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วิสัยทัศน์
“บริษัทเรือที่เป็นเลิศด้านธุรกิจการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย”

พันธกิจ
1. การดำาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
2. การให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ
4. การสร้างมูลค่าการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรม
5. การบริหารจัดการ ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความน่าเชื่อถือ และเป็นที่พึงพอใจ

สารจากประธานกรรมการ

“ในนามของคณะกรรมการบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทในทุกๆ ด้านอย่างเสมอ
มา ในการดำาเนินธุรกิจ บริษทั ได้ยดึ มัน่ การดำาเนินงานภายใต้วสิ ยั ทัศน์และพันธกิจ เน้นความเป็นเลิศด้าน
การขนส่ง ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้คณะกรรมการได้ให้ความสำาคัญในการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานความปลอดภัย ในการปฎิบัติงานตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงความ
ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งมั่นคงของการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป”

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั

3
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ประสบการณ์ ทาํ งานย้อนหลัง 5 ปี

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สวุ านิ ชย์
อายุ 66 ปี
• ประธานกรรมการ
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ 12 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาที่ อยู่ในตําแหน่ งกรรมการ :2 ปี 10 เดือน
ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ งเป็ นวาระที่ : 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (ร้อยละ) 0.12
(ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสําคัญทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หาร
ไม่ม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

2561-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
2558–ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จํากัด
(มหาชน) /ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์
และ บริการชําระเงินออนไลน์
2557–2561

สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
(สนช.) รัฐสภา

2557-2558

สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(สนช.) รัฐสภาผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ
กองทัพเรือทีป่ รึกษาธนาคารทหาร
ไทย ธนาคารทหารไทย

• วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุน่ ที่ 30
• วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 51
การอบรมหลักสูตรที่ จดั โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 130/2016
การอบรม / สัมมนาที่ สาํ คัญอื่นๆ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน (วตท.) รุน่ ที่ 14
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุน่ ที่ 6
• หลักสูตร SURFACE WARFARE OFFICER
SCHOOL (SWOS)
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นาวาโทสมชาติ วิ พิศมากูล
อายุ 64 ปี
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ 27 มีนาคม 2561
ระยะเวลาที่ อยู่ในตาแหน่ งกรรมการ 3 ปี
ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ งเป็ นวาระที่ : 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (ร้อยละ) 0.12
(ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสาคัญทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หาร
ไม่ม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า โรงเรียนนายเรือ
 วุฒบิ ตั รเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิ
การทหารเรือ
การอบรมหลักสูตรที่ จดั โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 25/2019
การอบรม / สัมมนาที่ สาคัญอื่นๆ
 หลักสูตร How to Develop a Risk
Management
 หลักสูตร Long Gunnery,อินเดีย
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 หลักสูตร Anti-Missile System, ฝรังเศส
่
 หลักสูตร Mine Hunting System ,เยอรมัน
,อิตาลี
 หลักสูตร Electronic Warfare,
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตร Marine Terminal Engineering ,
ExxonMobil
 หลักสูตร Safety in Plant Design,
ExxonMobil
 หลักสูตร Risk Management , ExxonMobil
 หลักสูตร ISO/ISM Lead Auditor ,
Singapore
 หลักสูตร Business Management, PTT
ประสบการณ์ ทางานย้อนหลัง 5 ปี
2561-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
2558 – 2560 ผูจ้ ดั การส่วนปฏิบตั กิ ารทางเรือ
บริษทั ปตท.จากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
2555-2560 PTT Group Marine Standard
Management Leaderบริษทั ปตท.
จากัด (มหาชน) / พลังงาน
2555-2560 Oil Company International Marine
Forum, AP terminal Forum
2555-2560 กรรมการบริหาร สมาคมอนุรกั ษ์
สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม
น้ามัน (IESG)
2555-2557 ผูจ้ ดั การส่วนปฏิบตั กิ ารทางเรือ/
ผูจ้ ดั การส่วนปฎิบตั กิ ารคลัง
บริษทั พีทที ี แท้งค์ เทอร์มนิ ลั จากัด/
พลังงาน

นายยุทธนา แต่ปางทอง
อายุ 47 ปี
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ 27 มีนาคม 2561
ระยะเวลาที่ อยู่ในตาแหน่ งกรรมการ : 3 ปี
ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ งเป็ นวาระที่ : 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (ร้อยละ) 0.12
(ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หาร
ไม่ม ี
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรที่ จดั โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 120/2015
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 233/2017
 หลักสูตร Risk Management Program for
Corporate Leader (RCL) รุน่ ที่ 9/2017

ประสบการณ์ การทางานย้อนหลัง 5 ปี
2561–ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน) / ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
2557-ปั จจุบนั กรรมการ
บริษทั ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนอลูมเิ นียมและสังกะสี
2558-2561 ทีป่ รึกษาบริษทั
บริษทั ริช สปอร์ต จากัด (มหาชน) /
จาหน่ายรองเท้าและเครือ่ งกาย
2558-2561 กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)/ สินค้า
อุปโภคบริโภค
2556-2557 กรรมการตรวจสอบ
บริษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์
จากัด (มหาชน)/ ออกแบบ ผลิตและ
จาหน่ายอุปกรณ์สารกึง่ ตัวนา
2537-2557 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษทั ยูบลิ ลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

6

นายชัคพัฒน์ นัสการ
อายุ 40 ปี
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ 13 สิงหาคม 2563
ระยะเวลาที่อยู่ในตาแหน่ งกรรมการ : 5 เดือน
ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ งเป็ นวาระที่ : 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) ไม่มี
(ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการ
กากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 250/2017
 หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
 วุฒบิ ตั ร DCP Diploma Examination รุ่นที่
63/2018
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การอบรม / สัมมนาที่สาคัญอื่นๆ
 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
 หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 ปี
2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร IDE to IPO รุ่นที่ 3 ปี 2562 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets
Program รุ่นที่ 6/2561
 หลักสูตร IPO Roadmap (CEO-Executive
Program) รุ่นที่ 3 ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
 Strategic Financial Leadership Program
(SFLP) รุ่นที่ 1 ปี 2560
 หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7/2560 สถาบันพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี
2563-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน) / ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
2560-ปั จจุบนั กรรมการ
บริษทั ธิง้ ค์เมท ทีป่ รึกษาธุรกิจ จากัด /
ให้บริการทีป่ รึกษาธุรกิจ
วิทยากรรับเชิญ อาจารย์พเิ ศษของ
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ
2561-2563 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบัญชีและ
การเงิน
บริษทั ทัวร์ครับ.คอม จากัด / ให้บริการ
การท่องเทีย่ วผ่านช่องทางออนไลน์
2558-2559 กรรมการบริหาร กลุม่ งานทีป่ รึกษา
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษาธุรกิจ
จากัด / ให้บริการทีป่ รึกษาธุรกิจ

นายทวีศิลป์ ชิ นะพัฒนวงศ์
อายุ 64 ปี
 กรรมการ
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ 27 มีนาคม 2561
ระยะเวลาที่ อยู่ในตาแหน่ งกรรมการ : 3 ปี
ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ งเป็ นวาระที่ : 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (ร้อยละ) 1.92
(ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หาร
ไม่ม ี
คุณวุฒิการศึกษา
 มศ.3 โรงเรียนอานวยศิลป์
การอบรมหลักสูตรที่ จดั โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 254/2561
การอบรม / สัมมนาที่ สาคัญอื่นๆ
 หลักสูตร Quality Management Seminar –
UNCTAD
 หลักสูตร Vessel Inspection – Exxon Mobil
 หลักสูตร Terminal Information / Regulation
- SHELL

 หลักสูตร Safety Officer – SHAWPAT
(Safety and Health at Work Promotion
Association – Thailand)
 หลักสูตร Understanding of ISM Code
 หลักสูตร ISPS Code, Port State Control
– NK Classification Society
 หลักสูตร Risk Management – A / PR
Seminar & Training
 หลักสูตร Crisis Management and Media
Handing Training
 หลักสูตร Investigation & RCA Technique
 หลักสูตร KPI’s Technique
ประสบการณ์ การทางานย้อนหลัง 5 ปี
2561–ปั จจุบนั กรรมการ
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน) / ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
2560-2561 กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด /
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และเคมีภณ
ั ฑ์
2554-2560 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ชุตภิ ามารีนออยล์ จากัด /
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และเคมีภณ
ั ฑ์
2539-2560 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน) / ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
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นางชุติภา กลิ่ นสุวรรณ
อายุ 66 ปี
• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ 27 มีนาคม 2561
ระยะเวลาที่ อยู่ในตําแหน่ งกรรมการ 3 ปี
ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ งเป็ นวาระที่ : 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (ร้อยละ) 65.26
(ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หาร
ไม่ม ี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
การอบรมหลักสูตรที่ จดั โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 79/2552
• หลักสูตร Board Matters and Trends
Agenda (BMT) รุน่ ที่ 4/2560
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• หลักสูตร Board Nomination and
Compensation Program (BNCP)
รุน่ ที่ 2/2560
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 250/2560
• หลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP) รุน่ ที่ 42/2561
การอบรม / สัมมนาที่ สาํ คัญอื่นๆ
• หลักสูตร Chief Transformation Officer
(CTO) ปี ท่ี 2562
• หลักสูตร CFO’s Orientation Course for
New IPOs รุน่ ที่ 2/2017
• หลักสูตร วิทยาการจัดการสําหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุน่ ที่ 5/2020
• หลักสูตร พลังงานสําหรับผูบ้ ริหาร สถาบัน
พลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
2560–ปั จจุบนั กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์
จํากัด (มหาชน)
2554 –2560 ประธานกรรมการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีการเงิน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์
จํากัด /ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
2554 –2560 ประธานกรรมการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีการเงิน
บริษทั ชุตภิ า มารีน ออยล์ จํากัด

นายจรัลพัฒน์ วิ ศาลสวัสดิ์
อายุ 64 ปี
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง
• กรรมการกํากับดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
• กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
• รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ 27 มีนาคม 2561
ระยะเวลาที่ อยู่ในตําแหน่ งกรรมการ : 3 ปี
ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ งเป็ นวาระที่ : 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (ร้อยละ) 0.01
(ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หาร
ไม่ม ี
คุณวุฒิการศึกษา
• เทียบเท่าปริญญาตรีเดินเรือพาณิชย์ กรม
เจ้าท่า

การอบรม / สัมมนาที่ สาํ คัญอื่นๆ
• หลักสูตร Company Security Officer-NK
Classification Society
• หลักสูตร Corrective & Preventive Action
– Technology Promotion Association
(Thailand-Japan)
• หลักสูตร ISO 9000 Internal AuditTechnology Promotion Association
(Thailand-Japan)
• หลักสูตร Ism Code Internal Auditor-NK
Classification Society
• หลักสูตร THERMOKING
• หลักสูตร YANMAR
ประสบการณ์ การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
2561–ปั จจุบนั กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์
จํากัด (มหาชน) / ให้บริการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
เคมีภณ
ั ฑ์
2556-2560 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ าร
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์
จํากัด (มหาชน) / ให้บริการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
เคมีภณ
ั ฑ์

การอบรมหลักสูตรที่ จดั โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 150/2018
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 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวรักชนก สาเนี ยงลา้ 1
อายุ 51 ปี
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการกากับดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
 กรรมการบริหารความเสีย่ ง
 กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ 27 มีนาคม 2561
ระยะเวลาที่ อยู่ในตาแหน่ งกรรมการ : 3 ปี
ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ งเป็ นวาระที่ : 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (ร้อยละ) ไม่ม ี
(ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หาร
ไม่ม ี
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) บัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท มหาบัญฑิต การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรที่ จดั โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 149/2018
การอบรม / สัมมนาที่ สาคัญอื่นๆ
 หลักสูตร CFO’s Orientation Course for
New IPOs รุน่ ที่ 2/2560
 หลักสูตร Refreshment of the Role and
Expectation of A CFO ปี 2561
ประสบการณ์ การทางานย้อนหลัง 5 ปี
2561-2563 กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน) / ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
2559-2560 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีการเงิน
บริษทั วันลิง้ ค์ เทคโนโลยี จากัด /
เทคโนโลยี
2558-2559 ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
บริษทั ยูบลิ ลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/เครือ่ งประดับ
2556-2558 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษทั เกษตรทิพย์ เฟอร์ตไิ ลเซอร์
จากัด/ผลิตและจาหน่ายปุ๋ ยเคมี

1นางสาวรักชนก

11

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

สาเนียงล้า ลาออกเมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน
1. โครงสร้างและการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษท
ั
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มหำชน (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริกำรขนส่ง ผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ โดยเป็ นกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ บริษทั เริม่ ก่อตัง้ เมื่อ
ปี 2534 โดยมีทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 1,000,000 บำท และต่อมำในปี 2536 ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 6,000,000
บำท และเริม่ ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ ำมันโดยใช้เรือ 1 ลำ ซึ่งคือเรือ วี.แอล. 1 ให้กบั บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน) ขนำดประมำณ 2,148 เดทเวทตัน1 และในเวลำต่อมำบริษทั ได้มกี ำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพือ่ ขยำย
กองเรือเพื่อตอบสนองกำรให้บริกำรขนส่งแก่ค่คู ำ้ ทีเ่ ป็ นผูค้ ำ้ น้ำมันรำยใหญ่อย่ำงต่อเนื่อง เช่น บริษทั บำงจำก คอร์
ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) กลุ่มบริษทั เชฟรอน (ไทย) จำกัด บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และบริษทั ไออำร์
พีซี จำกัด (มหำชน) เป็ นต้น นอกจำกนี้ในปี 2539 บริษทั เล็งเห็นโอกำสในกำรขยำยธุรกิจ จำกควำมต้องกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ท่คี ่อยๆ เพิม่ ขึ้น พร้อมทัง้ กระจำยควำมเสีย่ งทำงธุรกิจ โดยเริ่ม
ประกอบกิจกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ให้กบั คูค่ ำ้ ในต่ำงประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
ตัง้ แต่นนั ้ มำบริษทั ขยำยกองเรืออย่ำงต่อเนื่องจน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั มีกองเรือเพือ่ ใช้ใน
กำรประกอบธุรกิจจำนวน 12 ลำ โดยมีน้ ำหนักบรรทุกเรือรวมเท่ำกับ 39,019 เดทเวทตัน และมีขนำดถังบรรจุ
น้ำมันเท่ำกับ 39,597 ลูกบำกศ์เมตร (คิดที่ 98% ของขนำดถังสินค้ำ) มีอำยุเฉลีย่ กองเรือ 16 ปี ทัง้ นี้ บริษทั มีทนุ จด
ทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 400 ล้ำนบำท บริษทั ได้เสนอขำยหุน้ สำมัญแก่ประชำชนทัวไป
่ (IPO) ในวันที่ 21
พฤษภำคม 2562 ในตลำดหลักทรัพย์ MAI เป็ นวันแรก
1.1.1 วิ สยั ทัศน์ พนั ธกิ จ และกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิ จ
วิ สยั ทัศน์
บริษทั เรือทีเ่ ป็ นเลิศด้ำน ธุรกิจกำรขนส่งปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ ทัง้ ในประเทศและระดับภูมภิ ำคเอเชีย
พันธกิ จ
1. กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์สจุ ริต และยึดมันในหลั
่
กธรรมำภิบำล
2. กำรให้บริกำรทีม่ คี ณ
ุ ภำพ ด้วยมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิง่ แวดล้อม
3. กำรพัฒนำบุคคลำกรทีม่ คี ณ
ุ ภำพและประสบกำรณ์ ปฏิบตั กิ ำรอย่ำงมืออำชีพ
4. กำรสร้ำงมูลค่ำกำรลงทุนเพือ่ สร้ำงผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม
5. กำรบริหำรจัดกำร ดูแลผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพือ่ ควำมน่ำเชือ่ ถือ และเป็ นทีพ่ งึ พอใจ
1

DWT = Deadweight tonnage น้ำหนักทีเ่ รือสำมำรถบรรทุกได้
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กลยุทธ์การแข่งขัน
 บริษทั มีบุคลำกรทีม่ คี ณ
ุ ภำพและประสบกำรณ์
จำกประสบกำรณ์ ของผู้บริหำรซึ่งได้แก่ นำงชุติภำ กลิ่นสุวรรณ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ที่เป็ นผู้ร่วม
ก่อตัง้ บริษทั และอยู่กบั บริษทั มำยำวนำนกว่ำ 20 ปี รวมถึงผูบ้ ริหำรอื่นๆ ทีเ่ ป็ นบุคลำกรทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญและมี
ประสบกำรณ์เกีย่ วกับธุรกิจขนส่งทำงเรือมำอย่ำงยำวนำน จึงทำให้บริษทั มีขอ้ ได้เปรียบในกำรดำเนินธุรกิจเพือ่ เข้ำ
หำคูค่ ำ้ หรือติดต่อเจรจำกับหน่วยงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกวิธี

