  สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย 

ไมม่ี ไมม่ี 2561 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี -   

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

- ไมม่ี -   

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา  

2560 – 2561 ผู้จดัการอาวโุสนกัลงทนุสมัพนัธ์และ
เลขานกุารบริษัท 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2558 พนกังานอาวโุสงานเลขานกุารบริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

2547 – 2557 ผู้จดัการอาวโุสส านกักรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ 

บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                        เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 13 

หมายเหต ุ
(1) สดัสว่นการถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของ (1) คูส่มรสหรือผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉันสามีภริยา (2) บตุรที่ยงัไมบ่รรลตุิภาวะ และ (3) นิติบคุคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 30  ของจ านวนสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของนิติบคุคลดงักลา่ว และการถือหุ้นรวมกนัดงักลา่วเป็นสดัสว่นที่มากที่สดุในนิติบคุคลนัน้ 
(2) เป็นผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 
 
 

 
 
 
  
* 



                                         เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
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1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

(1) จัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำร

บริษัท และรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสีย ที่รำยงำนโดยกรรมกำร หรือผู้บริหำร จดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของ

กรรมกำรและผู้บริหำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับ

รำยงำนนัน้ 

(3) ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรเก่ียวกบัข้อกฎหมำยระเบียบและข้อบังคบั ตลอดจนนโยบำยต่ำง ๆ ของบริษัทฯ 

ติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมอยำ่งถกูต้องและสม ่ำเสมอรวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร  

(4) จดักำรประชมุผู้ ถือหุ้นและประชมุคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบตัิตำ่ง ๆ  

(5) บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นและกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ  

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งมีประสทิธิภำพ  

(6) ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูและรำยงำนเหตกุำรณ์ส ำคญั ๆ ของบริษัทฯ ในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงำนท่ีก ำกบัดแูล

บริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ประกำศ ระเบียบ และข้อก ำหนดของหนว่ยงำนทำงกำร  

(7) ติดตอ่และสือ่สำรกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทรำบสทิธิตำ่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น และขำ่วสำรของบริษัทฯ  

(8) ควบคุมและจัดเก็บทะเบียนส ำคญัของบริษัทฯ รวมถึงใบอนุญำตต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจและกำร

แสดงสถำนะของบริษัทฯ   

(9) ดูแลกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะอนุกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ และกำรด ำเนินกำรใดให้เป็นไป

ตำมที่กฎหมำย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตำ่ง ๆ 

(10) ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัท
ใหญ่ 

บริษัท 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Nathalin PRM BIGS BMS BSC NMC NSSG NTL OCN SHT STC TIM TMT TNS TNTL TST 

1. นายบวร วงศ์สนิอดุม  C               
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จกัษุดลุย์  /               
3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ  /               
4. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ  /               
5. นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ ์  /               
6. นายสรุพล มีเสถียร /, E / /              
7. นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ /, E /     /          
8. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น /, E /               
9. วา่ที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนคักลุ  /, E  /   / / / /     /, E  
10. นายณฏัฐ์กรณ์ ส าราญ  E  / / /  /   / / /    
11. นายสมพฒัน์ คงส าราญ  E  /  / /  / /   / /   
12. นายวิริทธ์ิพล จไุรสนิธ์ุ  E    /  / /    /    
13. นางสาวนิภทัร เอี่ยมศิริวฒัน์  E /  / /  /     /    
14. นางสาวสธุาสนิี หมื่นละม้าย  E        /   / /   

C = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ   E = ผู้บริหาร  

รายช่ือบริษัท 
BIGS บริษัท บิ๊กซี จ ากดั PRM บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
BMS บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ ากดั SHT บริษัท สงิหา แท็งเกอร์ จ ากดั 
BSC บริษัท จดัหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ ากดั     STC บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากดั (2) 

Nathalin บริษัท นทลนิ จ ากดั TIM บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ ากดั 
NMC บริษัท นทลนิ แมนเนจเมนท์ จ ากดั TMT บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ ากดั 
NSSG Nathalin Shipping Pte. Ltd. TNS บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ ากดั 
NTL บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั TNTL TOP-NTL Pte. Ltd. 
OCN บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ ากดั (1) TST TOP-NTL Shipping Trust 