นอกจำกนี้ บริษัทให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรที่ม ีอยู่ใ นปั จ จุบนั และกำรคัด สรรบุคลำกรใหม่ท่มี ีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และชำนำญงำนเข้ำมำร่วมดำเนินกำรเพือ่ ทีจ่ ะให้บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ถูกขับเคลื่อนไปอย่ำง
ที่มปี ระสิทธิภำพมำกที่สุด ด้วยลักษณะของธุรกิจเฉพำะทำงที่มกี ฎเกณฑ์ ข้อบังคั บจำกหลำยๆ หน่ วยงำนมำ
เกีย่ วข้องในกำรดำเนินธุรกิจ
 มำตรฐำนกำรขนส่งทีเ่ น้นควำมปลอดภัยเป็ นหลัก
บริษัทให้บริกำรขนส่งด้วยเรือเปลือกสองชัน้ ทัง้ หมด ซึ่งเรือดังกล่ำวนี้
เป็ นเรือ ที่ม ีโ ครงสร้ ำ งเพื่อ ป้ องกัน กำรเกิด น้ ำ มัน รัว่ ไหลหำกเกิด อุ บ ั ติ เ หตุ
นอกจำกนี้ บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บ ั ติ ต ำมหลั ก ปฏิ บ ั ติ ง ำนของ International Safety
Management Code (ISM Code) ซึง่ เป็ นระบบเกีย่ วกับกำรบริหำรควำมปลอดภัย
ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของอนุ สญ
ั ญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมปลอดภัยแห่งชีวติ ใน
ทะเล International Convention for the Safety of Life at Sea, “SOLAS” ที่ อ ยู่
ภำยใต้องค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ International Maritime organization,
“IMO” อย่ำงเคร่งครัด โดยบริษทั ได้รบั กำรรับรองกำรปฏิบตั ติ ำมระบบ ISM จำก
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หน่ ว ยงำนที่ ม ำตรวจสอบที่ เ รีย กว่ ำ
Lloyd’s Register อีกทัง้ บริษทั ยังได้รบั
กำรยอมรับจำกกลุ่ม Oil Companies
International Marine Forum (OCIMF)
ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ ร ั บ กำรว่ ำ จ้ ำ งมำอย่ ำ ง
ยำวนำน
นอกจำกนี้ บริษัทมีอตั รำกำรเกิดอุบตั ิเหตุต่ ำมำก โดยในปี 2563 กำรเกิดอุบตั ิเหตุคดิ เป็ น ร้อยละ 0.01
ของจำนวนเทีย่ วทีว่ ง่ิ ทัง้ หมดในปี นนั ้ ทัง้ นี้ มูลค่ำควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ เป็ นมูลค่ำทีไ่ ม่สู งมำกนัก โดยมูลค่ำควำม
เสียหำยเกิดขึน้ เท่ำกับ 0.71 ล้ำนบำท แต่อย่ำงไรก็ดี บริษทั มีมำตรกำรทำประกันภัยทีส่ ำมำรถครอบคลุมถึงควำม
เสียหำยทีเ่ กิดขึน้
 ให้บริกำรอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
บริษัทมีกระบวนกำรดำเนินกำรเพื่อที่จะป้ องกันไม่ให้คุณภำพของสินค้ำขณะขนส่งมีกำรปนเปื้ อนหรือ
เสือ่ มสภำพลง และมีวธิ กี ำรเพือ่ ทีจ่ ะป้ องกันไม่ให้เกิดกำรสูญเสียน้ำมันขณะขนส่งเกินกว่ำเกณฑ์ทค่ี ่คู ำ้ กำหนด โดย
ในปี 2563 ทีผ่ ่ำนมำ บริษทั มีอตั รำกำรเกิดกำรสูญเสียน้ ำมันเกินกว่ำทีค่ ่คู ำ้ กำหนดขณะขนส่งคิดเป็ น ร้อยละ 0.43
ของจำนวนเทีย่ วทีว่ งิ่ ทัง้ หมดในปี นัน้ ทัง้ นี้ มูลค่ำควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ เป็ นมูลค่ำทีต่ ่ ำ โดยมูลค่ำควำมเสียหำย
เฉลีย่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ เท่ำกับ 0.14 ล้ำนบำทต่อครัง้ และมีมลู ค่ำควำมเสียหำยสูงสุดไม่เกิน 0.29 ล้ำนบำท แต่อย่ำงไรก็
ดี บริษทั มีมำตรกำรทำประกันภัยทีส่ ำมำรถครอบคลุมถึงควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้
 กองเรือมีอำยุเฉลีย่ ทีน่ ้อย
บริษัทให้บริกำรโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยเป็ นหลัก ซึ่งอำยุเรือเป็ นส่วน
สำคัญในกำรเดินเรืออย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเรือทีอ่ ำยุน้อยมักจะมีกำรซ่อมบำรุงที่
น้อยกว่ำเรือทีม่ อี ำยุมำก ส่งผลให้บริษทั สำมำรถบริหำรกองเรือเพือ่ ให้บริกำรแก่คคู่ ำ้
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ทัง้ นี้ ปั จจุบนั บริษทั มีกองเรืออำยุเฉลี่ยทีน่ ้อย ซึ่งเท่ำกับ
16 ปี เมือ่ เทียบกับอำยุเรือทีบ่ ำงท่ำเรือกำหนดที่ 25 ปี
เรือมีกำรควบคุมกำรปล่อยมลภำวะ
นอกจำกบริษทั จะให้ควำมสำคัญกับกำรให้บริกำรในกำรดำเนิน
ธุรกิจแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กับสิง่ แวดล้อม โดย
บริษัท มีก ำรใช้เ ครื่อ งยนต์ ท่ีม ีก ำรควบคุ ม กำรปล่ อ ยก๊ ำ ซไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx) และมลภำวะต่ำงๆ ซึง่ ได้รบั กำรรับรองระดับ IMO Tier II1
สำหรับเรือทีบ่ ริษทั ต่อใหม่ ซึง่ บริษทั สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx) ออกสู่ชนั ้ บรรยำกำศได้เป็ นอย่ำงดี เป็ นกำรส่งเสริมในด้ำนกำรรักษำสิง่ แวดล้อมและสภำพอำกำศ
อย่ำงยังยื
่ น
1

IMO Tier II คือมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อมสาหรับเครื่ องยนต์ทุกชนิ ดของเรื อสากล
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 มีควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั คูค่ ำ้ มำอย่ำงยำวนำน
ด้วยกำรบริกำรทีใ่ ส่ใจในเรือ่ งควำมปลอดภัยและมำตรฐำนในทุกเทีย่ วกำรขนส่ง บริษทั จึงมีควำมสัมพันธ์ท่ี
ดีกบั คู่คำ้ มำอย่ำงยำวนำนและส่งผลให้ค่คู ำ้ มีกำรใช้บริกำรกับบริษทั เรื่อยมำ โดยกองเรือของบริษทั มีกำรขยำยตัว
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้บริกำรขนส่งของคู่คำ้ อีกทัง้ บริษทั ยังมีฝ่ำยกำรตลำดทีจ่ ะคอยติดต่อ
และดู แ ลคู่ค้ำ อยู่เ ป็ น ประจ ำ รวมทัง้ รับ ฟั ง ควำมเห็น หรือ ข้อ เสนอแนะต่ ำ งๆ จำกคู่ค้ำ เพื่อ น ำไปปรับ ปรุง และ
พัฒนำกำรให้บริกำรให้ดยี งิ่ ขึน้ ไป
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ สาคัญ
ปี 2534 บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“บริษทั ”) จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 27 กันยำยน 2534 ด้วยทุน
จดทะเบียนเริม่ ต้นที่ 1 ล้ำนบำท คิดเป็ นจำนวน 10,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้ 100 บำทต่อหุน้
ปี 2536 - กลุ่มนำยทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์ และผูล้ งทุนเข้ำมำเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั และเพิม่ ทุน
จดทะเบียนเป็ น 6 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 60,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 100
บำท โดยนำยทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์ มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 82.50
- ในปี 2536 บริษทั เริม่ ดำเนินธุรกิจให้บริกำรขนส่งน้ ำมันให้กบั บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน) โดยเรือลำแรกคือ เรือวี.แอล.1 ทีม่ นี ้ำหนักบรรทุกเท่ำกับ 2,148 DWT
ปี 2539 บริษัทเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 4 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 10 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ
จำนวน 100,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 100 บำท โดยนำยทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์และนำง
ชุติภ ำ กลิ่น สุว รรณ มีส ดั ส่ว นกำรถือหุ้น หลังกำรเพิ่ม ทุน เท่ำ กับร้อยละ 44.50 และร้อยละ
51.00 ตำมลำดับ โดยบริษทั นำเงินดังกล่ำวมำขยำยกองเรือบรรทุกน้ำมันจำนวน 1 ลำ คือเรือ
วี.แอล. 2 เพื่อนำมำให้บริกำรขนส่งน้ ำมันให้กบั บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
และขนส่งให้กบั คู่คำ้ ต่ำงประเทศส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ ำมันของบริษทั มีเรือเพิม่ ขึน้ เป็ น 2
ลำและมีน้ำหนักบรรทุกรวมเพิม่ ขึน้ เป็ น 4,328 DWT
ปี 2541 - บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ นจำนวน 20 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 200,000 หุน้
มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 100 บำท เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยมีนำงชุตภิ ำ กลิน่ สุวรรณ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่ของบริษทั ทีส่ ดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 97.50
- วัน ที่ 14 ธัน วำคม 2541 บริษัทเพิม่ ทุน จดทะเบีย นเป็ น 26 ล้ำ นบำท แบ่ งเป็ นหุ้น สำมัญ
จำนวน 260,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 100 บำท เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม โดยนำงชุติ
ภำ กลิน่ สุวรรณ ยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 98.08 เพื่อ
ขยำยกองเรือโดยซื้อเรือ วี.แอล.3 ที่มขี นำดบรรทุก 2,328 DWT ส่งผลให้บริษัทมีกองเรือ
บรรทุกน้ำมันเพิม่ ขึน้ เป็ น 3 ลำและมีน้ำหนักบรรทุกรวมเพิม่ ขึน้ เป็ น 6,656 DWT
ปี 2542 บริษทั ได้ขยำยกองเรือเพิม่ อีก 1 ลำโดยกำรซื้อเรือ วี.แอล. 4 ทีม่ ขี นำด 1,999 DWT ส่งผลให้
มีกองเรือบรรทุกน้ำมันเพิม่ ขึน้ เป็ น 4 ลำและมีน้ำหนักบรรทุกรวมเพิม่ ขึน้ เป็ น 8,654 DWT
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ปี 2543 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 30 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 300,000 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยนำงชุตภิ ำ กลิน่ สุวรรณ ยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ของบริษทั โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 98.33
ปี 2544 บริษัทได้ลงทุนซื้อเรือ วี.แอล. 5 ที่มขี นำด 2,223 DWT เพื่อทดแทนลำเรือวี.แอล 1 ที่ขำย
ออกไปโดย ณ ปี 2544 บริษัทมีกองเรือทัง้ หมด 4 ลำ มีน้ ำหนักบรรทุกรวมทัง้ หมด 8,729
DWT
ปี 2545 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 35 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 350,000 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม โดยนำงชุตภิ ำ กลิน่ สุวรรณ ยังคงเป็ นผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่ของบริษทั โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 98.57 เพื่อลงทุนซื้อเรือเพิม่ อีก 2 ลำ ซึ่ง
ได้แ ก่ เรือ วี. แอล. 6 และเรือวี. แอล.7 ที่ม ีน้ ำ หนักบรรทุกเท่ำ กับ 1,998 และ 1,901 DWT
ตำมลำดับ ณ ปี 2545 บริษทั มีกองเรือทัง้ หมด 6 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ำกับ 12,628 DWT
ปี 2547-2549 - ปี 2547 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 37 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 370,000 หุน้
มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100 บำท เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม โดยนำยทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์
และนำงชุตภิ ำ กลิน่ สุวรรณ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 16.89
และร้อยละ 82.16 ตำมลำดับ เพื่อลงทุนซื้อเรือวี.แอล. 8 ทีม่ นี ้ ำหนักบรรทุก 5,246 DWT เพื่อ
ทดแทนเรือวี.แอล. 2 ทีข่ ำยออก ทำให้ ณ ปี 2547 บริษทั มีกองเรือทัง้ หมด 6 ลำ มีน้ ำหนัก
บรรทุกรวมเท่ำกับ 15,693 DWT นอกจำกนี้ในปี 2547 บริษทั ได้เริม่ ให้บริกำรขนส่งน้ำมันและ
ทำสัญญำรับขนส่งสินค้ำล่วงหน้ ำ (Contract of Affreightment, “COA”) กับบริษัท บำงจำก
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
- ปี 2549 บริษทั ลงทุนซื้อเรือ วี.แอล. 10 ทีม่ นี ้ ำหนักบรรทุก 2,972 DWT ทำให้ ณ ปี 2549
บริษทั มีกองเรือทัง้ หมด 7 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกรวมเท่ำกับ 18,665 DWT
ปี 2551-2552 - ปี 2551 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 42 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 420,000 หุน้
มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100 บำท เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม โดยนำยทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์
และนำงชุตภิ ำ กลิน่ สุวรรณยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ
37.84 และร้อยละ 61.22 ตำมล ำดับ และเริ่มให้บ ริกำรขนส่งน้ ำ มัน และทำสัญญำรับขนส่ง
สินค้ำล่วงหน้ำ (Contract of Affreightment, “COA”) กับกลุ่มบริษทั เชฟรอน
- ปี 2552 บริษทั มีกำรลงทุนซื้อเรือ วี.แอล. 11 ทีม่ นี ้ ำหนักบรรทุกเท่ำกับ 2,464 DWT ณ ปี
2552 บริษทั มีกองเรือทัง้ หมด 8 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ำกับ 21,129 DWT
ปี 2553-2555 - ปี 2553 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 47 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 470,000 หุน้
มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100 บำท เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม โดยนำยทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์
และนำงชุตภิ ำ กลิน่ สุวรรณ ยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ
35.62 และร้อยละ 63.63 เพื่อลงทุนซื้อเรือ วี.แอล. 12 ทีม่ นี ้ ำหนักบรรทุกเท่ำกับ 2,410 DWT
ณ ปี 2553 บริษทั มีกองเรือทัง้ หมด 9 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ำกับ 23,538 DWT
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- ปี 2555 บริษทั ลงทุนซื้อเรือ วี.แอล. 14 ทีม่ นี ้ ำหนักบรรทุกเท่ำกับ 1,569 DWT ทำให้ ณ ปี
2555 บริษทั มีกองเรือทัง้ หมด 10 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ำกับ 25,107 DWT
บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 62 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 620,000 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม โดยนำยทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์และนำงชุติ
ภำ กลิน่ สุวรรณ ยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 37.81 และ
ร้อยละ 61.87 เพื่อลงทุนซื้อเรือ วี.แอล. 15 ทีม่ นี ้ ำหนักบรรทุกเท่ำกับ 2,816 DWT และในปี
2557 บริษัท เริ่ม ให้บ ริก ำรขนส่ ง น้ ำ มัน ปำล์ ม ให้ก ับ ผู้ค้ำ น้ ำ มัน ปำล์ ม รำยใหญ่ ใ นประเทศ
มำเลเซีย ทำให้ ณ ปี 2557 บริษทั มีกองเรือทัง้ หมด 11 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ำกับ 27,924
DWT
บริษัทเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 100 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูล
ค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 100 บำท เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม โดยนำยทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์และ
นำงชุติภำ กลิ่นสุวรรณ ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ข องบริษัท โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ
37.81 และร้อยละ 61.99 เพือ่ นำมำลงทุนขยำยกองเรือและนำมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดย
มีกำรซื้อเรือวี.แอล.16 เพื่อเข้ำมำทดแทนเรือวี.แอล.6 ทีข่ ำยออกไปเนื่องจำกครบกำหนดอำยุ
กำรใช้งำนเรือตำมเกณฑ์บริษัททำให้ ณ ปี 2558 บริษัทมีกองเรือทัง้ หมด 11 ลำ น้ ำหนัก
บรรทุกรวมเท่ำกับ 28,314 DWT
- บริษทั มีกำรขยำยกองเรือโดยซื้อเรือ วี.แอล.17 และวี.แอล.18 เพื่อให้บริกำรขนส่งน้ ำมันใน
ประเทศตำมควำมต้องกำรของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และมีกำรขำย
เรือวี.แอล.4 ทีใ่ ช้บริกำรขนส่งในประเทศออกไปต่ำงประเทศ เนื่องจำกครบกำหนดอำยุ กำรใช้
งำนเรือตำมเกณฑ์บริษทั
-บริษทั ซือ้ สินทรัพย์ทใ่ี ช้ในกำรดำเนินงำนทัง้ หมดซึง่ ได้แก่ เรือชุตภิ ำ 5 วัสดุสน้ิ เปลืองคงเหลือ
ทีใ่ ช้กบั เรือ และมีกำรโอนบุคลำกรจำกบริษทั ชุตภิ ำ มำรีน ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษทั ทีอ่ ยู่
ภำยใต้กำรควบคุมสูงสุดเดียวกัน เพื่อเป็ นกำรปรับ โครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั ทำให้ ณ สิน้ ปี
2559 บริษทั มีกองเรือทัง้ หมด 13 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ำกับ 33,507 DWT
ดำเนินกำรจดทะเบียนเลิกบริษทั ชุตภิ ำ มำรีน ออยล์ จำกัด เพือ่ เป็ นกำรขจัดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2560 และชำระบัญชีเสร็จเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2560
และบริษทั มีกำรขำยเรือวี.แอล.3 ทีว่ ง่ิ ต่ำงประเทศเมื่อถึงกำหนดอำยุออกไป และขำยเรือวี.
แอล.8 ที่วิ่งในประเทศออกไป โดยมีกำรซื้อล ำเรือวี. แอล.19 เข้ำ มำทดแทน ซึ่งมีน้ ำ หนัก
บรรทุกมำกทีส่ ดุ ในกองเรือ ซึง่ มีขนำด 5,470 DWT ทำให้ ณ ปี 2560 บริษทั มีกองเรือทัง้ หมด
12 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ำกับ 31,403 DWT
- นำยทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์ซ่งึ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ทำกำรขำยหุน้ ทัง้ หมดจำนวน 378,081
หุน้ ให้กบั นำงชุตภิ ำ กลิน่ สุวรรณ 1ทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของนำงชุตภิ ำ กลิน่ สุวรรณ เพิม่ ขึน้
เป็ นร้อยละ 99.80 ทัง้ นี้ นำยทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์ และบริษทั แพลตินมั มำรีน กรุ๊ป จำกัด ได้
ทำข้อตกลงไม่แข่งขันกับบริษทั ในสัญญำไม่แข่งขัน เพือ่ ขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 2
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- บริษัท มีก ำรเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นเป็ นจ ำนวน 300 ล้ ำ นบำท แบ่ ง เป็ นหุ้น สำมัญ จ ำนวน
3,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 100 บำท โดยเสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม โดยนำงชุตภิ ำ
กลิน่ สุวรรณ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 99.93
- เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2561 ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ครัง้ ที่ 3/2561 มีมติอนุ มตั ิ
กำรแปรสภำพเป็ นบริษทั มหำชนจำกัด และกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 300 ล้ำนบำท เป็ น
400 ล้ำนบำท และมีมติให้ปรับมูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้จำกมูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท เป็ นมูลค่ำหุน้ ละ
0.50 บำทและอนุมตั กิ ำรออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 200 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50
บำท โดยจะจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ดังกล่ำวเพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก
(IPO) เป็ นจำนวนไม่เกิน 200 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท
- ในเดือนกรกฎำคม บริษทั มีกำรซือ้ เรือวี.แอล.20 ทีเ่ ป็ นเรือทีม่ นี ้ำหนักบรรทุกมำกทีส่ ดุ ในกอง
เรือ ซึ่งมีขนำด 5,578 DWT และในเดือนกันยำยนบริษัทได้ทำกำรขำยเรือวี.แอล.7 ที่วิ่งใน
ประเทศเมื่อถึงกำหนดอำยุออกไปทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั มีกองเรือทัง้ หมด
12 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ำกับ 35,081 DWT
ปี 2562 - เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้ซ้อื เรือมือสอง
จำกประเทศญีป่ ่ ุนใช้ชอ่ื เรือวี.แอล. 21 มีน้ ำหนักบรรทุก 5,676 DWT บริษทั มีเรือเพิม่ ขึน้ เป็ น
13 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกรวม 40,757 DWT โดยได้รบั มอบเรือเมือ่ วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562
- เมือ่ วันที่ 21 พฤษภำคม 2562 บริษทั เปิ ดขำยหุน้ สำมัญให้แก่ประชำชน (IPO) เป็ นครัง้ แรก
ในตลำดหลักทรัพย์ MAI
ปี 2563 - บริษทั มีกำรขำยเรือวี.แอล.5 ทีว่ งิ่ ในประเทศเมื่อถึงกำหนดอำยุออกไป และขำยเรือวี.แอล.
16 ทีว่ งิ่ ในประเทศออกไป โดยมีกำรต่อเรือวี.แอล.22 เข้ำมำทดแทน ซึง่ มีขนำด 2,873 DWT
ทำให้ ณ ปี 2563 บริษทั มีกองเรือทัง้ หมด 12 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ำกับ 39,019 DWT

หมำยเหตุ:1สำเหตุท่นี ำยทวีศลิ ป์ ชินะพัฒ นวงศ์(“นำยทวีศลิ ป์ ”) ขำยหุ้นทัง้ หมดให้แก่นำงชุตภิ ำ กลิน่ สุวรรณเนื่องจำกนำยทวีศลิ ป์ มี
สุขภำพร่ำงกำยทีไ่ ม่แข็งแรงจึงอยำกลดภำระหน้ำทีล่ งในกำรทำงำน
2บริษท
ั แพลตินัม มำรีน กรุ๊ป จำกัด ก่อตัง้ ในปี 2547 เพื่อประกอบธุรกิจผูใ้ ห้บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทงั ้ นี้อ้ำงอิงข้อมูลจำกฐำนข้อมูล
นิตบิ ุคคลโดย BOL บริษทั แพลตินมั มำรีน กรุ๊ป จำกัด ทีไ่ ม่มรี ำยได้ตงั ้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นมำ
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สรุปพัฒนาการจานวนเรือและความสามารถในการขนส่งสิ นค้าของบริ ษทั
ณ สิ้ นปี
2536
2539
2541
2542
2544
2545
2547
2549
2552
2553
2555
2557
2558
2559
2560
2561
2562
ณ 31 ธันวาคม 2563

จานวนเรือ )ลา(
1
2
3
4
4
6
6
7
8
9
10
11
11
13
12
12
13
121

น้าหนนักบรรทุกรวม (DWT)
2,148
4,328
6,656
8,654
8,729
12,628
15,693
18,665
21,129
23,538
25,107
27,924
28,314
33,507
31,403
35,081
40,757
39,019

2563

ขนาดบรรจุรวม )ลบ.ม.(
2,416
5,109
7,382
9,569
9,597
13,661
15,678
18,769
21,150
23,894
25,476
28,375
28,766
33,956
32,475
36,036
41,524
39,597

2564

2562
2561

40,757 DWT

39,019 DWT

41,819 DWT2

35,081 DWT

1

บริษทั ทำกำรขำยเรือ V.L.5 ทีม่ เี รืออำยุ 31 ปี ไม่สำมำรถให้บริกำรได้เต็มประสิทธิภำพ และขำยเรือ V.L. 16 เป็ นเรือขนำดเล็กมีน้ำหนักบรรทุก 2,388
Deadweight Tonnage (D.W.T) ตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เมือ่ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 ทีท่ ำกำรขำยออกไปในช่วงต้นปี 2563
2ปี 2564 บริษท
ั เตรียมรับเรือต่อใหม่ (V.L. 23) ในช่วงเดือนมีนำคม และคำดว่ำสำมำรถให้บริกำรได้ภำยในเดือนเมษำยน 2564
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1.1.3 การใช้เงิ นที่ ได้จากการระดมทุน
บริษัทได้ทำกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ในระหว่ำงวันที่ 7-9 พฤษภำคม
2562 จำนวน 200 ล้ำนหุน้ ในรำคำหุน้ ละ 1.75 บำท คิดเป็ นจำนวน 350 ล้ำนบำท เมือ่ หักค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกำรเสนอขำยหุน้ แล้วมียอดเงินคงเหลือสุทธิเท่ำกับจำนวน 330.93 ล้ำนบำท บริษทั จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์
ของกำรใช้เงินไว้ 4 ข้อ และได้ดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้เงินแล้วดังนี้
บริษทั ขอรำยงำนใช้เงินเพิม่ ทุน (ครัง้ แรก) จนถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ดังนี้
แผนนการใช้
โดยประมาณ 7 พ.ค.62วัตถุประสงค์ในการใช้เงิ น
)ล้านบาท( 30 มิ .ย.62
1.เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
165.46
50.36
ดำเนินธุรกิจ
2.เพือ่ ลงทุนในเรือลำใหม่และขยำย
99.28
0
กองเรือของธุรกิจเรือขนส่ง
3.เพือ่ ชำระคืนเงินกู้
49.64
49.64
4.เพือ่ กำรซ่อมบำรุงตำมแผน
16.55
0
รวม
330.93
100.00

จานวนเงิ นที่ใช้ไป
1 ก.ค.62- 1 ม.ค. 63 – 1 ก.ค. 63 –
31 ธ.ค.62 30 มิ .ย. 63 31 ธ.ค. 63
30
0
85.10

คงเหลือ
)ล้าน
บาท(
0

14.00

0

0

85.28

0
6.00
50.00

0
0
0

0
10.55
95.65

0
0
85.28

1.1.4 ข้อผูกพันที่ บริ ษทั ให้คามันไว้
่ ในแบบแสดงรายการข้อมูล
- ไม่ม ี –
1.1.5 ชื่อ สถานที่ ตงั ้ สานักงานของบริ ษทั
ชื่อ: บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด )มหาชน(
ทีต่ งั ้ :  สำนักงำนใหญ่ตงั ้ อยูเ่ ลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400
 สำนักงำนย่อยตัง้ อยูเ่ ลขที่ 2/34 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสุขลำ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ทำงทะเล
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล 0107561000391
โทรศัพท์: 0-254-6604-5
โทรสำร: 0-254-8749
เว็บไซต์: www.vltanker.com
จำนวนหุน้ : 800 ล้ำนหุน้ เป็ นหุน้ สำมัญจำหน่ำยหมด
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) ประกอบธุรกิจให้บริกำรขนส่ง ผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ โดยเป็ นกำรขนส่งทำงทะเลมีลกั ษณะของเรือทีใ่ ห้บริกำรขนส่งจะเป็ นเรือ
เปลือกสองชัน้ ทัง้ หมด ซึ่งดำเนินกำรโดยบุคลำกรประจำเรือทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญและมีประสบกำรณ์ ทจ่ี ะให้บริกำร
ขนส่งแก่คู่ค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย ทัง้ นี้บริษัทจะใช้เรือขนส่งที่มขี นำดบรรทุกตัง้ แต่ 1,569-5,676
DWT หรือมีปริมำณกำรบรรจุสนิ ค้ำทีเ่ ท่ำกับ 1,582-5,501 ลบ.ม ต่อเทีย่ ว ซึง่ สินค้ำหลักแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท
ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตำ น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปำล์ม (“สินค้ำ”)
ทัง้ นี้ บริษทั มีกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทัง้ ในและนอกประเทศให้กบั บริษทั คู่คำ้ ทีท่ ำธุรกิจผูค้ ำ้ น้ ำมัน
เป็ นหลัก โดยกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ในประเทศจะเป็ นกำรขนส่งปิ โตรเลียมให้กบั คู่ คำ้ ทีท่ ำธุรกิจผูค้ ำ้ น้ ำมันรำยใหญ่
ยกตัวอย่ำง เช่น บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
บริษทั เชฟรอน (ไทย) จำกัด บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็ นต้น และกำรขนส่งระหว่ำงประเทศจะเป็ น
กำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ให้กบั คูค่ ำ้ รำยใหญ่ทท่ี ำธุรกิจค้ำน้ำมันปำล์มและน้ำมันหล่อลื่น
ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นหลักซึง่ ผ่ำนกำรติดต่อไปยังนำยหน้ำ (Broker) ในกำรจัดหำสินค้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั มีเรือเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจทัง้ หมด 12 ลำ ซึง่ กองเรือมีอำยุ
เฉลีย่ ประมำณ 16 ปี มีน้ ำหนักบรรทุกเรือรวม 39,019 Deadweight Tonnage (D.W.T) และมีควำมสำมำรถในกำร
บรรจุน้ำมันเพือ่ ขนส่งรวมเท่ำกับ 39,597 ลูกบำศก์เมตร
1.2.1

โครงสร้างรายได้จากการใหน้บริ การรวมของบริ ษทั

ร้อยละ

 แยกตำมประเภทของสินค้ำหลักในปี 2561 – 2563
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แยกตามประเภทของสิ นค้า

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

)ลบ.(

ร้อยละ

)ลบ.(

ร้อยละ

)ลบ.(

ร้อยละ

น้ำมันดิบ

90.61

13.04

159.55

22.41

133.97

20.72

น้ำมันเตำ

54.85

7.90

62.70

8.81

54.58

8.44

น้ำมันใส

382.59

55.07

306.45

43.04

227.92

35.25

น้ำมันหล่อลื่น

37.41

5.38

44.24

6.21

24.81

3.84

ผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลียม

565.46

81.40

572.94

80.46

441.28

68.25

น้ำมันปำล์ม

125.28

18.03

121.52

17.06

199.01

30.78

ผลิ ตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์

125.28

18.03

121.52

17.06

199.01

30.78

3.94

0.57

17.63

2.48

6.31

0.97

694.68

100.00

712.09

100.00

646.60

100.00

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่ง

รำยได้กำรให้บริกำรอืน่ ๆ
รายได้การใหน้บริ การรวม

 แยกตำมจุดหมำยปลำยทำงในปี 2561-2563
รายได้แยกตามจุดหนมายปลายทาง

ร้อยละ

100

50
0

25.5

23.6

35.6

72.98

73.79

62.48

ปี 2561
ใหน้บริ การในประเทศ

ปี 2562

ปี 2563

ใหน้บริ การในต่างประเทศ
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แยกตามจุดหนมายปลายทาง

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

)ลบ.(

ร้อยละ

)ลบ.(

ร้อยละ

)ลบ.(

ร้อยละ

ให้บริกำรในประเทศ

511.87

72.98

526.17

73.79

407.91

62.48

ให้บริกำรในต่ำงประเทศ

178.86

25.50

168.28

23.60

232.38

35.60

3.94

0.56

17.64

2.47

6.31

0.97

694.67

99.04

712.09

99.86

646.60

99.05

6.74

0.96

0.98

0.14

6.20

0.95

701.42

100.00

713.07

100.00

652.80

100.00

รายได้จากการใหน้บริ การขนส่ง

รำยได้จำกกำรให้บริกำรอืน่
รายได้จากการใหน้บริ การรวม
รำยได้อน่ื
รายได้รวม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์
(1) ลักษณะการใหน้บริ การขนส่งสิ นค้า
บริษทั จะใช้เรือขนส่งทีม่ ขี นำดบรรทุกตัง้ แต่ 1,582-5,676 DWT หรือมีปริมำณกำรบรรจุสนิ ค้ำที่
เท่ำกับ 1,582-5,501 ลบ.ม ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลโดยลักษณะของเรือทีใ่ ห้บริกำรขนส่งจะเป็ นเรือเปลือก
สองชัน้ ทัง้ หมด ซึง่ ดำเนินกำรโดยบุคลำกรประจำเรือทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญและมีประสบกำรณ์ทจ่ี ะให้บริกำรขนส่งแก่คู่
ค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย ต่อเทีย่ วบริษทั ให้ควำมสำคัญกับมำตรฐำนกำรขนส่งซึง่ จะเน้นควำมปลอดภัย
เป็ นหลัก โดยยึด หลัก กำรปฏิบ ัติข องประมวลข้อ บัง คับ เกี่ย วกับ กำรบริห ำรควำมปลอดภัย ระหว่ ำ งประเทศ
(International Safety Management Code ,ISM Code) ที่อ ยู่ ภ ำยใต้ ข ้อ ก ำหนดขององค์ ก ำรทำงทะเลระหว่ ำ ง
ประเทศ (International Maritime Organization, IMO) และบริษัทยังให้ควำมสำคัญกับ กำรควบคุม คุณภำพของ
สินค้ำ โดยมีวธิ ปี ฏิบตั งิ ำนอย่ำงเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดกำรปนเปื้ อนของสินค้ำและสำมำรถควบคุมอัตรำกำรสูญเสีย
น้ำมันขณะขนส่งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.2.2

นอกจำกนี้ บริษทั ยังมีวธิ กี ำรดำเนินกำรเพื่อป้ องกันควำมเสี่ยงขณะขนส่งสินค้ำจำกเหตุกำรณ์
ต่ ำ งๆที่ ไ ม่ ค ำดคิ ด ซึ่ ง คื อ กำรท ำประกัน ภั ย ตั ว เรื อ และเครื่ อ งจั ก ร (Hull and Machinery Insurance: H&M
Insurance) และประกันภัยควำมรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance)
ที่ครอบคลุมถึงเหตุกำรณ์ ท่สี ำคัญที่อำจเกิด ผลกระทบในกำรด ำเนิ นธุร กิจ เช่น กำรเกิดน้ ำมันรัวไหล
่
กำรเกิด
อุบตั เิ หตุ กำรเกิดอัตรำสูญเสียน้ำมันขณะขนส่ง เป็ นต้น
นอกจำกนี้ บริษทั ยังคำนึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม บริษทั
จึงมีกำรดำเนินกำรเพื่อควบคุมกำรปล่อยมลภำวะในระหว่ำงกำรเดินเรือให้ได้มำกทีส่ ุด โดยสำหรับเรือทีบ่ ริษทั ต่อ
ใหม่ บริษทั จะใช้เครือ่ งกลทีส่ ำมำรถควบคุมกำรปล่อยมลพิษทีไ่ ด้รบั กำรรับรองมำตรฐำนระดับสำกล (IMO Tier II)
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ให้บริกำรดังนี้

โดยลักษณะกำรให้บ ริกำรมีทงั ้ กำรให้บ ริกำรทัง้ ในประเทศและต่ำ งประเทศโดยมีล ักษณะกำร
 ลักษณะการใหน้บริ การในประเทศ

บริษทั ให้บริกำรขนส่งสินค้ำแก่ค่คู ำ้ ทีท่ ำธุรกิจโรงกลันน
่ ้ ำมัน และผูค้ ำ้ น้ ำมันรำยใหญ่ เพื่อขนส่ง
สินค้ำซึง่ ได้แก่ น้ ำมันดิบ น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเตำ น้ ำมันหล่อลื่น ผ่ำนช่องทำงทำงทะเลจำกท่ำเรือต้น
ทำงไปสู่ท่ำเรือปลำยทำงตำมทีค่ ่คู ำ้ กำหนด โดยบริษทั จะจัดหำเรือขนส่งทีไ่ ด้ตำมมำตรฐำนและคุณลักษณะที่ค่คู ำ้
ต้องกำรโดยคำนึงถึง ประเภทของสินค้ำทีข่ นส่ง รวมถึงเส้นทำงกำรขนส่ง ปั จจุบนั บริษทั มีเรือให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ในประเทศจำนวน 8 ลำ
ทัง้ นี้ บริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนขนส่งสินค้ำทัง้ หมดซึง่ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกร ค่ำน้ ำมันเชือ้ เพลิงและน้ำมันเครื่อง ค่ำใช้จ่ำยพิธกี ำรต่ำงๆ ในกำรเข้ำและออกท่ำเรือ ค่ำซ่อมบำรุงรักษำ
เรือ และค่ำประกันภัย เป็ นต้น
รูปภำพและตำรำงด้ำนล่ำงนี้แสดงถึงเส้นทำงกำรขนส่งในประเทศดังนี้