หมายเหต ุ
(1) บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ ากดั ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2562 

(2) บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากดั ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2562 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
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3. ประวัติการถกูลงโทษของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทถกูลงโทษ เนื่องจากการกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญตัิซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
BIGS BMS BSC NMC NSSG NTL OCN SHT STC TIM TMT TNS TNTL TST 

1. นายสรุพล มีเสถียร /              
2. นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ     /          
3. วา่ที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนคักลุ  /   / / / /     /, E  
4. นายณฏัฐ์กรณ์ ส าราญ  / / /  /   / / /    
5. นายสมพฒัน์ คงส าราญ  /  / /  / /   / /   
6. นายวิริทธ์ิพล จไุรสนิธ์ุ    /  / /    /    
7. นางสาวนิภทัร เอี่ยมศิริวฒัน์ /  / /  /     /    
8. นางสาวสธุาสนิี หมื่นละม้าย        /   / /   
9. นายทินกร เทิดวิกรานต์ /              
10. นายสรุเดช ภวเมธีสกลุ /              
11. นายพชร เสนะวีณิน /         /     
12. นายเสรี วิริยะสกลุธรณ์ /              
13. นายชมุพล พรหมประสทิธ์ิ /              
14. นายพเิชษฐ์ เอมวฒันา  /             
15. นายบณัฑติ หรรษาไพบลูย์  /             
16. นางสาวเรืองรัตน์ ทองดีนอก   /            
17. นายสทิธิชยั พระนอนเขตต์    /           
18. Mok Soo Keow Irene     /  / /       
19. Mr. Wang Wei     /  / / /      
20. นายบญุรักษ์ ลีป้ระกอบบญุ      /         
21. Ms. Pui Shan Kwan         /      
22. Mr. Francis BC Tan         /      
23. นาวาเอก รักชาติ สริุยอมัพร          /  / /  
24. นายนิทศัน์ ครองวานิชยกลุ          /     
25. นายนิทศัน์ ครองวานิชยกลุ            /   
26. นายจมุพล พร้อมประสทิธ์ิ             /  
27. นายกมัปนาท วินิจธรรมกลุ             /  
28. Mr. Li Ke             /  
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C = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ   E = ผู้บริหาร  

รายชื่อบริษัท 

BIGS บริษัท บิ๊กซี จ ากดั PRM บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
BMS บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ ากดั SHT บริษัท สงิหา แท็งเกอร์ จ ากดั 
BSC บริษัท จดัหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ ากดั     STC บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากดั (2) 

Nathalin บริษัท นทลนิ จ ากดั TIM บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จ ากดั 
NMC บริษัท นทลนิ แมนเนจเมนท์ จ ากดั TMT บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ ากดั 
NSSG Nathalin Shipping Pte. Ltd. TNS บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ ากดั 
NTL บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั TNTL TOP-NTL Pte. Ltd. 
OCN บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ ากดั (1) TST TOP-NTL Shipping Trust 

หมายเหต ุ
(1) บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จ ากดั ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2562 

(2) บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จ ากดั ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2562 
 
 



                                        

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ 

หวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท



                                                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
                     และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ – นามสกุล:   นางสาวสริิมาพรรณ  ไผเ่ฉลมิ 

ต าแหน่ง:   หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒทิางการศึกษา: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยับรูพา 
 ปริญญาโทบญัชี   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 ปริญญาโทการเงิน  Goldey Beacom College 

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง: ผ่านการอบรมหลกัสตูร ดงันี ้

1. การสอบทานกระบวนการจดัท าและติดตามการด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ 
2. การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร 
3. Anti-corruption: The practical guide 
4. IT security awareness 
5. Internal control fundamentals 
6. มาตรการควบคมุภายในการบริหารจดัการความเสีย่ง 
7. Accounting and Finance policy & regulation 
8. การจดัท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ในองค์กร 
9. CIA review Part 2  
10. Anti – Corruption: The Practical Guide (ACPG) 