เส้นทางการขนส่งในประเทศ
ท่าเรือต้นทาง-ปลายทาง
1. ศรีรำชำ-มหำชัย สงขลำ กรุงเทพ แม่กลอง สุรำษฏร์ธำนี
2. ระยอง-มหำชัย สงขลำ กรุงเทพ แม่กลอง สุรำษฏร์ธำนี
3. กรุงเทพ-มหำชัย แม่กลอง สุรำษฏร์ธำนี
เรือขนส่งของบริษทั จะรับสินค้ำจำกโรงกลันน
่ ้ำมันและคลังน้ำมันทีท่ ำ่ เรือต้นทำงในประเทศไทย
โดยเส้นทำงหลักๆคือ ศรีรำชำ-สุรำษฏร์ธำนี ศรีรำชำ-มหำชัย ศรีรำชำ-กรุงเทพ หรือหำกเป็ นสินค้ำน้ำมันดิบเรือ
ขนส่งของบริษทั จะรับจำกคลังเก็บน้ำมันดิบลอยน้ำเพือ่ ส่งสินค้ำไปยังคลังน้ำมันในกรุงเทพฯ
ทัง้ นี้ในกำรขนส่งในประเทศ บริษทั มีขอ้ ตกลงทำงธุรกิจในกำรบริกำรขนส่งทัง้ หมด 2 ประเภท
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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1. การขนส่งสิ นค้าแบบทาสัญญารับขนส่งสิ นค้าล่วงหนน้ า )Contract of Affreightment หนรือ “COA”(
รำยได้ในประเทศส่วนใหญ่จะมำจำกคู่คำ้ ทีต่ อ้ งกำรขนส่งสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกคู่คำ้ หลัก
เป็ นทัง้ คู่คำ้ โรงกลันน
่ ้ ำมันและผู้คำ้ น้ ำมันรำยใหญ่ โดยรำยละเอียดในสัญญำจะระบุถงึ ระยะเวลำของสัญญำในกำร
ขนส่งที่โดยส่วนมำกจะมีตงั ้ แต่ 1-3 ปี รำยชื่อเรือขนส่งที่คู่ค้ำต้องกำร ปริมำณกำรขนส่งขัน้ ต่ ำของสินค้ำแต่ละ
ประเภท อัตรำค่ำบริกำรขนส่งทีแ่ ปรผันตำมรำคำน้ำมันดีเซลหน้ำสถำนีบริกำรน้ำมันในกรุงเทพฯ เส้นทำงกำรขนส่ง
รวมถึงเงือ่ นไขต่ำงๆ เช่น เงือ่ นไขในกำรรับผิดชอบในกรณีทเ่ี กิดกำรสูญหำยของสินค้ำ เงือ่ นไขในกำรชดเชยหำก
เกิดควำมล่ำช้ำของท่ำเรือในกำรลงสินค้ำ เป็ นต้น
นอกจำกนี้ บริษทั มีกำรทำสัญญำรับขนส่งสินค้ำล่วงหน้ำ โดยกำหนดรำคำแบบเหมำจ่ำยต่อเดือน
(Time Charter) ซึ่งปั จจุบนั บริษทั มีกำรทำสัญญำดังกล่ำวกับคู่คำ้ 1 รำย โดยมีขอ้ กำหนดให้นำเรือจำนวน 1 ลำ
ให้บริกำรขนส่งแบบเหมำจ่ำย
2. การขนส่งสิ นค้าแบบรายเที่ ยว )Spot Charter หนรือ “SPOT”(
เพือ่ ให้กำรบริหำรงำนขนส่งเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษทั จึงบริหำรจัดกำรลำเรือทีค่ ู่คำ้ COA
ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินกำรขนส่งและนำเสนอให้แก่ค่คู ำ้ รำยอื่นทีต่ อ้ งกำรขนส่งสินค้ำไปยังท่ำเรือต่ำงๆเป็ นแบบรำย
เทีย่ ว ณ ขณะนัน้ ซึง่ เรือทีไ่ ม่ได้ใช้ในกำรขนส่งอยู่นนั ้ ต้องมีลกั ษณะแบบทีค่ ่คู ำ้ ต้องกำร โดยคู่คำ้ ต้องระบุประเภท
และปริมำณสินค้ำทีจ่ ะขนส่ง ตำรำงเวลำขนส่ง และสถำนทีร่ บั ส่งสินค้ำให้แก่บริษทั เพื่อตกลงอัตรำค่ำบริกำรขนส่ง
และจัดทำใบเสนอรำคำให้กบั คูค่ ำ้ เป็ นรำยเทีย่ ว
ข้อมูลเรือในประเทศ ประเภทผลิ ตภัณฑ์ในการขนส่ง และประเภทสัญญา
Name
VL 111
VL 12
VL 15
VL 162
VL 17
VL 18
VL 19
VL 20
CTP 5

Capacity (ลบ.ม.)
2,380.87
2,743.86
2,898.80
2,459.02
2,459.02
2,459.02
5,500.96
5,438.98
2,459.02

1เรือVL

Product
น้ำมันใส
น้ำมันเตำ
น้ำมันใส
น้ำมันใส
น้ำมันใส
น้ำมันใส
น้ำมันดิบ
น้ำมันดิบ
น้ำมันใส

11 ให้มเี ส้นทำงกำรขนส่งทัง้ ในประเทศและระหว่ำงประเทศ
2เรือ VL 16 ขำยออกไปในเดือนมกรำคม 2563
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Contract
COA
Time Charter
COA
COA
COA
COA
COA
COA
COA

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

Revenue YTD/2020 (MB.)
31.93
54.58
38.51
5.82
42.00
49.93
65.61
70.98
43.26

 ลักษณะการใหน้บริ การในต่างประเทศ
บริษทั ให้บริกำรขนส่งแก่ค่คู ำ้ ทีท่ ำธุรกิจโรงกลันน
่ ้ ำมันปำล์มและน้ ำมันพืช โรงงำนแปรรูปน้ ำมัน
ปำล์ม ผูค้ ำ้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขนส่งสินค้ำซึ่งได้แก่
น้ ำมันปำล์มและน้ ำมันหล่อลื่นชนิดต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงทำงทะเลจำกท่ำเรือต้นทำงไปสู่ท่ำเรือปลำยทำง โดยบริษทั
จะจัดหำเรือขนส่งทีไ่ ด้ตำมมำตรฐำนตรงคุณลักษณะทีค่ ่คู ำ้ ต้องกำรโดยคำนึงถึง ประเภทของสินค้ำทีข่ นส่ง รวมถึง
เส้นทำงกำรขนส่ง ทัง้ นี้ บริษทั มีช่องทำงกำรหำคู่คำ้ ผ่ำนทำงนำยหน้ำรำยใหญ่ทม่ี เี ครือข่ำยคลอบคลุมคู่คำ้ ในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปั จจุบนั บริษทั มีเรือให้บริกำรขนส่งสินค้ำต่ำงประเทศจำนวน 41 ลำ
ทัง้ นี้ บริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนขนส่งสินค้ำทัง้ หมดซึง่ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกร ค่ำน้ ำมันเชือ้ เพลิงและน้ำมันเครื่อง ค่ำใช้จ่ำยพิธกี ำรต่ำงๆ ในกำรเข้ำและออกท่ำเรือ ค่ำซ่อมบำรุงรั กษำ
เรือ และค่ำประกันภัย เป็ นต้น
รูปภำพและตำรำงด้ำนล่ำงนี้แสดงถึงเส้นทำงกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ

เส้นทางการขนส่งระหนว่างประเทศ
ท่าเรือต้นทาง-ปลายทาง
1. มำเลเซีย-ฟิ ลปิ ปิ นส์ เวียดนำม อินโดนีเซีย
2. อินโดนีเซีย-ฟิ ลปิ ปิ นส์ มำเลเซีย เวียดนำม พม่ำ
3. ศรีรำชำ-กัมพูชำ เวียดนำม อินโดนีเซีย สิงคโปร์
4. ระยอง-กัมพูชำ อินโดนีเซีย
1เรือVL22

รับเข้ำมำในระหว่ำงกำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่ำทำให้ไม่สำมำรถตรวจเรือเพื่อเข้ำรับบริกำรขนส่งในประเทศได้
จึงได้นำเรือไปให้บริกำรในต่ำงประเทศ และเตรียมนำเรือกลับมำให้บริกำรในประเทศอีกครัง้ ในช่วงต้นปี 2564

เรือขนส่งของบริษทั จะเดินทำงจำกประเทศไทยเพื่อไปส่งสินค้ำยังปลำยทำงทีต่ ่ำงประเทศ โดย
เส้นทำงหลัก ได้แก่ศรีรำชำ-กัมพูชำ ระยอง-อินโดนีเซีย ซึง่ เป็ นกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันใสและ
น้ ำมันหล่อลื่น นอกจำกนี้บริษทั ยังมีกำรรับสินค้ำทีท่ ่ำเรือต้นทำงในต่ำงประเทศ ยกตัวอย่ำงเช่น ประเทศมำเลเซีย
และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นผู้ผลิตน้ ำมันปำล์มรำยใหญ่ข องโลกที่ม ีกำรส่งออกไปยังประเทศต่ำ งๆ ซึ่งบริษัทมีก ำร
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ให้บริกำรในเส้นทำงหลักดังนี้ มำเลเซีย-ฟิ ลปิ ปิ นส์ มำเลเซีย-เวียดนำม อินโดนีเซีย -ฟิ ลปิ ปิ นส์ ทัง้ นี้เส้นทำงกำร
เดินเรือต่ำงประเทศส่วนใหญ่ของบริษทั จะเป็ นลักษณะทวนเข็มนำฬิกำซึง่ เป็ นเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำน้ำมันปำล์ม
จำกผูส้ ง่ ออกไปสูป่ ระเทศนำเข้ำ
ทัง้ นี้กำรขนส่งในต่ำงประเทศ บริษทั มีขอ้ ตกลงทำงธุรกิจในกำรบริกำรขนส่งทัง้ หมด 2 ประเภท โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
1. การขนส่งสิ นค้าแบบทาสัญญารับขนส่งสิ นค้าล่วงหนน้ า )Contract of Affreightment หนรือ “COA”(
คู่คำ้ ต่ำงประเทศจะมีน้อยรำยทีท่ ำสัญญำกับบริษทั เป็ นแบบ COA โดยกำรทำสัญญำกับคู่คำ้ ต่ำงประเทศ
ส่วนมำกจะผ่ำนทำงนำยหน้ำและจะมีระยะเวลำปี ต่อปี ทัง้ นี้รำยละเอียดในสัญญำจะระบุถึ ง ระยะเวลำของสัญญำ
เส้นทำงกำรขนส่ง จำนวนเที่ยวขัน้ ต่ ำในกำรขนส่ง รำยชื่อเรือขนส่งที่คู่ค้ำต้องกำร ประเภทของสินค้ำ อัตรำ
ค่ำบริกำรขนส่ง รวมถึงเงือ่ นไขต่ำงๆ เช่น เงือ่ นไขในกำรรับผิดชอบในกรณีทเ่ี กิดกำรสูญหำยของสินค้ำ เงือ่ นไขใน
กำรชดเชยหำกเกิดควำมล่ำช้ำของท่ำเรือในกำรลงสินค้ำ เป็ นต้น
2. การขนส่งสิ นค้าแบบรายเที่ ยว )Spot Charter หนรือ “SPOT”(
รำยได้ต่ำงประเทศส่วนใหญ่จะมำจำกรำยได้กำรให้บริกำรขนส่งแบบรำยเทีย่ ว โดยบริษทั จะติดต่อคูค่ ำ้ เพื่อ
หำงำนผ่ำนนำยหน้ำ โดยคู่คำ้ ต้องระบุประเภทและปริมำณสินค้ำทีจ่ ะขนส่ง ตำรำงเวลำขนส่ง และสถำนทีร่ บั ส่ง
สินค้ำให้แก่บริษทั เพือ่ ตกลงอัตรำค่ำบริกำรขนส่งและจัดทำใบเสนอรำคำให้กบั คูค่ ำ้ เป็ นรำยเทีย่ ว
ข้อมูลเรือที่ วิ่งในต่างประเทศ ประเภทผลิ ตภัณฑ์ในการขนส่ง และประเภทสัญญา
Name
VL 10
VL 14
VL 21
VL 221

Capacity
(ลบ.ม.)
3,091.90
1,581.57
5,487.94
2,873.83

Product

Contract

น้ำมันปำล์ม
น้ำมันใส,น้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันปำล์ม
น้ำมันปำล์ม

SPOT
COA
SPOT2
SPOT

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

Revenue YTD/2020
(MB.)
64.75
43.01
84.61
51.60

1เรือVL22

รับเข้ำมำในระหว่ำงกำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่ำทำให้ไม่สำมำรถตรวจเรือเพื่อเข้ำรับบริกำรขนส่งในประเทศได้
จึงได้นำเรือไปให้บริกำรในต่ำงประเทศ และเตรียมนำเรือกลับมำให้บริกำรในประเทศอีกครัง้ ในช่วงต้นปี 2564
2เรือ

VL 21 ในปี 2563 ทำกำรวิง่ อยูใ่ นสัญญำ COA บริษทั ทำกำรปรับกลยุทธ์ในกำรให้บริกำรเพื่อเพิม่ โอกำสในกำรรับสินค้ำได้มำก
ขึน้ จึงปรับเข้ำสัญญำ SPOT ในปี 2564
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(2) การตลาดและการแข่งขัน
กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมธุรกิจเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็ นธุรกิจมีกำรแข่งขันทีไ่ ม่รุนแรง
มำกนัก เนื่ องจำกอุต สำหกรรมนี้ ต้องใช้เ งิน ลงทุน ที่สูงประกอบกับ เป็ น ธุ ร กิจ ที่ต้องอำศัย ควำมเชี่ย วชำญและ
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรในกำรเดินเรือเพื่อให้บริกำรขนส่งสินค้ำ และต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ จึงทำให้มผี ปู้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมนี้น้อยรำย ด้วยเหตุผลทีก่ ล่ำวไป
ข้ำงต้นส่งผลให้ผปู้ ระกอบกำรทีจ่ ะเข้ำมำใหม่มอี ปุ สรรคค่อนข้ำงมำก (Barrier to Entry) และมีควำมเป็ นไปได้น้อยที่
จะเกิดคูแ่ ข่งรำยใหม่ขน้ึ
(ก) การใหน้บริ การที่ สาคัญ
 กลุ่มคู่ค้าเป้ าหนมาย
กลุ่มคูค่ ำ้ เป้ ำหมำยแบ่งออกเป็ นกลุ่มคู่คำ้ ในประเทศและต่ำงประเทศสำหรับกลุ่มคู่คำ้ ในประเทศจะเป็ นกลุ่ม
ผูค้ ำ้ น้ ำมันรำยใหญ่และเจ้ำของโรงกลันน
่ ้ ำ มัน ซึง่ ได้แก่ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) บริษทั บำง
จำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) บริษทั เชฟรอน (ไทย) จำกัด บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และบริษทั ไอ
อำร์พซี ี จำกัด (มหำชน) โดยส่วนมำกคู่คำ้ จะมีควำมต้องกำรบริกำรกำรขนส่งสินค้ำจำกโรงกลันไปยั
่
งคลังสินค้ำ
ปลำยทำงหรือบำงครัง้ มีกำรขนส่งจำกคลังต้นทำงไปยังโรงกลันน
่ ้ ำ มัน ซึง่ กำรขนส่งให้กบั กลุ่ม ผูค้ ำ้ น้ ำมันรำยใหญ่
นัน้ ต้องมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยระหว่ำงขนส่งทีส่ งู รวมถึงกำรควบคุมคุณภำพและสินค้ำขณะขนส่งซึ่งต้องอำศัยผู้
ขนส่งทีม่ คี วำมชำนำญกำรและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั กิ ำรขนส่งสินค้ำ สำหรับกลุ่มคู่คำ้ ต่ำงประเทศจะเป็ นกลุ่มคู่
ค้ำทีท่ ำธุรกิจผูค้ ำ้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โรงกลันน
่ ้ ำ มันปำล์ม โรงงำนแปรรูปน้ ำมันปำล์ม ผูค้ ำ้ น้ ำมันปำล์ม ในกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มำเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ เวียดนำม อินโดนีเซียและพม่ำเป็ นต้น
 การจาหนน่ ายและช่องทางการจาหนน่ าย
กำรจำหน่ ำยและช่องทำงกำรจำหน่ ำยในประเทศนัน้ บริษทั มีฝ่ำยกำรตลำดเพื่อทำหน้ำทีต่ ดิ ต่อกับคู่คำ้
โดยตรงและเป็ นผูว้ ำงแผนตำรำงกำรเดินเรือเพื่อให้กำรใช้เรือเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกทีส่ ดุ กำรจำหน่ำยและ
ช่องทำงกำรจำหน่ำยในต่ำงประเทศนัน้ บริษทั มีฝ่ำยกำรตลำดเพือ่ ทำหน้ำทีต่ ดิ ต่อกับนำยหน้ำจัดหำผู้เช่ำเรืออย่ำง
ต่อเนื่อง และเป็ นผูว้ ำงแผนตำรำงกำรเดินเรือเพื่อให้กำรใช้เรือเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือให้มำกทีส่ ดุ
 นโยบายราคา
บริษทั มีกำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำรขนส่งสินค้ำโดยขึ้นอยู่กบั ประเภทของสินค้ำ ปริมำณของสินค้ำ และ
เส้นทำงกำรขนส่งเป็ นหลัก โดยกำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำรขนส่งนัน้ มีทงั ้ อัตรำเหมำจ่ำยต่อเทีย่ ว อัตรำเหมำจ่ำยต่อ
ระยะเวลำ และอัตรำทีแ่ ปรผันตำมรำคำน้ ำมันดีเซลหน้ำสถำนีบริกำรน้ ำ มันในกรุงเทพฯ ทัง้ นี้ในกรณีทเ่ี ป็ นสัญญำ
แบบ COA บริษทั จะกำหนดอัตรำค่ำบริกำรขัน้ ต่ำไว้เพือ่ ป้ องกันกำรเกิดค่ำเสียโอกำส
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– นโยบำยกำรตัง้ รำคำกำรขนส่งในประเทศบริษทั มีนโยบำยกำรกำหนดรำคำกำรให้บริกำรโดยกำรบวก
จำกต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ (Cost Plus Pricing) เช่นค่ำใช้จ่ำยน้ำมันเชือ้ เพลิง ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำรต่ำงๆของเรือขนส่ง โดยอัตรำค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่กบั ชนิดของสินค้ำที่ขนส่งและมีกำรแปรผันตำมรำคำ
น้ ำมันดีเซลหน้ ำสถำนีบริกำรน้ ำ มันในกรุงเทพฯ ทัง้ นี้มกี ำรพิจำรณำร่วมกับปั จจัยอื่นๆ เช่น กำรเปรียบเทียบกับ
รำคำตลำดและรำคำของคูแ่ ข่ง
– นโยบำยกำรตัง้ รำคำกำรขนส่งต่ำงประเทศบริษทั มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำขึ้นอยู่กบั รำคำตลำดที่
สำมำรถเทียบเคียงกับคูแ่ ข่งได้ (Competitive Price) โดยอ้ำงอิงรำคำค่ำขนส่งระหว่ำงประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และมีกำรพิจำรณำในเรือ่ งของต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ะเกิดขึน้ ร่วมด้วย
(ข) สภาพการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหนกรรมและการแข่งขันในปี 2563
บริษทั เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ดังนัน้ ปั จจัยมหภำคหลักทีจ่ ะส่งผลกระทบ
ต่อกำรดำเนินงำนให้บริกำรขนส่งได้แก่ ปริมำณกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปริมำณกำรใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ควำมสำมำรถในกำรกลันของคู
่
ค่ ำ้ ในประเทศ รำคำน้ำมันดิบโลก
ในปี 2563 ควำมกังวลกำรแพร่ระบำดโควิด 19 เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบต่อปริมำณกำรผลิตและกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของทัง้ โลกยังคงอยู่ในภำวะชะลอตัวจำกตัวเลขผูต้ ดิ เชือ้ โควิด 19 ที่
เพิม่ สูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้หลำยประเทศต้องประกำศหรือขยำยมำตรำกำรล็อคดำวน์เพือ่ ควบคุมกำรแพร่ระบำด
เช่น อังกฤษ เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์ เป็ นต้น
สำนักงำนพลังงำนสำกล International Energy Agency (IEA) คำดกำรณ์ ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันโลกในปี
2563 หดตัวทีร่ ะดับ 8.8 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน เมือ่ เทียบกับปี 2562 ทีเ่ ติบโตประมำณ 1.0 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน (รำยงำน
ณ เดือนธันวำคม 2563) ประกอบกับ ตลำดยังถูกกดดันจำกกำรปรับเพิ่มกำลังกำรผลิตน้ ำมันดิบจำกประเทศลิเบีย
หลังบริษทั น้ ำมันแห่งชำติของลิเบียกลับมำเปิ ดดำเนินกำรแหล่งผลิตน้ำมันดิบและท่ำส่งออกน้ำมันอีกครัง้ เนื่องจำก
บรรลุขอ้ ตกลงระหว่ำงรัฐบำลและกลุ่มผูข้ ดั แย้ง โดยปริมำณกำรผลิตน้ำมันดิบของลิเบียปรับเพิม่ ขึน้ จำกระดับ 0.12
ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ถงึ กันยำยน 2563 มำแตะทีร่ ะดับ 1.2 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ในช่วงไตรมำส
4 ของปี 2563 นอกจำกนี้ ปริมำณน้ ำมันดิบคงคลังทัง้ บนเรือ (Floating) และบนบก (on shore) อยู่ในระดับสูงมำก
เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่ำนมำ โดยปริมำณน้ำมันดิบคงคลังบนบกทัวโลก
่
ณ เดือน พฤศจิกำยน 2563 สูงกว่ำในช่วงเวลำ
เดียวกันของปี ก่อนหน้ำถึง 300 ล้ำนบำร์เรล อย่ำงไรก็ตำม รำคำน้ ำมันดิบได้รบั แรงหนุ นจำกกำรร่วมมือปรับลด
กำลังกำรผลิตของกลุ่มโอเปคและประเทศพันธมิตรที่ระดับ 9.7 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ในช่วงเดือนพฤษภำคมถึง
กรกฎำคม 2563 และทีร่ ะดับ 7.7 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ในช่วงเดือนสิงหำคมถึงธันวำคม 2563 ซึ่งถือว่ำช่วยรักษำ
สมดุลตลำดน้ำมันไม่ให้อปุ ทำนโลกล้นตลำดมำกนัก
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สำหรับภำพรวมอุตสำหกรรมปิ โตรเลียมของประเทศไทยในปี 2563 จำกข้อมูลสำนักงำนนโยบำยและแผน
พลังงำน (สนพ.) ภำพรวมกำรใช้พลังงำนขัน้ ต้นลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปี ก่อน สอดคล้องกับอัตรำกำร
เจริญเติบโตทำง เศรษฐกิจของไทย (GDP) ทีส่ ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) คำดว่ำ
ทัง้ ปี ลดลง ร้อยละ 6.0 โดยมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำปรับตัวลดลงร้อยละ 7.5 กำรบริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุน
รวม ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 และร้อยละ 3.2 ตำมลำดับ อัตรำเงินเฟ้ อทัวไปเฉลี
่
่ยอยู่ทร่ี อ้ ยละ -0.9 และดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.8 ของ GDP ทัง้ นี้ปัจจัยข้ำงต้นส่งผลต่อสถำนกำรณ์
ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ในส่วนของน้ ำมันสำเร็จรูป กำรใช้น้ ำมัน
ส ำเร็จ รูปอยู่ท่รี ะดับ 127.3 ล้ำ นลิตรต่อวัน ลดลง
ร้อยละ 11.5 สำเหตุหลักเกิดจำกผลกระทบของกำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลให้กำร
เดิน ทำงลดลง ในช่ว ง ปลำยเดือนมีน ำคมถึง สิ้น
เดือนมิถุนำยน จำกมำตรกำรล็อคดำวน์ และกำร
ทำงำนจำกทีบ่ ำ้ น (work from home) ช่วงไตรมำส
ที่ 3 กำรใช้น้ำมันกลับมำเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกกำรผ่อน
คลำยล็อคดำวน์ กำรเพิม่ วันหยุดยำว กำรส่งเสริม
ท่องเทีย่ วไทย และกำรยกเลิกกำรทำงำนจำกทีบ่ ำ้ น