ประสบการณ์การท างาน: 

• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี  กรมสรรพากร 
• ผู้ช่วยผู้จดัการอาวโุส  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 
• ผู้จดัการ บริษัท บางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• ผู้ช่วยผู้จดัการ  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
• ผู้จดัการ บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานการตรวจสอบภายในของบริษัท: 

1. สอบทานความถกูต้องของขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบตัิงาน รวมทัง้เสนอแนวทางหรือมาตรการ
ปรับปรุงแก้ไขขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพ ปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท 

2. สอบทานความถกูต้องของขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัแผนการด าเนินงาน นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของ
บริษัทท่ีก าหนดไว้ 

3. สอบทานความถกูต้องและเช่ือถือได้ของข้อมลูและตวัเลขตา่ง ๆ ด้วยวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของหน่วยรับตรวจอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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                     และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 
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4. ติดตามผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ เหมาะสมตอ่การด าเนินงานและไมส่ง่ผลกระทบตอ่ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอื่นๆ ของบริษัท 

5. ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดย  
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท าหน้าที่สอบทานและรายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บริหารรับทราบ เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงและ
ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

6. ปฏิบตัิงานอื่นที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล:  นางสาวอดุรรัตน์ สทิธิกร 

ต าแหน่ง:  เลขานกุารบริษัท 

คุณวุฒทิางการศึกษา: ปริญญาโท  Master of Business Systems, Monash University 
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน: 

2561 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท 
บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2560 – 2561 ผู้จดัการอาวโุสนกัลงทนุสมัพนัธ์และเลขานกุารบริษัท 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2558 พนกังานอาวโุสงานเลขานกุารบริษัท 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

2547 – 2557 ผู้จดัการอาวโุสส านกักรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง: 

• หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 47/2561 

• หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 22/2561 

• หลกัสตูร Effective Minutes Taking EMT รุ่นที่ 13/2552 

• หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 30/2552 

• หลกัสตูรผู้ปฏิบตัิงานเลขานกุารบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2560 ชมรมเลขานกุารบริษัทไทย  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน: 

(1) จดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริษัท 

และรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ที่รำยงำนโดยกรรมกำร หรือผู้บริหำร จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ

กรรมกำรและผู้บริหำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่บริษัทฯ 

ได้รับรำยงำนนัน้ 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 4 

(3) ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรเก่ียวกบัข้อกฎหมำยระเบียบและข้อบงัคบั ตลอดจนนโยบำยตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ ติดตำม

ให้มีกำรปฏิบตัิตำมอยำ่งถกูต้องและสม ่ำเสมอรวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร  

(4) จดักำรประชมุผู้ ถือหุ้นและประชมุคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบตัิตำ่ง ๆ  

(5) บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นและกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งมีประสทิธิภำพ  

(6) ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนเหตุกำรณ์ส ำคญั ๆ ของบริษัทฯ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล

บริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ประกำศ ระเบียบ และข้อก ำหนดของหนว่ยงำนทำงกำร  

(7) ติดตอ่และสือ่สำรกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทรำบสทิธิตำ่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น และขำ่วสำรของบริษัทฯ  

(8) ควบคมุและจดัเก็บทะเบียนส ำคญัของบริษัทฯ รวมถึงใบอนญุำตต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบธุรกิจและกำรแสดง

สถำนะของบริษัทฯ   

(9) ดแูลกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะอนกุรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ และกำรด ำเนินกำรใดให้เป็นไปตำมที่

กฎหมำย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตำ่ง ๆ 

(10) ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 
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- ไม่มี - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พริมา มารีน จ ากัด(มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน กฎหมาย บัญชีการเงิน และ 
ด้านการบริหาร จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ และนายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยทกุท่านมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อก ากบัดูแลการบริหารงานและการสอบทานระบบ
ควบคมุภายใน การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท การจดัท าและ
เปิดเผยข้อมลูทางการเงินอยา่งครบถ้วนถกูต้องสอดคล้องกบัข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) โดยเน้นการปฏิบตัิตามหลกัก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
และการมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี เพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน  9 ครัง้ โดยเป็นการหารือ
ร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชีและผู้มีสว่นเก่ียวข้องอื่น ๆ ตามวาระการประชุม ทัง้นี ้ได้รวมวาระการ
ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย จ านวน 1 วาระ เพื่อให้มัน่ใจวา่ ผู้สอบบญัชีมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติงานสอบบัญชีและได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทอย่างดีจากผู้ บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของบริษัท   