ซึง่ นำมำจำแนกแต่ละชนิดของน้ำมันได้ดงั นี้
น้ ำมันดีเซล มีปริมำณกำรใช้เฉลีย่ อยูท่ ่ี 65.5 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 2.6 จำกปี ก่อน ส่วนหนึ่งเป็ นผล
จำกกำรใช้ในกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลงจำกสถำนกำรณ์ภยั แล้งในช่วงต้นปี ประกอบ กับปั ญหำน้ำท่วม
ในหลำยพืน้ ทีใ่ นช่วงเดือนตุลำคมถึงพฤศจิกำยน ทีท่ ำให้กำรใช้ดเี ซลลดลง รวมถึงสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของ
เชือ้ ไวรัส โควิด-19 ทีส่ ่งผลให้กำรใช้รถเพือ่ เดินทำงลดลง โดยเฉพำะรถสำธำรณะเนื่องจำก รัฐบำลมีมำตรกำรล็อค
ดำวน์ และประกำศไม่ให้หยุดช่วงวันสงกรำนต์ ทำให้ผคู้ นไม่มกี ำรเดินทำงสัญจรกลับ ต่ำงจังหวัดดังเช่นทุกปี ทผ่ี ่ำน
มำ
น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ มีปริมำณกำรใช้เฉลีย่ อยูท่ ่ี 31.7 ล้ำนลิตรต่อวันลดลง ร้อยละ 1.2 จำกปี กอ่ น
หรือลดลงประมำณ 0.5 ล้ำนลิตรต่อวัน ทัง้ นี้ปัจจัยหลักมำจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ทีส่ ่งผลให้ประเทศไทยต้องประกำศ พ.ร.ก.สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ตัง้ แต่วนั ที่ 26 มีนำคม 2563 เพื่อควบคุมกำรแพร่
ระบำด โดยภำครัฐได้ออกมำตรกำรทีม่ กี ำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม กำรทำงำน จำกทีบ่ ้ำน (Work From Home)
และลดกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้นํ้ำมันเบนซินลดลง
น้ ำมันเครื่องบิน มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ท่ี 7.5 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 61.8 จำกปี ก่อนเนื่ องด้วย
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด 19 ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำรบินอย่ำงมำกอีกทัง้ สำยกำรบิน
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ประกำศหยุดให้บริกำรตัง้ แต่ช่วงกลำงเดือนมีนำคม 2563 รวมถึง สำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(กพท.) ได้ประกำศห้ำมอำกำศยำนทำกำรบินเข้ำสู่ประเทศไทยเป็ น กำรชัวครำวจึ
่
งส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้นํ้ำมัน
เครื่องบินลดลงอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม รัฐบำลมีนโยบำยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลำยปี โดยส่งเสริมกำร
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศ ในโครงกำรเรำเทีย่ วด้วยกัน ซึง่ มำตรกำรนี้เริม่ ขึน้ ในเดือนกันยำยน รัฐบำลได้สนับสนุนค่ำ
เดินทำงโดยเครือ่ งบิน 40% ทำให้กำรบินในประเทศเพิม่ ขึน้ ในช่วงปลำยปี
น้ ำมันเตำ ปี 2563 มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ท่ี 4.8 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 11.1 จำกภำคขนส่งและ
อุตสำหกรรม
แนวโน้ มภาวะอุตสาหนกรรมและการแข่งขันในปี 2564
รำคำน้ำมันดิบโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในปี 2564 คำดว่ำรำคำน้ำมันดิบดูไบจะเฉลีย่ อยูท่ ร่ี ะดับ 45-55
ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล หลัง ตลำดคำดสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีแนวโน้มคลีค่ ลำย
และกิจกรรมทำงเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้ นตัวขึน้ ส่งผลให้อปุ สงค์น้ ำมันโลกมีแนวโน้มขยำยตัวที่ 5.8 ล้ำนบำร์เรลต่อ
วัน (สำนักงำนพลังงำนสำกล-IEA รำยงำน ณ เดือนธันวำคม 2563) ตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกทีร่ อ้ ยละ
5.2 (กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ-IMF รำยงำน ณ เดือนตุลำคม 2563) โดยเศรษฐกิจโลกทีค่ ำดว่ำจะฟื้ นตัวมำ
จำกกำรใช้มำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจผ่ำนทัง้ นโยบำยกำรคลังและนโยบำยกำรเงินเพื่อบรรเทำผลกระทบทีเ่ กิดจำก
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 ในปี ทผ่ี ่ำนมำ รวมทัง้ กำรผ่อนปรนมำตรกำรควบคุมพืน้ ทีเ่ พื่อจำกัดกำรระบำด
ของไวรัสโควิด 19 นอกจำกนี้ กำรพัฒนำวัคซีนต้ำนเชือ้ ไวรัสโควิด 19 มีควำมคืบหน้ำไปในทิศทำงทีด่ ี โดยข้อมูล
ล่ ำ สุ ด บริษั ท Pfizer-BioNTech และบริษั ท Moderna ได้ ร ำยงำนผลกำรทดสอบวัค ซี น ต้ ำ นโควิ ด 19 ว่ ำ ให้
ประสิทธิภำพกำรป้ องกันไวรัสได้สงู มำกกว่ำร้อยละ 94 ทัง้ นี้ ประเทศสหรำชอำณำจักร แคนำดำ และสหรัฐฯ ได้เริม่
ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชำชนแล้วในเมื่อช่วงเดือนธันวำคม 2563 ส่งผลให้ตลำดเชือ่ มันมำกขึ
่
น้ ว่ำควำมต้องกำรใช้
น้ำมันจะฟื้ นตัวได้จริง หำกวัคซีนให้ประสิทธิภำพทีด่ แี ละมีเพียงพอต่อประชำกรทัวโลก
่
อย่ำงไรก็ตำม รำคำน้ ำมันดิบในปี 2564 ยังถูกกดดันจำกอุปทำนน้ ำมันดิบทีม่ แี นวโน้ มปรับตัวเพิม่ ขึน้
เนื่องจำกกลุ่มโอเปคและประเทศพันธมิตรมีแผนปรับลดกำลังกำรผลิตน้อยลงเพื่อสอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้
น้ ำมันทีค่ ำดว่ำจะเพิม่ ขึน้ โดยผลกำรประชุมของกลุ่มโอเปคและประเทศพันธมิตรเมื่อวันที่ 3-4 ธันวำคม 2563 มี
ข้อตกลงปรับระดับกำรลดกำรผลิตจำก 7.7 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ในช่วงเดือนสิงหำคมถึงธันวำคม 2563 ไปอยู่ท่ี 7.2
ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ในเดือนมกรำคม 2564 และมีแผนกำรประชุมรำยเดือนต่อไปเพือ่ พิจำรณำลดระดับกำรปรับลด
กำลังกำรผลิตตำมควำมต้องกำรใช้น้ ำมันทีฟ่ ้ื นตัว ขณะที่ อุปทำนน้ ำมันจำกประเทศนอกกลุ่มโอเปค เช่น ประเทศ
นอร์เวย์และบรำซิล มีแนวโน้มปรับเพิม่ ขึน้ รำว 0.53 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน เช่นกัน
สำหรับแนวโน้มควำมต้องกำรใช้พลังงำนปี 2564 ของประเทศไทย โดยทำง สนพ. ประมำณกำรควำม
ต้องกำรพลังงำนของประเทศปี 2564 ภำยใต้สมมติฐำนดังกล่ำว รวมทัง้ ได้คำนึงถึงภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
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เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ใน ประเทศไทยช่วงปลำยเดือนธันวำคม 2563
ต่อเนื่องมำจนถึงต้นปี 2564 ทัง้ นี้รฐั บำลได้ออกมำตรกำรเพื่อควบคุ ม กำรระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 ได้แก่ ปิ ด
สถำนทีเ่ สีย่ งต่อกำรแพร่โรค เช่น โรงเรียน และสถำบันกำรศึกษำ ทุกประเภท ในขณะทีก่ ำรจำหน่ ำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม ให้จดั ระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำรและจำนวนผูน้ งบริ
ั ่ โภค ในร้ำน โดยอำจให้เป็ นลักษณะของกำรนำกลับไป
บริโภคทีอ่ น่ื และขอควำมร่วมมือประชำชนชะลอกำรเดินทำง ข้ำมจังหวัด เว้นแต่มเี หตุจำเป็ น รวมทัง้ กำรทำงำนให้
ปรับรูปแบบเป็ น Work From Home สลับวันเวลำ เหลื่อมวัน
กำรใช้น้ ำ มัน ส ำเร็จ รูป ปี 2564 คำดว่ ำ มีก ำรใช้ล ดลง ร้อ ยละ -1.9 ถึง -2.9 โดยคำดว่ ำ กำรใช้น้ ำ มัน
เครือ่ งบิน จะลดลงร้อยละ -45.8 ถึง -51.5 ตำมกำรหดตัวของกำรท่องเทีย่ ว ขณะทีก่ ำรใช้น้ำมันเตำ คำดว่ำ จะมีกำร
ใช้ลดลงร้อยละ -2.4 ถึง -3.0 และ กำรใช้ LPG ในส่วนทีไ่ ม่รวมกำรใช้เป็ น Feed stocks ของ อุตสำหกรรมปิ โตร
เคมี คำดว่ำจะลดลงร้อยละ -0.7 ถึง -2.7 ส่วนกำรใช้ น้ ำมันดีเซล คำดว่ำจะเพิม่ ขึน้ ร้อ ยละ 0.8 ถึง 1.3 ส่วนกำรใช้
เบนซินและแก๊สโซฮอล คำดว่ำจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3 ถึง 0.8 ตำมควำมต้องกำรใช้ น้ำมันทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ เป็ นผลมำจำก
นโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐบำล ที่ประกำศวันหยุดเพิม่ เติมในปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้มกี ำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศเพิม่ ขึน้ และรำคำน้ํำมันดิบทีค่ ำดว่ำยังคงอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สงู มำกนัก
Source: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915499
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศท, สนพ.)

 กำรแข่งขันในประเทศ
จำกตำรำงด้ำ นล่ ำงซึ่งอ้ำ งอิงข้อ มูล จำกสมำคมเจ้ำ ของเรือไทยปี 2563 ผู้ป ระกอบกำรที่ด ำเนิ นธุรกิจ
ให้บริกำรขนส่งน้ ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจำนวนทัง้ หมด 11 รำย โดยบริษทั มีกองเรือทีม่ คี วำมสำมำรถ
ให้บริกำรขนส่งเป็ นอันดับที่ 2 มีน้ำหนักบรรทุกรวมทัง้ หมด 39,019 DWT
ทัง้ นี้ผูป้ ระกอบกำรทีด่ ำเนินธุรกิจขนส่งน้ ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมข้ำงต้นนี้ไม่ใช่ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ น
คู่แข่งของบริษทั โดยบริษทั ทีน่ ับเป็ นคู่แข่งทำงตรงได้แก่ กลุ่มบริษทั พริมำ มำรีน จำกัด (มหำชน) บริษทั บี.พี.พี
ซัพพลำย จำกัดและบริษทั สมูธซี จำกัด เนื่องจำกคู่แข่งดังกล่ำวปั จจุบนั ยังคงมีกำรให้บริกำรแก่ค่คู ำ้ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจค้ำน้ำมันรำยใหญ่ในประเทศ ซึง่ เป็ นคูค่ ำ้ กลุ่มเป้ ำหมำยของบริษทั
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บริ ษทั
กลุ่มบริษทั พริมำ มำรีน จำกัด (มหำชน)
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน)2
บริษทั สมูธซี จำกัด
บริษทั บี.พี.พี ซัพพลำย จำกัด
บริษทั ซี.แอนด์.พี. จำกัด
บริษทั วี.ซี.ซี.อินเตอร์มำรีนเซอร์วสิ แอนด์ ทรำนสปอร์ต จำกัด
บริษทั สยำมมงคลเดินเรือ จำกัด
บริษทั ทรำนส์ โอเชีย่ น ซัพพลำย(1992) จำกัด
บริษทั อิมเพ็กซ์ มำรีน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั พี.เอส.วี.ซัพพลำย จำกัด

จานวนลาเรือที่ ใหน้บริ การ
30
12
7
8
3
4
2
6
2
1

DWT1
103,550.68
39,019
25,049.78
20,941.09
11,299.83
9,230
8,850
8,805.34
5,261.90
3,610.35

ทีม่ ำ : สมำคมเจ้ำของเรือไทย www.thaishipowners.com
หมำยเหตุ :1น้ ำหนักบรรทุกของเรือ หรือ Deadweight Tonnage น้ ำหนักที่เรือสำมำรถใช้ในกำรบรรทุกทุกสิง่ รวมทัง้ น้ ำหนักสินค้ำ
น้ ำมันเชือ้ เพลิง น้ ำจืด เป็ นต้น ทีเ่ รือจะสำมำรถรับได้โดยปลอดภัย