สามารถสรุปผลการด าเนินงานและการให้ความเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ดงันี ้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจ าปี  2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลมุงบการเงินรวม นโยบายบญัชี โดยประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการ 
ที่เก่ียวข้องและผู้สอบบญัชีในวาระพิจารณางบการเงิน ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถกูต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมลูในงบการเงิน รายการระหว่างกนัที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การปรับปรุงรายการบญัชีที่ส าคญัซึ่ง อาจ
ส่งผลกระทบต่อการจัดท างบการเงิน การบันทึกบัญชี ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน ข้อสงัเกตและ
ความเห็นของผู้ สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย มาตรฐานการบญัชี และการสอบบญัชี 

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทเป็นประจ าทกุปี โดยน ากรอบแนวคิดในการวางระบบควบคมุภายในของ 
COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations of the Treadway Commission) เพื่อให้เกิดความมัน่ใจและ
เช่ือมัน่ในระบบควบคมุภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ได้น าแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
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ควบคุมภายในที่จัดท าขึน้ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)   
มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในส าหรับทกุหน่วยงานในบริษัท และจากรายงาน
ผลการประเมินส าหรับปี 2561 พบวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม   

3. การตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากบัดแูลให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ได้ด้วยความเป็นอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของบริษัท และสอบทานกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจวา่การตรวจสอบ
ภายในมีประสทิธิภาพโดยให้ความส าคญัในการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงระบบควบคมุภายในให้ครอบคลมุทกุกระบวนการ
ท างาน ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทัง้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและ
ติดตามการปรับปรุงการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน อตัราก าลงัผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้
สามารถรองรับปริมาณงานตรวจสอบท่ีเพิ่มมากขึน้    

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและมีผลบงัคบัใช้กบัธุรกิจของบริษัท รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการ
ของบริษัท  พบว่า ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อบังคับและ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บังคับกับธุรกิจของบริษัท 
อยา่งครบถ้วน   

5. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี  คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลอืกผู้สอบบญัชี โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ  ขอบเขตการ
ปฏิบตัิงาน คุณภาพและมาตรฐานการท างาน ของบริษัทสอบบญัชี ระยะเวลาในการท าหน้าที่สอบบญัชีบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนมุตัิตอ่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบัญชีและแต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยมีนายธนิต  
โอสถาเลิศ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5752  
นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565 นายบณัฑิต ตัง้ภาภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 
เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจ าปี 2562 

6. การสอบทานรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบได้   
สอบทานรายการระหว่างกนัที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มัน่ใจว่าการจดัท ารายการดงักลา่วถกูต้องตาม
กฎระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด และ
พบว่าการท ารายการระหว่างกนัในปี 2561 เป็นไปตามระเบียบข้อก าหนดในการจัดซือ้จัดจ้าง มีการเปรียบเทียบราคา 
คดัเลือกผู้ ให้บริการหรือผู้ขายสินค้า และผ่านการอนุมตัิรายการดงักล่าวตามอ านาจการอนุมตัิ รวมทัง้เป็นรายการที่มี
ความสมเหตสุมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สงูสดุกบับริษัทรวมทัง้ได้เปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วนและเพียงพอเป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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7. การก ากับดูแลกิจการ  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานตามนโยบายการบริหารจดัการ
เพื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีซึง่เป็นไปตามหลกั CG Code ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่  โดยเฉพาะรายการเก่ียวโยงและรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  พบว่า กรรมการและพนกังาน
บริษัทได้ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีที่บริษัทก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามคู่มือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