 การแข่งขันในต่างประเทศ
ธุรกิจกำรให้บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์น้ ำมันปำล์มในต่ำงประเทศนัน้ มีบริษทั ทีใ่ ห้บริกำรอยู่จำนวนหลำย
บริษทั โดยกำรแข่งขันระหว่ำงบริษทั นัน้ จะแข่งขันในเรื่องคุณภำพในกำรขนส่งสินค้ำ ทัง้ นี้บริษทั เน้นเรือ่ งมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยในกำรขนส่งและกำรให้บริกำรอย่ำงมีคณ
ุ ภำพเป็ นหลักอยูอ่ ย่ำงต่อเนื่อง
โดยคูแ่ ข่งทีส่ ำคัญของบริษทั ยกตัวอย่ำงเช่น บริษทั อำม่ำ มำรีน จำกัด (มหำชน) Singapore and Vietnam
Ship Owner เป็ นต้น
(3) การจัดหนาผลิ ตภัณฑ์
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรเป็ นกระบวนกำรทีส่ ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรดำเนินธุรกิจ ทีส่ ่งผลต่อคุณภำพ
ในกำรให้บริกำร ต้นทุนกำรให้บริกำร รวมถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน บริษทั จึงให้ควำมสำคัญกับกำรจัดหำ
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรเป็ นอย่ำงมำก โดยมีรำยละเอียดในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรดังนี้
 การจัดหนาสัญญาบริ การขนส่ง
บริษทั มีชอ่ งทำงกำรได้รบั สัญญำขนส่ง 2 ช่องทำง ได้แก่
1. กำรรับกำรว่ำจ้ำงโดยตรง ด้วยบริษทั มีควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั คู่คำ้ มำอย่ำงยำวนำน บริษทั จะเข้ำรับงำน
โดยตรงจำกคูค่ ำ้ ในประเทศโดยกำรจัดทำสัญญำกำรให้บริกำร หรือใบสังจ้
่ ำงซึง่ มีทงั ้ แบบ SPOT และ COA
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2. กำรรับกำรว่ำจ้ำงโดยผ่ำนนำยหน้ำ (Broker) ส่วนมำกงำนทีใ่ ห้บริกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศบริษทั
จะรับงำนโดยผ่ำนนำยหน้ำ ซึง่ นำยหน้ำดังกล่ำวจะมีกำรทำสัญญำกับบริษทั ปี ต่อปี ซึง่ กำรคิดค่ำธรรมเนี ยมนำยหน้ำ
ขึน้ อยูก่ บั ค่ำบริกำรกำรขนส่ง
 การจัดหนาเรือ
กองเรือบรรทุกน้ ำมันถือเป็ นสินทรัพย์หลักทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ ซึง่ ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมำก ดังนัน้
ขัน้ ตอนในกำรจัดหำกองเรือจึงต้องใช้ผมู้ ปี ระสบกำรณ์และควำมชำนำญในกำรให้คำแนะนำดำเนินกำร โดยขัน้ ตอน
ของบริษทั มีดงั นี้
เริม่ แรกผูบ้ ริหำรและฝ่ ำยกำรตลำดของบริษทั จะเป็ นผูป้ ระเมินเบื้องต้นในกำรจัดซื้อเรือแต่ละครัง้ โดยจะ
จัดซื้อเรือทีเ่ หมำะสมกับเส้นทำงกำรเดินเรือและมีคุณลักษณะทีต่ รงกับควำมต้องกำรของคูค่ ำ้ เช่น ลักษณะของเรือ
ขนำดของเรือ อำยุของเรือ เป็ นต้น สำหรับขัน้ ตอนกำรจัดซือ้ เรือนัน้ หลักๆ มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1. บริษัทจะแจ้งคุณลักษณะของเรือที่ต้องกำรผ่ำนทำงนำยหน้ ำหรือหำกมีควำมประสงค์จะต่อเรือใหม่
บริษทั จะติดต่ออูต่ ่อเรือผ่ำนทำงนำยหน้ำ
2. ซึง่ หลังจำกนำยหน้ำจัดหำเรือทีม่ คี ุณลักษณะทีต่ ้องกำรหรืออู่ต่อเรือทีส่ ำมำรถให้บริก ำรตำมทีต่ ้องกำร
ได้แล้ว บริษัทจะมีกำรไปตรวจสอบแบบแปลนเรือหรืออู่ต่อเรือที่เสนอขำยว่ำมีคุณลักษณะและมำตรฐำนตำมที่
บริษทั กำหนด
3. บริษทั ประเมินควำมคุม้ ค่ำของกำรซื้อเรือแต่ละลำ (Feasibility Study) หำกบริษทั พิจำรณำแล้วว่ำกำร
ซือ้ เรือมีผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่ำ บริษทั จะขออนุมตั กิ ำรซือ้ เรือจำกผูม้ อี ำนำจอนุมตั ติ ำมกรอบอำนำจอนุมตั ิ
4. จำกนัน้ หลังจำกกำรส่งมอบเรือเสร็จสิ้น บริษัทจะดำเนินกำรขึ้นทะเบียนและขอใบอนุ ญำตต่ำงๆ ที่
เกีย่ วกับเรือกับหน่วยงำนต่ำงๆตำมข้อบังคับและกฏหมำยทีเ่ กีย่ วข้องให้ครบถ้วนซึง่ ได้แก่ กฎหมำยภำยในประเทศ
ไทยทีข่ น้ึ กับกรมเจ้ำท่ำ ข้อบังคับขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (International Maritime Organization :
IMO) และกำรตรวจสอบเรือโดยสมำคมจัดชัน้ เรือระหว่ำงประเทศ ( International Association of Classification
Society : IACS) รวมถึ ง กำรจั ด ท ำประกัน ภั ย ตั ว เรื อ และเครื่ อ งจั ก ร (Hull and Machinery Insurance: H&M
Insurance) และประกันภัยควำมรับผิดชอบต่อบุคคลอืน่ (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance)
นอกจำกนี้ก่อนทีจ่ ะสำมำรถนำเรือไปให้บริกำรกับกลุ่มผูค้ ำ้ น้ ำมันรำยใหญ่ได้นัน้ จะต้องได้รบั กำรตรวจ
รับรองภำยใต้ขอ้ บังคับโดยกลุ่มธุรกิจน้ำมันทำงทะเลสำกล(Oil Companies International Marine Forum OCIMF :
OCIMF) ซึ่งประกอบไปด้วยระบบรำยงำนกำรตรวจเรือ (the Ship Inspection Report Exchange Programme :
SIRE Programme) และระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรเรื อ บรรทุ ก น้ ำ มั น และกำรประเมิ น ตนเอง (The Tanker
Management and Self Assessment : TMSA)
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ทัง้ นี้ บริษทั มีวธิ ใี นกำรจัดหำเรือ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) กำรซือ้ เรือมือสอง 2) กำรต่อเรือใหม่ โดยกำรเลือกวิธี
ในกำรจัดหำเรือนัน้ จะขึน้ อยู่กบั ควำมคุม้ ค่ำและระยะเวลำทีค่ ่คู ำ้ ต้องกำรจะใช้บริกำร ทัง้ นี้กำรจัดหำเรือบริษทั จะ
ติดต่อผ่ำนนำยหน้ำ (Broker) ทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญ
1. การซื้อเรือมือสอง
บริษัทจะติดต่อผ่ำนนำยหน้ำจัดหำเรือมือสอง โดยเรือมือสองที่หำมำนัน้ จะต้องมีอำยุไม่เกินกว่ำทีค่ ่คู ำ้
กำหนดทีป่ ระมำณ 25 ปี ซง่ึ ในอดีตทีผ่ ่ำนมำบริษทั ซื้อเรือมือสองทีม่ อี ำยุเฉลีย่ ประมำณ 15 ปี รวมทัง้ คุณสมบัตแิ ละ
ประเภทต้องมีควำมเหมำะสมต่อกำรให้บริกำรแก่ค่คู ำ้ โดยบริษทั จะมีกำรไปตรวจสอบเรือทีเ่ สนอขำยว่ำก่อนซื้อมี
คุณลักษณะและมำตรฐำนตำมทีบ่ ริษทั กำหนดเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำลำเรือทีซ่ ้อื มำมีคุณภำพทีด่ ี อย่ำงไรก็ตำมกำรซื้อเรือ
มือสองบำงครัง้ อำจมีคุณสมบัตบิ ำงประกำรที่ไม่ตรงกับควำมต้องกำรเนื่องจำกเรือทีเ่ สนอขำยมำนัน้ มีจำนวนไม่
มำกพอ แต่กำรรับซื้อเรือนัน้ ต้องประเมินแล้วว่ำมีควำมคุ้มค่ำและเรือที่ซ้อื มำสำมำรถนำมำปรับปรุงให้ตรงกับ
ลักษณะทีต่ อ้ งกำรได้ ซึง่ อำจมีขนั ้ ตอนทีส่ ำคัญ เช่น กำรปรับปรุงเรือจำกเรือเปลือกชัน้ เดียว (Single Hull) เป็ นเรือ
เปลือกสองชัน้ (Double Hull) และกำรติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติม เป็ นต้น
2. การต่อเรือใหนม่
บริษทั จะพิจำรณำต่อเรือใหม่ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถหำเรือมือสองทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะตรงตำมควำมต้องกำรของคู่
ค้ำได้หรือหำกประเมินควำมคุม้ ค่ำแล้วนั น้ กำรต่อเรือใหม่ให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่ำกว่ำเรือมือสอง จำกกำรทีไ่ ม่ตอ้ ง
ปรับปรุงเรือหรือระบบกำรทำงำนของเครื่องจักรและระบบไฟฟ้ ำทีม่ ปี ระสิทธิภำพกว่ำ ประกอบกับหำกคู่ค้ำแจ้ง
ควำมประสงค์ทจ่ี ะใช้เรือเพิม่ ก่อนล่วงหน้ำเป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปี
ในขัน้ ตอนกำรต่อเรือใหม่นัน้ เบื้องต้นอู่ต่อเรือจะจัดทำร่ ำงแบบแปลนเรือมำให้พจิ ำรณำก่อนทีบ่ ริษทั จะ
ตัดสินใจสังต่
่ อลำเรือ โดยหลังจำกเซ็นสัญญำต่อเรือแล้ว อู่ต่อเรือจะส่งแบบแปลนกำรก่อสร้ำงของเรือโดยละเอียด
เพื่อดำเนินกำรต่อเรือ ซึง่ บริษทั และตัวแทนของสมำคมจัดชัน้ เรือจะมีกำรเข้ำไปควบคุมดูแลคุณภำพของเรือตลอด
ระยะเวลำกำรต่อเรือซึง่ ใช้เวลำประมำณ 1 ปี ให้ได้ตำมทีม่ ำตรฐำนต้องกำร หลังจำกกำรต่อเรือเสร็จสิน้ ต้องมีกำร
ทดสอบกำรวิง่ ของเรือก่อนจำกทัง้ บริษทั และตัวแทนสมำคมจัดชัน้ เรือก่อนทีจ่ ะสำมำรถดำเนินกำรจดทะเบียนเรือ
และขอใบอนุญำตต่ำงๆ หลังจำกนัน้ จะต้องมีกำรตรวจรับรองจำกหน่วยงำนของ The Oil Companies International
Marine Forum (OCIMF) ภำยใต้ โ ปรแกรม Ship Inspection Report Exchange (SIRE Programme) ก่ อ นที่ จ ะ
ให้บริกำรจริงได้
สำหรับกำรจัดหำอู่ต่อเรือนัน้ จะมีอยู่จำนวนมำกในประเทศญีป่ ่ ุน เกำหลี และจีน โดยในกำรเลือกอู่ต่อเรือ
นัน้ บริษทั ได้คำนึงถึงคุณภำพในกำรต่อเรือ และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกำรต่อเรือเป็ นสำคัญ รวมถึงมีกำรเปรียบเทียบรำคำ
ก่อนทีจ่ ะสังต่
่ อเรือ

35

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

 การจัดหนาน้ามันเชื้อเพลิ งสาหนรับเดิ นเรือ )Bunker)
น้ ำมันเชือ้ เพลิงเป็ นสิง่ สำคัญสิง่ หนึ่งในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั เนื่องจำกกำรทีจ่ ะสำมำรถขับเคลื่อนลำ
เรือให้วงิ่ ได้นัน้ ต้องอำศัยน้ ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ของเรือ ดังนัน้ บริษทั จึงให้ควำมสำคัญกับกำรจัดหำ
น้ ำมันเชื้อเพลิงที่มคี ุณภำพเพื่อให้กำรให้บริกำรดำเนิน กำรไปอย่ำ งรำบรื่น ทัง้ นี้น้ ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทใช้กบั
เครื่องยนต์ม ี 2 ประเภทซึ่งได้แก่ น้ ำมันเตำและน้ ำมันดีเซล โดยมูลค่ำกำรใช้รวมกัน ในปี 2561 – 2563 เท่ำกับ
215.30 ล้ำนบำท 197.10 ล้ำนบำท และ 148.70 ล้ำนบำทตำมลำดับ
บริษทั ได้มกี ำรจัดหำน้ ำมันเชือ้ เพลิงจำกบริษทั ผูค้ ำ้ น้ ำมันในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งในกระบวนกำร
กำรจัดซื้อนัน้ บริษทั ได้มกี ำรตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนของผูค้ ำ้ น้ำมัน และประเมินจำกประวัตกิ ำรให้บริกำร
ในอดีตนอกจำกนี้บริษทั ได้มกี ำรเปรียบเทียบรำคำระหว่ำงผูค้ ำ้ น้ำมันเพือ่ ทีบ่ ริษทั จะได้ตน้ ทุนทีต่ ่ำทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ในกำรใช้น้ ำมันของแต่ละลำเรือ บริษทั ได้มกี ำรวำงแผนกำรใช้น้ ำมันไว้ล่วงหน้ำโดยประเมินจำกสถิติ
กำรใช้น้ ำมันในอดีต อีกทัง้ มีกำรควบคุมปริมำณกำรใช้น้ ำมัน โดยจะกำหนดอัตรำควำมเร็วของเรือไว้ ซึ่งทำงเรือ
จะต้องรำยงำนปริมำณกำรใช้น้ำมันทุกวัน อีกทัง้ มีกำรตรวจสอบปริมำณกำรใช้น้ำมันปี ละ 4 ครัง้ เพือ่ ให้กำรควบคุม
กำรใช้น้ำมันเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้จำกข้อบังคับของ International Convention for the Prevention
of Pollution from Ships (MARPOL Annex VI) ที่มกี ำรกำหนดปริมำณกำรเกิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิด
จำกกำรเผำไหม้น้ ำ มัน ของเรือ บริษัท จึง จ ำเป็ นต้อ งมีก ำรควบคุ ม ปริม ำณกำรใช้เ พื่อ ให้ป ริม ำณกำรเกิด ก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์ไม่เกินอัตรำทีถ่ ูกกำหนดไว้พร้อมทัง้ ปรับปรุงระบบเครือ่ งยนต์เพื่อช่วยควบคุมกำรปล่อยมลพิษ
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกทีส่ ดุ
 การจัดหนาคนประจาเรือ
ด้วยกำรดำเนินธุรกิจทีต่ อ้ งพึง่ บุคลำกรเป็ นสำคัญ ดังนัน้ กำรคัดสรรบุคลำกรของบริษทั มีกระบวนกำรทีว่ ำง
ไว้อย่ำงเป็ นระบบและมีประสิทธิภำพ โดยแต่ละตำแหน่งบริษทั จะมีกำรตรวจสอบคุณสมบัตอิ ย่ำงครบถ้วนก่อนเข้ำ
รับทำงำน ทัง้ นี้คณ
ุ สมบัตขิ องบุคลำกรประจำเรือนัน้ จะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของกรมเจ้ำท่ำหรือตำมทีอ่ งค์กำร
ทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (International Maritime Organization: IMO) กำหนด ซึ่งตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย
นัน้ จะมีกำรกำหนดกำลังพลขัน้ ต่ำของเรือแต่ละลำในกำรปฏิบตั งิ ำนบนเรือ
ทัง้ นี้ บ ริษัทจะสรรหำบุ คลำกรโดยกำรติด ต่ อเพื่อแจ้ง ข่ำ วสำรกับ ทำงสถำบัน กำรศึกษำที่ม ีก ำรอบรม
หลักสูตรของบุคลำกรบนเรือโดยตรง กำรประกำศในเว็บไซด์ ประกำศที่กรมเจ้ำท่ำ และกำรสร้ำงบุคลำกรจำก
โครงกำรต้นกล้ำวีแอล (VL Seeds) มีเกณฑ์กำรคัดเลือกทีส่ ำคัญ เช่น
o ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรทีอ่ นุ มตั โิ ดยกรมเจ้ำท่ำ หรือหน่ วยงำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎ
ข้อบังคับกำรเดินเรือสำกลทีเ่ กีย่ วข้อง
o ได้รบั ใบอนุญำตหรือประกำศนียบัตรทีอ่ อกโดยหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
o มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องกับตำแหน่งทีส่ มัคร
o มีควำมสำมำรถในกำรสือ่ สำร
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o มีควำมเข้ำใจในระบบกำรตรวจเรือ
o มีควำมรูใ้ นเรือ่ งของกฎระเบียบ ข้อบังคับเกีย่ วกับกำรเดินเรือทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
นอกจำกนี้เพื่อเป็ นกำรพัฒนำบุคลำกรและรักษำมำตรฐำนในกำรปฏิบตั งิ ำน บริษทั กำหนดให้มกี ำรอบรม
โดยบุคลำกรภำยในทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ดังนี้
1) กำรอบรมควำมรูเ้ กีย่ วกับสินค้ำและวิธปี ฏิบตั งิ ำนทีส่ ำคัญ
2) กำรอบรมควำมรูเ้ กีย่ วกับอุปกรณ์และเครือ่ งจักรทีใ่ ช้บนเรือ
3) กำรอบรมเกีย่ วกับตรวจควำมผิดปกติของเรือและอุปกรณ์บนเรือ กำรบำรุงรักษำอุปกรณ์บน เรือ
4) อบรมเรื่องลักษณะและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับสินค้ำทีข่ นส่งอีกทัง้ มีกำรส่งอบรมกับวิทยำกรภำยนอกบริษทั
เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนและผูบ้ ริหำรเพื่อนำมำปรับปรุงและพัฒนำกำรดำเนิน
ธุรกิจให้มปี ระสิทธิภำพยิง่ ขึน้
นอกจำกบริษทั จะมีวธิ กี ำรคัดสรรและพัฒนำบุคลำกรอย่ ำงมีประสิทธิภำพแล้ว บริษัทจะต้องปฏิบตั ติ ำม
ข้อบังคับของกฎหมำยพระรำชบัญญัตแิ รงงำนทำงทะเลปี 2558 หรือข้อบังคับของกรมเจ้ำท่ำเพื่อรับรองว่ำแรงงำน
ทำงทะเลจะได้รบั กำรปฏิบตั อิ ย่ำงเป็ นธรรมตำมมำตรฐำนสำกล
 การจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ ที่ใช้สาหรับเรือบรรทุกสิ นค้า
กำรจัด หำอะไหล่ แ ละอุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้ส ำหรับ ล ำเรือ ที่จ ำเป็ นในกำรด ำเนิ น งำนของบริษัท นั น้ จะมีก ำร
เปรียบเทียบทัง้ รำคำและประเมินคุณภำพของสินค้ำ ประเมินผูจ้ ดั จำหน่ ำย ก่อนทีจ่ ะสังซื
่ ้อเป็ นครัง้ ครำวหรือเซ็น
สัญญำรำยปี ทุกครัง้ โดยอะไหล่และอุปกรณ์ดงั กล่ำวได้แก่ชน้ิ ส่วนและอุปกรณ์ต่ำงๆ ของเรือ สำรเคมีทใ่ี ช้บนเรือ
น้ำจืด และวัสดุสน้ิ เปลืองอืน่ ๆเป็ นต้น
 การซ่อมบารุงเรือ
บริษทั มีกำรวำงแผนกำรซ่อมบำรุงของเรือแต่ละ
ลำตำมอำยุกำรใช้งำนของแต่ละลำเรือซึ่งเป็ นกำรปฏิบตั ิ
ตำมข้อ บัง คับ ด้ ำ นควำมปลอดภัย ในกำรเดิน เรือ ของ
องค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO) และกรมเจ้ำท่ำ
แห่ ง ประเทศไทยโดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก เพื่อ ให้ ก ำร
ดำเนินกำรให้บริกำรขนส่งน้ ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมัน
เต็มไปด้วยประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย โดยกำรซ่อม
บ ำรุ ง แบ่ ง ออกได้ 2 ประเภท คือ 1) กำรซ่ อ มบ ำรุง เชิง
ป้ องกัน (Preventive Maintenance) และ 2) กำรเข้ำอูแ่ ห้ง (Dry Docking) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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1) การซ่อมบารุงเชิ งป้ องกัน )Preventive Maintenance)
กำรซ่อมบำรุงเชิงป้ องกันซึง่ เป็ นกำรซ่อมบำรุงระบบภำยในเรือ โดยสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก
ดังนี้
1. ซ่อมบำรุงกำรทำงำนของเครื่องจักร (Main Engine Maintenance) เป็ นกำรซ่อมบำรุงตำมชัวโมงกำร
่
ทำงำนของเครื่องจักรตำมคำแนะนำของผูผ้ ลิตโดยส่วนมำกจะมีกำรซ่อมบำรุงทุกๆ 7,000 ชม. โดย
หำกเป็ นเครือ่ งทีม่ เี ทคโนโลยีใหม่จะมีกำรซ่อมบำรุงทุกๆ 12,000 ชม. โดยกำรซ่อมบำรุงนัน้ จะใช้เวลำ
ทัง้ หมดไม่เกิน 5วัน
2. ซ่ อมบ ำรุงกำรทำงำนของระบบไฟฟ้ ำ (Generator Engine Maintenance) เป็ น กำรซ่ อมบ ำรุงตำม
ชัวโมงกำรท
่
ำงำนของระบบไฟฟ้ ำในเรือ ตัวอย่ำงเช่น เครือ่ งปั น่ ไฟในเรือ ตำมคำแนะนำของผูผ้ ลิตโดย
ส่วนมำกจะมีกำรซ่อมบำรุงทุกๆ 7,000 - 8,000 ชม. โดยหำกเป็ นเครื่องทีม่ เี ทคโนโลยีใหม่จะมีกำร
ซ่อมบำรุงทุกๆ 10,000 ชม. โดยกำรซ่อมบำรุงนัน้ จะใช้เวลำทัง้ หมดไม่เกิน 5 วัน
ทัง้ นี้กำรซ่อมบำรุงเรือเชิงป้ องกันจะไม่กระทบต่อจำนวนวันในกำรดำเนินงำนเนื่องจำกบริษทั จะใช้บุคลำกร
บนเรือเพือ่ ซ่อมบำรุงตำมช่วงเวลำทีว่ ่ำงจำกกำรปฏิบตั งิ ำน