8. การบริหารความเสี่ ยง   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและพบว่า บริษัทมีคณะท างานบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ประเมินความเสี่ยง  ทบทวน
ความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะท างานได้จดัท ารายงานความเสี่ยงและแผนการ
บริหารความเสี่ยงน าเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัท มีกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  สามารถควบคมุความเสี่ยงที่ส าคญั อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ พร้อมกบัรายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยั
เสี่ยงทัง้ภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและความรุนแรงของผลกระทบ (ถ้าเกิดขึน้) รวมถึงความเพียงพอ
และเหมาะสมของมาตรการในการลดและปอ้งกนัผลกระทบจากความเสีย่งเพื่อประกอบการพิจารณา  

โดยสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและมีความอิสระตามหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้ก าหนดไว้ โดยติดตามสอบทานการด าเนิน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และมีความเห็นวา่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้จดัท ารายงานทางการเงินในสาระส าคญัได้อยา่ง
ถูกต้อง เช่ือถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและในการเข้าท ารายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นตามกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อย่างเคร่งครัด  
ส่วนการด าเนินธุรกิจโดยรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคบัที่เก่ียวข้องอย่าง
ครบถ้วน รวมทัง้มีการบริหารความเสีย่งและระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม โดยมีผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน
ที่เป็นอิสระ ท าหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผล 

 

 
       (นายชายน้อย   เผ่ือนโกสมุ) 
                ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการท่ีดี ประจ าปี 2561 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน ซึ่งมีพลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ เป็นประธานคณะกรรมการ 
สรรหาฯ นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ (กรรมการอิสระ) และนายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการสรรหาฯ 
และมีนางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร หัวหน้างานการก ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้กรอบกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาฯ และตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 4 ครัง้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและ 
ความรับผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึง่สรุปได้ดงันี ้

ด้านการพิจารณาสรรหา 

• เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาเลอืกตัง้
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ พลเรือเอก นิพนธ์ จกัษุดลุย์ นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ และนายโกสิทธ์ิ 
เฟ่ืองสวสัดิ์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

• ปรับปรุงผงัโครงสร้างองค์กร รวมถึงก าหนดต าแหนง่และแตง่ตัง้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• ประเมินการมีสว่นร่วมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในการพฒันาบคุลากร 

• ก าหนดแผนในการพัฒนาผู้ สืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และได้พิจารณาคัดเลือก 
ผู้สบืทอดต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงติดตามความคืบหน้าการพฒันาผู้สบืทอดต าแหนง่ดงักลา่ว 

• รับทราบรายงานการแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

• ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยเห็นชอบให้ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ และก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็น
วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ
แต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้เพียงพอที่จะ 
จงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้กบับริษัท 

• ก าหนดหลกัเกณฑ์และตวัชีว้ดัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจ าปี 
2561 และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
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• ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
รวมทัง้ก าหนดอตัราการขึน้เงินเดือนและโบนสัประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

• ทบทวนการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code 2017”) ที่ออกโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาปรับใช้ โดยเห็นว่าภาพรวมของบริษัทฯ มีนโยบายและ 
แนวปฏิบตัิที่สอดคล้องกับหลกัปฏิบตัิของ CG Code 2017 แล้ว นอกจากนี ้ยงัได้พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติม
นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบั CG Code 2017 มากยิ่งขึน้ด้วย 

• ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานการปฏิบัติตาม 
หลกัปฏิบตัิของ CG Code 2017  

• ก าหนดให้มีการจดัสมันาหวัข้อ โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (“CAC”) เมื่อ
วนัท่ี 3 เมษายน 2561 ส าหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน โดยมีเลขานกุารบริษัทและหวัหน้างานการ
ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ เป็นผู้บรรยายชีแ้จงให้ได้รับทราบถึงการบริหารงาน ลกัษณะ
ธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 

• เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และมอบหมายให้เลขานกุาร
บริษัทด าเนินการจดัสง่แบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
ในปี 2561 ที่ผา่นมา 

ทัง้นี ้จากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบตัิหน้าที่
ด้านการก ากับดแูลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปี 2561 บริษัทได้รับคะแนนในระดบั “ดีมาก” หรือ 4 ดาว จากโครงการ
ส ารวจการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี  2561 โดยสมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายของตนเองแล้ว  เห็นว่า
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาฯ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้
อยา่งครบถ้วน และมีความตอ่เนื่อง 

 
 
 

(พลเรือเอก นิพนธ์ จกัษุดลุย์) 
                       ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2561 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ธุรกิจด าเนินไปได้และเติบโต

อย่างต่อเนื่อง จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยพิจารณากลัน่กรองความเสี่ยงส าคญั รวมถึงน าเสนอ  
แนวทางแก้ไขที่เหมาะสม ซึง่ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในการด าเนินธรุกิจ 
จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

1. นายโกสทิธ์ิ  เฟ่ืองสวสัดิ์   ประธานคณะกรรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการอิสระ) 
2. นายสรุพล มีเสถียร  กรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการ) 
3. นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ กรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการ) 

คณะกรรมการฯ ยึดมัน่ในการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลกั 3 ประการคือ การก ากบัและบริหารความเสี่ยงตามหลกั
ธรรมาภิบาล การวางนโยบายการบริหารความเสี่ยงทัง้องค์กร และการด าเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อส ร้างหลกัประกันใน
การประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการฯ ได้จดัรูปแบบของการบริหารความเสี่ยงใน 4 ประการคือ การบริหารความเสีย่ง
ด้านธรรมาภิบาล (Governance Risk) ด้านการกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ด้านการ
ด าเนินงานและระบบโครงสร้างพืน้ฐาน (Operation & Infrastructure Risk) และด้านรายงานทางการเงิน  (Financial 
Reporting Risk) ทัง้นี ้บริษัทฯ ด าเนินการบริหารความเสีย่งตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ COSO ERM 2017 

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี การประชุมรวมทัง้สิน้เป็นจ านวน  6 ครัง้ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเข้าร่วมครบองค์ประชมุทกุครัง้ สามารถสรุปสาระส าคญัในการปฎิบตัิหน้าที่ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาและอนมุตัิแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีที่ฝ่ายบริหารจากทกุหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ท าการประเมิน
ความเสี่ยงและจัดระดบัความส าคญัของความเสี่ยงพร้อมทัง้ก าหนดผลกระทบที่เกิดขึน้ และก าหนดวิธีจัดการความเสี่ยง  
นัน้ ๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึน้ พร้อมทัง้วางมาตรการปอ้งกนั มาตรการลดผลกระทบและมาตรการ
แก้ไข 

2. พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและอนมุตัิความเสี่ยงที่ส าคญัระดบัองค์กร รวมถึงรับทราบแผนการจดัการ
ความเสีย่งที่ส าคญัระดบัขององค์กร 

3. ติดตามและทบทวนการด าเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย
มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าการติดตามและสอบทานการจดัความเสี่ยง เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามที่ได้  

ตัง้ไว้ 

4. พิจารณาและอนมุตัิความเสี่ยงของโครงการ การควบรวมกิจการและการปรับกองเรือ ทัง้สว่นที่ลงทนุซือ้เรือใหม่
และปรับลดเรือเก่า เพื่อให้สอดคล้องกบักลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดการ
เดินเรือขนสง่น า้มนัและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และอตุสาหกรรมการส ารวจละผลิตปิโตรเลียม ทัง้ในและต่างประเทศ พร้อมทัง้
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ให้ข้อเสนอแนะการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงมอบหมายให้มีการรายงานการติดตามและ  

สอบทานการจดัการความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง 

5. รายงานผลการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

จากการด าเนินงานดงักลา่วข้างต้น  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการบริหารจดัการ
ความเสี่ยงที่ส าคญัระดบัองค์กรที่เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ รวมถึงสอดคล้องกับหลกัและแนวทาง
ปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อการบริหารความเสี่ยงอยา่งยัง่ยืนและมีประสทิธิภาพ 
 
 
 
             (นายโกสทิธ์ิ  เฟ่ืองสวสัดิ์) 
               ประธานคณะกรรรมการบริหารความเสีย่ง 
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