 การเข้าอู่แหน้ง )Dry Docking)
จำกข้อกำหนดของกรมเจ้ำท่ำภำยใต้กฎหมำยไทยทีก่ ำหนดว่ำลำเรือทุกลำจะต้องมีกำรเข้ำอู่แห้งทุกๆ 36
เดือนและสมำคมจัดชัน้ เรือ (Classification Society) อยูภ่ ำยใต้ขอ้ บังคับสำกล ทีก่ ำหนดว่ำลำเรือทุกลำจะต้องมีกำร
นำเรือเข้ำอู่แห้งจำนวน 2 ครัง้ ภำยใน 60 เดือน โดยกำหนดว่ำในกำรตรวจเรือครัง้ แรกจะต้องทำภำยใน 36 เดือน
ดังนัน้ บริษทั จึงได้มกี ำรวำงแผนในกำรนำลำเรือเข้ำอู่แห้งให้เหมำะสมกับตำรำงกำรเดินเรือของเรือแต่ละลำเพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำรเข้ำอู่แห้งนี้ใช้ระยะเวลำประมำณ 15 - 21 วันในกำร
ดำเนินกำร เพือ่ ตรวจดูสภำพโครงเหล็กของตัวเรือว่ำมีกำรสึกกร่อนมำกน้อยเพียงใด รวมถึงกำรตรวจสอบวำล์วน้ ำ
ทะเล สีของเรือเพื่อป้ องกันไม่ให้เรือเกิดสนิม ระบบทัง้ หมดของท้องเรือ และระบบในตัวเรือ ยกตัวอย่ำงเช่น ระบบ
เครือ่ งยนต์ ระบบไฟฟ้ ำ ระบบควบคุมกำรเดินเรือ ระบบในกำรรับส่งสินค้ำ และระบบควำมปลอดภัยในเรือ
ทัง้ นี้บริษทั จะนำเรือเข้ำอู่เรือทีม่ มี ำตรฐำนและเป็ นทีไ่ ว้วำงใจ โดยบริษทั มีกำรพิจำรณำด้ำนรำคำ คุณภำพ
และระยะเวลำในกำรซ่อมเป็ นหลัก
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(4) ทรัพย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
 บริ ษทั มีกองเรือขนส่งสาหนรับดาเนิ นธุรกิ จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
น้าหนนัก
ประเทศที่ จด อายุเรือ ณ 31
Capacity
ชื่อเรือ
บรรทุกของ
Classification3
2
ทะเบียนเรือ ธันวาคม 2563
(ลบ.ม.)
เรือ )DWT)1
เรือ วี.แอล.10
ไทย
32.02
3,091.90
3,092
TG4
เรือ วี.แอล.11
ไทย
27.86
2,380.87
2,381
IRS4
เรือ วี.แอล.12
ไทย
25.27
2,743.86
2,744
IRS4
เรือ วี.แอล.14
ไทย
27.35
1,581.57
1,582
TG4
เรือ วี.แอล.15
ไทย
27.15
2,898.80
2,899
NK4
เรือ วี.แอล.17
ไทย
5.66
2,459.02
2,459
KR4
เรือ วี.แอล.18
ไทย
4.28
2,459.02
2,459
KR4
เรือ วี.แอล.19
ไทย
13.38
5,500.96
5,501
KR4
เรือ ชุตภิ ำ 5
ไทย
5.66
2,459.02
2,459
KR4
เรือ วี.แอล.20
ไทย
14.53
5,438.98
5,439
KR4
เรือ วี.แอล.21
ไทย
13
5,676
5,488
TG4
เรือ วี.แอล.22
ไทย
1
2,873.83
3,095
KR4
รวม
39,019
39,597

เส้นทางใน
การเดิ นเรือ
ต่ำงประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
ต่ำงประเทศ

หมำยเหตุ : 1น้ ำหนักบรรทุกของเรือ หรือ Deadweight Tonnage น้ ำหนักที่เรือสำมำรถใช้ในกำรบรรทุกทุกสิง่ รวมทัง้ น้ ำหนักสินค้ำ น้ ำมัน
เชือ้ เพลิง น้ำจืด เป็ นต้น ทีเ่ รือจะสำมำรถรับได้โดยปลอดภัย
2ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทีเ่ รือสำมำรถขนส่งได้อย่ำงปลอดภัย ซึง่ ทำงบริษท
ั จะบรรจุสนิ ค้ำสัดส่วนร้อยละ 98 ของปริมำตรถังบรรจุ
3Classification คือ สมำคมจัดชัน
้ เรือทีท่ ำหน้ำทีต่ รวจเรือเพือ่ ออกใบสำคัญรับรองกำรจัดชัน้ เรือ เพือ่ เป็ นหลักฐำนทีแ่ สดงให้เห็นได้
ว่ำเรือทีต่ ่อสร้ำงขึน้ หรืออุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ บนเรือนัน้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนและกฎข้อบังคับทีส่ มำคมจัดชัน้ เรือเป็ นผูก้ ำหนด
4TG= Thai Government, KR=Korean Register of Shipping, NK= Nippon Kaiji Kyokai, Japan, IRS= Indian Register of
Shipping

 ใบรับแจ้งเป็ นผู้ขนส่งน้ามันเชื้อเพลิ งตามมาตรา 12 ทวิ 1
ผูอ้ อกใบอนุญำต : กรมธุรกิจพลังงำน
วันทีอ่ อกใบอนุญำต: 19 กันยำยน 2561
ออกให้แก่: บริษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
1ใบรับแจ้งเป็ นผูข
้ นส่งน้ำมันเชือ้ เพลิงตำมำตรำ
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12 ออกให้แก่บริษทั
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 ใบอนุญาตใช้เรือและใบทะเบียนเรือ ผูอ้ อกใบอนุญำต : กรมเจ้ำท่ำ

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อเรือ
วี.แอล.10
วี.แอล.11
วี.แอล.12
วี.แอล.14
วี.แอล.15
วี.แอล.17
วี.แอล.18
วี.แอล.19
ชุตภิ ำ 5
วี.แอล.20
วี.แอล.21
วี.แอล.22

ใบอนุญาตใช้เรือ
ประเภทเรือเดิ นทะเล
วันสิ้ นอายุ
เรือเดินทะเลใกล้ฝัง่
22/05/2564
เรือเดินทะเลใกล้ฝัง่
27/05/2564
เรือเดินทะเลเฉพำะเขต 09/11/2564
เรือเดินทะเลใกล้ฝัง่
28/04/2564
เรือเดินทะเลเฉพำะเขต 06/10/2564
เรือเดินทะเลเฉพำะเขต 17/06/2564
เรือเดินทะเลเฉพำะเขต 29/07/2564
เรือเดินทะเลเฉพำะเขต 20/07/2564
เรือเดินทะเลเฉพำะเขต 17/01/2565
เรือเดินทะเลเฉพำะเขต 17/08/2564
เรือเดินทะเลใกล้ฝัง่
10/04/2564
เรือเดินทะเลใกล้ฝัง่
20/01/2565

ใบทะเบียนเรือ
ทะเบียนเรือ
วันจดทะเบียน
490001278
26/05/2549
520080685
05/03/2552
530001586
27/05/2553
550003257
12/11/2555
570001940
10/06/2557
590002845
13/07/2559
590003784
14/11/2559
600001793
19/07/2560
590000095
29/01/2559
610002084
18/09/2561
620000806
25/03/2562
630000078
29/01/2563

หมำยเหตุ: 1.ใบอนุญำตใช้เรือ ได้กำหนดประเภทกำรใช้เรือเดินทะเลไว้เป็ นกำรเฉพำะ ดังนัน้ หำกบริษทั จะเปลีย่ นแปลงเส้นทำงกำร
เดินเรือก็จะต้องแจ้งเปลีย่ นแปลงประเภทกำรใช้เรือเดินทะเลก่อนเริม่ ดำเนิน
2.ใบอนุญำตใช้เรือมีกำหนดอำยุครำวละ 1 ปี บริษทั จึงต่อยืน่ ขอต่อใบอนุญำตใช้เรือก่อนใบอนุญำตจะหมดอำยุ
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 รางวัลและมาตรฐานที่ ได้รบั
บริษทั มีกำรให้บริกำรทีม่ มี ำตรฐำนระดับสำกล ซึ่งบริษทั
ผ่ำ นกำรรับ รองมำตรฐำนจำกองค์กรทัง้ ในและต่ำ งประเทศและ
ได้รบั รำงวัลจำกองค์กรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

ปี

รางวัล/มาตรฐานที่ ได้รบั

2558

รำงวัลปฏิบตั งิ ำนยอดเยีย่ มควบคุมกำรสูญหำยของน้ ำมัน (เรือ วี.แอล.8) – บริษทั บำงจำก
ปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน)
รำงวัลปฏิบตั งิ ำนยอดเยีย่ ม Zero Incident (เรือ วี.แอล.8) – บริษทั บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด
(มหำชน)
เรือ วี.แอล.11 และเรือ วี.แอล.4 - IESG Safety Award ( Oil Industrial Environment Safety
Group Association)
DOC -Documents Of Compliance-Class Lloyd's
Zero Incidents in Marine Operations - บริษทั เชฟรอน (ไทย) จำกัด
DOC -Documents Of Compliance-Class Lloyd's
เรือ วี.แอล.8 และเรือวี.แอล. 16- IESG Safety Award (Oil Industrial Environment Safety
Group Association)
Zero Incidents in Marine Operations - บริษทั เชฟรอน (ไทย) จำกัด
DOC -Documents Of Compliance-Class Lloyd's
DOC -Documents Of Compliance-Class Lloyd's

2559
2560

2561
2562

2563
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รำงวัล Safety Awardในเรื่อ งกำรขนส่ ง ทำงเรือ ไม่ เ กิด อุ บ ัติ เ หตุ ค วำมเสีย หำยในด้ ำ น
สิง่ แวดล้อม จำก PTT Global Chemical Public Company Limited
DOC -Documents Of Compliance-Class Lloyd's
บริษทั บำงจำกคอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) มอบรับรำงวัลเรือบรรทุก น้ ำมันยอดนิยมทีส่ ุด
(VL 19) ประจำปี 2562 เมือ่ วันที่ 10 มิถุนำยน 2563
รำงวัลพันธมิตรดีเด่นแห่งปี จำก Korean Register of Shipping
DOC -Documents Of Compliance-Class Lloyd's
รำงวัลดีเด่นด้ำ นควำมปลอดภัย “Best Wishes” ประจำปี 2563 ของเรือ M.T. VL.11 และ
M.T. VL.19 จ ำ ก IESG Safety Award (Oil Industrial Environment Safety Group
Association)
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 ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ได้เตรียมพร้อมในกำรปรับเปลีย่ นกำรใช้น้ ำมันเชือ้ เพลิงแบบกำมะถันต่ำ จำกมำตรำกำร IMO 2020
ที่ อ งค์ ก ำ ร ทำ งทะ เ ล ร ะ ห ว่ ำ ง ป ร ะ เ ทศ (International Maritime Organization/IMO) ห น่ ว ย งำ น ห นึ่ งข อ ง
สหประชำชำติ จะบังคับใช้กฎเกณฑ์ใหม่เกีย่ วกับมำตรฐำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงเพื่อกำรเดินเรือทำงทะเล โดย
ก ำหนดให้เ รือ ขนส่ ง ลดปริม ำณกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซซัล เฟอร์ ห รือ ก ำมะถัน เหลือ 0.5% จำกปั จ จุ บ ัน 3.5% เพื่อ ลด
มลพิษ เนื่องจำกภำคกำรขนส่งทำงเรือมีสว่ นสำคัญในกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเข้ำสูร่ ะบบนิเวศค่อนข้ำงมำก โดย
กฎเกณฑ์ใหม่น้ีจะมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 1 มกรำคม 2563
ดังนัน้ บริษัทจึงได้ทำกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือที่ให้ บริกำรขนส่งในต่ำงประเทศ
จำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือวี.แอล. 10 และเรือวี.แอล. 21 โดยทำกำรเปลีย่ นมำใช้ GAS OIL ทีม่ กี ำรปล่อยก๊ำซซัลเฟอร์
หรือกำมะถันในระดับต่ำไปตัง้ แต่ในช่วงไตรมำส 4
แต่ทงั ้ นี้ดว้ ยกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ทีต่ ้องคำนึงถึงควำมปลอดภัยเป็ นหลัก เนื่องจำกผลกระทบที่อำจ
เกิดขึน้ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อบุคคลหรือทรัพยำกรของบริษัท ยังส่งผลกระทบกับสิง่ แวดล้อมอีกด้วย โดยปี 25612563 บริษทั ไม่มเี หตุกำรณ์ ดงั กล่ำวเกิดขึน้ ทัง้ นี้บริษทั มีวธิ กี ำรจัดกำรลดควำมเสีย่ งของกำรเกิดอุบตั เิ หตุโดยให้
ควำมสำคัญกับกำรฝึ กฝนบุคลำกรบนเรือให้ปฏิบตั งิ ำนตำมระเบียบโดยยึดหลักกำรปฏิบตั ขิ องประมวลข้อบังคับ
เกีย่ วกับกำรบริหำรควำมปลอดภัยระหว่ำงประเทศ (International Safety Management Code ,ISM Code) โดยมี
แผนกำรอบรมประจำปี เพื่อให้บุคลำกรตระหนักถึงกำรให้บริกำรด้วยควำมปลอดภัย นอกจำกนี้บริษทั ได้รบั กำร
รับรองกำรปฏิบตั งิ ำนตำมระบบ ISM จำกจำกหน่วยงำนทีม่ ำตรวจสอบทีเ่ รียกว่ำ Lloyd’s Register ประกอบกับกำร
ได้รบั กำรยอมรับจำกกลุ่ม Oil companies International Marine Forum (OCIMF)
นอกจำกนี้บริษทั มีกำรทำประกันภัยคุม้ ครองกรณีทเ่ี กิดควำมเสียหำยขึน้ โดยมีประกันภัย 2 ประเภทได้แก่
1. ประกัน ภัย ตัว เรือ และเครื่อ งจัก ร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) ซึ่ง ครอบคลุ ม ถึง ควำม
เสียหำยทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเรือบรรทุกน้ ำมันและเครื่องจักรทีอ่ ยู่ภำยในเรือ 2.ประกันภัยสำหรับควำมรับผิดต่อบุคคลที่
สำม (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึง่ ครอบคลุมควำมเสียหำยทีเ่ กิดกับลูกเรือ บุคคลที่
สำม และสิง่ แวดล้อม
(5) งานที่ ยงั ไม่ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั มีงำนทีย่ งั ไม่ส่งมอบ จำนวน 1 รำยกำร คือ เรือต่อใหม่ VL 23 ทีอ่ ยู่ใน
ระหว่ำงกำรต่ออยู่ท่ี อู่ต่อเรือ KHAN ณ ประเทศเกำหลีใต้ โดยคำดกำรณ์จะสำมำรถส่งมอบได้ภำยในเดือนมีนำคม
2564 และเรือเดินทำงกลับมำถึงประเทศไทยประมำณเดือนเมษำยน 2564
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1.3 โครงสร้างการถือหนุ้นของบริ ษทั
1.2.3 โครงสร้ า งการถื อ หนุ้ น ของบริ ษั ท สั ด ส่ ว นโครงสร้ ำ งกำรถื อ หุ้ น ตำม รำยงำน
รำยละเอียดผูถ้ อื หุน้ (XO) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
นำงชุตภิ ำ กลิน่ สุวรรณ
31.12

นำยทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์
65.26

1.7

นำยมังกร เบญจรัตนำภรณ์
อืน่ ๆ

1.92

1.2.4 บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งถือหนุ้นในบริ ษท
ั ย่อยหนรือบริ ษทั ร่วม

- ไม่ม ี 1.3.3 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผู้ถือหนุ้นใหนญ่
- ไม่ม ี 1.3.4 ผู้ถือหนุ้น
(1) รำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่บริษทั มีโครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อมูล ณ วันรำยงำนรำยละเอียดผูถ้ อื
หุน้ (XO) เมือ่ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็ นดังนี้
ผู้ถือหนุ้น
ผู้ถือหนุ้นสัญชาติ ไทย
ผู้ถือหนุ้นสัญชาติ ต่างด้าว
ยอดรวม
ทีม่ ำ: บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
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จานวนราย
2,362
4
2,366

จานวนหนุ้นรวม
796,900,000
3,100,000
800,000,000

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.61
0.39
100.00

(ก) รำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 9 รำยแรก ณ วันรำยงำนรำยละเอียดผูถ้ อื หุน้ (XO) เมือ่ วันที่ 31
ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อผู้ถือหนุ้นรายใหนญ่
นำงชุตภิ ำ กลิน่ สุวรรณ
นำยทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์
นำยมังกร เบญจรัตนำภรณ์
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
นำยอิสรำ วรำมิต
นำยชินโชติ ไกรโชติชยั
นำยบุญเกียรติ เอือ้ สุดกิจ
นำยไพโรจน์ ศุภทีปมงคล
นำงสำวสุดำรัตน์ ยังยื
่ น

จานวนหนุ้น )หนุ้น(
522,098,200
15,395,900
13,600,000
7,931,200
7,450,000
6,580,000
6,100,000
4,414,500
4,200,000

สัดส่วนการถือหนุ้น )ร้อยละ(
65.262
1.924
1.700
0.991
0.931
0.823
0.763
0.552
0.525

ทีม่ ำ: บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ทโ่ี ดยพฤติกำรณ์มอี ทิ ธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำย
- ไม่ม ี (2) กำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (holding company)
- ไม่ม ี (3) ข้อตกลงระหว่ำงผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ (shareholders’ agreement)
- ไม่ม ี 1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
1.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บำท เรียกชำระแล้ว
400,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 800,000,000 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท บริษั ท ได้ เ ข้ำ จด
ทะเบียนอยูใ่ นตลำดหลักทรัพย์ MAI เมือ่ วันที่ 21 พฤษภำคม 2563
1.4.2 หุน้ ประเภทอืน่ ทีไ่ ม่ใช่หนุ้ สำมัญ
- ไม่ม ี 1.4.3 หุน้ แปลงสภำพในกำรออกหน่วยลงทุน
- ไม่ม ี 1.5 การออกหนลักทรัพย์อื่น
- ไม่ม ี -
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1.6 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
ของงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ภำยหลังจำกหักภำษีและเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยและทุนสำรองอื่นอย่ำงไรก็ตำม
กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ โดยจะขึน้ อยูก่ บั ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง
กำรขยำยธุรกิจ ควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุนและกำรขยำยธุรกิจใน
และปั จจัยอื่นๆ อนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของบริษทั
โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ว่ำ บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับกำรดำเนินธุรกิจ และกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร
ทัง้ นี้ มติคณะกรรมกำรบริษทั ทีอ่ นุมตั จิ ่ำยเงินปั นผลจะต้องนำเสนอเพือ่ ขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เว้นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึง่ คณะกรรมกำรบริษทั มีอำนำจอนุมตั ใิ ห้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
ได้ แล้วรำยงำนให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
สรุปการจ่ายปันผลระหนว่างกาลประจาปี 2563
 ตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2563 ประชุมมีมติอนุ มตั ใิ ห้
บริษทั จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยจำกกำไรสะสมของกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)
ในอัตรำหุน้ ละ 0.02 บำท เป็ นจำนวนเงิน 16 ล้ำนบำท เมือ่ วันที่ 11 กันยำยน 2563
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2. การบริ หนารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนบริ หนารความเสี่ยง

บริษั ท มีค วำมเชื่ อ มัน่ และตระหนั ก ในควำมส ำคัญ ของกำรบริห ำรและกำรควบคุ ม ควำมเสี่ย งที่ม ี
ประสิทธิภำพในอันทีจ่ ะทำให้บริษทั สำมำรถดำเนินธุรกิจอย่ำงมันคงและต่
่
อเนื่อง มีควำมเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ นระดับทีย่ อมรับ
ได้ โดยใช้เป็ นเครื่องมือทำงกำรบริหำรทีช่ ่วยเพิม่ โอกำสแห่งควำมสำเร็จให้แก่บริษทั มำกทีส่ ุด ลดโอกำสของกำร
ล้มเหลวและควำมสูญเสียให้เหลือน้อยทีส่ ดุ รวมทัง้ ลดควำมไม่แน่ นอนในผลกำรดำเนิน งำนโดยรวมของบริษทั อัน
จะนำไปสูก่ ำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั

นโยบายการบริ หนารความเสี่ยง ได้แก่
1. ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งเพือ่ สร้ำงควำมเข้ำใจ จิตสำนึก และควำมรับผิดชอบร่วมกันใน
เรื่องควำมเสี่ย ง กำรควบคุม และผลกระทบของควำมเสี่ย งต่อบริษัทในกระบวนกำรบริหำรและ
ปฏิบตั งิ ำนทัวทั
่ ง้ บริษทั
2. ให้มกี ระบวนกำร แนวทำง และมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีม่ คี ุณภำพเหมำะสมในระดับสำกล
และเพียงพอ รวมถึงกำรบ่งชี้ วิเครำะห์ ประเมิน จัดลำดับ จัดกำร ควบคุมติดตำม รำยงำน ประเมินผล
และสือ่ สำรให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับควำมเสีย่ งอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ และปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ บริษทั
3. ให้มกี ำรวัดผลควำมเสีย่ งทัง้ ในเชิงคุณภำพ เช่น ชื่อเสียง ภำพลักษณ์ของบริษทั และเชิงปริมำณ เช่น
ผลขำดทุน กำรลดลงของรำยได้ กำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำย โดยพิจำรณำจำกโอกำสทีอ่ ำจเกิดขึน้ และ
ผลกระทบ
4. ให้มกี ำรกำหนดเพดำนควำมเสี่ยง (Risk Limit) เพื่อจำกัดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ ให้อยู่ภำยใน
ระดับทีบ่ ริษทั สำมำรถยอมรับได้ รวมทัง้ กำหนดเหตุกำรณ์หรือระดับควำมเสีย่ งทีเ่ ป็ นสัญญำณเตือน
ภัย (Warning Sign) ให้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อไม่ให้ควำมเสีย่ งเกินกว่ำระดับ
เพดำนควำมเสีย่ งทีก่ ำหนด
5. ให้มรี ะเบียบกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ผบู้ ริหำรและผูป้ ฏิบตั งิ ำนถือปฏิบตั ิ อันเป็ น
กำรควบคุมควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินงำน
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แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังนี้
1. กำหนดวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนของบริษทั
2. ระบุบ่งชีค้ วำมเสีย่ งและเหตุแห่งควำมเสีย่ ง
3. วิเครำะห์ ประเมิน และจัดลำดับควำมเสีย่ ง
4. กำหนดเกณฑ์ และวิธกี ำรควบคุมควำมเสีย่ ง
5. กำหนดวิธกี ำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
6. ติดตำมผล จัดทำรำยงำนและประเมินผล
ทัง้ นี้ บริษทั ยังได้มกี ำรกำหนดนโยบำยในกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงเกีย่ วกับกำรเดินเรือเพื่อควบคุม
ควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิง่ แวดล้อมของเรือใน Fleet โดยใช้เป็ นเครื่องมือในกำรลด
อันตรำย ลดควำมรุนแรงของอุบตั เิ หตุ และเครื่องช่วยในกำรตัดสินใจในกำรดำเนินธุรกิจ ตำมระบบ ISM CODE
เรื่องระบบกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง (0903-สร ระบบกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง) ซึ่งมีผรู้ บั ผิดชอบคือ บุคคลผูไ้ ด้รบั กำร
แต่งตัง้ (Designed Person Ashore หรือ DPA) เป็ นผู้รบั ผิดชอบ มีหน้ ำที่ดูแลระบบและกำรทำงำนของระบบที่
ได้รบั มอบหมำยให้ดำเนินไปได้อย่ำงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หลักกำร และวิธปี ฏิบตั ขิ องระบบบริหำรด้ำนควำม
ปลอดภัย มีกำรทบทวนปรับปรุงและแก้ไขระบบปี ละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้เหมำะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
2.2 ปัจจัยเสี่ยงต่อการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั
2.2.1 ควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
1. ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงคูค่ ำ้ รำยใหญ่
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งของบริษทั ส่วนใหญ่มำจำกคู่ค้ำรำยใหญ่ โดยในปี 2563 ซึง่ สัดส่วน
รำยได้จ ำกกำรให้บริกำรแก่คู่ค้ำรำยใหญ่จำนวน 2 รำย ได้แ ก่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
(“ESSO”) และบริษทั บำงจำกคอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บำงจำก”) โดยมีรำยได้คดิ เป็ นสัดส่วน ร้อยละ 37
และร้อยละ 21 ตำมลำดับ ซึ่งในปี 2561-2563 ซึ่งมีรำยได้เฉลีย่ ร้อยละ 42.50 และร้อยละ 19.45 ตำมลำดับ ของ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรทัง้ หมด ดังนั น้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ ท่คี ู่ค้ำรำยดังกล่ำวหยุดกำรประกอบธุ ร กิจหรือ เกิด
เหตุกำรณ์ใดๆ ทีท่ ำให้กำรประกอบธุรกิจต้องหยุดชัวครำว
่
หรือในกรณีทค่ี คู่ ำ้ บอกเลิกจ้ำงบริษทั จะส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบกำรของบริษทั อย่ำงมีนัยสำคัญ แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำวและเชื่อว่ำคู่คำ้
รำยดังกล่ำวเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมมำอย่ำงยำวนำน อีก ทัง้ ควำมต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียมที่
บริษทั ขนส่งยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง จึงคำดว่ำเหตุกำรณ์ในกำรหยุดกำรประกอบธุรกิจจะไม่เกิดขึน้ นอกจำกนี้ดว้ ย
ศักยภำพของบริษทั ในกำรให้บริกำรขนส่งทีเ่ น้นคุณภำพและควำมปลอดภัย เป็ นหลักและประสบกำรณ์ของบริษทั ที่
ผ่ำนมำ รวมถึงบริษัทและคู่ค้ำรำยดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์ท่ดี ีกนั มำอย่ำ งยำวนำนและใช้บ ริกำรบริษัทเพิ่ม ขึ้น
ต่อเนื่องมำกว่ำ 20 ปี และมีกำรต่อสัญญำเรื่อยมำ บริษทั จึงเชื่อว่ำควำมเสีย่ งจำกกำรบอกเลิก จ้ำงสัญญำมีต่ำ ทัง้ นี้
อำยุสญ
ั ญำปั จจุบนั กับคูค่ ำ้ รำยใหญ่มอี ำยุ 3 ปี
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2. ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงของควำมต้องกำรใช้พลังงำนในอนำคต
ปั จจุบนั บริษทั มีรำยได้จำกกำรขนส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี 2561–2563 รวมเป็ น
ร้อ ยละ 80.44 ร้อ ยละ 81.40 และร้อ ยละ 68.25 ของรำยได้จ ำกกำรให้บ ริก ำรทัง้ หมด ดัง นั น้ หำกเกิด กำร
เปลี่ยนแปลงควำม ต้องกำรใช้พลังงำนเพื่อใช้ในกำรดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจหรือใช้ในครัวเรือนต่ำงๆจำก
น้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเป็ น ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรอย่ำงมีนัยสำคัญ ทัง้ นี้ ปัจจัยหลัก
ที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้พลังงำน มำจำกสภำวะเศรษฐกิจในประเทศและต่ำงประเทศ กำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี กำรเติบโตของประชำกร รวมถึง นโยบำยกำรใช้พลังงำน ซึง่ ปั จจุบนั อัตรำกำรใช้พลังงำนทดแทนเริม่ มี
สัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกดูสถิตกิ ำรใช้ น้ ำมันในประเทศก็ยงั คงเติบโตขึน้ ต่อเนื่อง อีกทัง้ กำรประมำณ
กำรจำก International Energy Agency (IEA) ซึง่ ประมำณกำรณ์ว่ำกำรใช้น้ ำมันในอนำคตจำกปี 2559-2583 ยังคง
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ำจะมีสดั ส่วนต่อกำรใช้พลังงำน ทัง้ หมดลดลง แต่อย่ำงไรก็ดบี ริษทั มีกำรกระจำยควำม
เสีย่ งของรำยได้ โดยบริษทั มีกำรให้บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ปำล์มทีเ่ ป็ นหนึ่งในพลังงำน
ทดแทน รวมถึงกำรศึกษำช่องทำงในกำรขยำยธุรกิจกำรขนส่ง LNG เพือ่ ลดควำมเสีย่ งหำกเกิดกำรเปลีย่ นแปลงขึน้
ในอนำคต อีกทัง้ มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์สภำวะตลำดอย่ำงใกล้ชดิ เพื่อทีจ่ ะสำมำรถเปลีย่ นแปลงแผนกำรดำเนิน
ธุรกิจได้อย่ำงทันท่วงที
3. ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงบุคลำกร
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์น้ ำมันเป็ น
เนื่องจำกธุรกิจกำรให้บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ยมและเคมีภณ
ธุรกิจเฉพำะทำงทีต่ อ้ งอำศัยบุคลำกรที่ มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เฉพำะทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนซึง่ ได้แก่ บุคลำกรที่
เกีย่ วข้องกับกำรจัดหำเรือ บุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรควบคุมกำรปฏิบตั กิ ำรบนเรือ โดยบริษทั ต้องอำศัยบุคลำกรที่
มีควำมรู้ท ัง้ ด้ำ นกำรบริหำรกองเรือ กำรจัด หำเรือ กำรปฏิบ ัติกำรขนส่งสินค้ำ ทำงเรือ กำรปฏิบ ั ติตำมกฎและ
ข้อบังคับต่ำงๆ ตำมข้อกำหนดในประเทศและข้อกำหนดขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ เนื่องจำกสินค้ำทีร่ บั
ให้บริกำรขนส่งดังกล่ำวจัดเป็ นสินค้ำประเภทสำรเคมีและวัตถุอนั ตรำยซึง่ หำกเกิดควำมผิดพลำด อำจทำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อบุคคลและสิง่ แวดล้อมในวงกว้ำง ดังนั น้ บริษทั จึงต้องให้ควำมสำคัญกับบุคลำกรเป็ นสำคัญ ทัง้ นี้
บุคลำกรของบริษทั และบุคลำกรทีจ่ ะคัดสรรเข้ำมำทำหน้ำทีจ่ ะต้องมีคุณสมบัตติ ำมทีก่ ฏเกณฑ์หรือข้อบังคับต่ำงๆ
กำหนด โดยแม้ปัจจุบนั บุคลำกรบนเรือจะมีอตั รำกำรเปลีย่ นงำนทีค่ ่อนข้ำงสูงโดยในปี 2562 และ ปี 2563 บริษทั มี
อัตรำกำรเปลีย่ นงำนของบุคลำกรบนเรือ เท่ำกับร้อยละ 33.75 และ 30.21 ตำมลำดับ โดยตำแหน่ งของบุคลำกรบน
เรือส่วนมำกที่มกี ำรเปลี่ยนงำนค่อนข้ำงมำกมักจะเป็ นบุคลำกรระดับลูกเรือทัวไป
่ (ช่ำงน้ ำ มันที่เป็ นลูกยำมห้อง
เครื่อง หรือนำยท้ำยทีท่ ำหน้ำทีถ่ อื พังงำเรือ) ซึง่ ไม่ใช่บุคลำกรหลักในกำรทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูค้ วบคุมกำรปฏิบตั กิ ำรบน
เรือ อย่ำงไรก็ดบี ริษทั สำมำรถหำบุคลำกรมำทดแทนทันเวลำและไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั
ทัง้ นี้บริษทั มีกำรดำเนินกำรเพื่อทีจ่ ะรักษำบุคลำกรให้ได้มำกทีส่ ุดเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งทีจ่ ะ
ส่งผลต่อ กำรดำเนินงำนของธุรกิจของบริษทั บริษทั มีสวัสดิกำรของบุคลำกรทีน่ อกเหนือจำกเงินเดือนประจำและ
สวัสดิกำรค่ำ รักษำพยำบำลทัวไปแล้
่
ว บริษทั ยังมีเงินบำเหน็จบำนำญ และมีค่ำส่งเสริมกำรศึกษำพนักงำนเพือ่ นำ
ควำมรูท้ ไ่ี ด้กลับมำใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนำองค์กร รวมถึงกำรฝึ กอบรมพนักงำนเพื่อเพิม่ พูน ควำมรู้ ทักษะ ในกำร
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พัฒนำตนเอง กำรจัดตัง้ โครงกำรต้นกล้ำวีแอล (VL Seeds) ในปี 2563 เพือ่ สร้ำงบุคลำกรในระดับลูกเรือให้คงอยูก่ บั
บริษทั ได้อย่ำงยังยื
่ นมำกขึน้ ดังนัน้ จำกโครงกำรต้นกล้ำวีแอล (VL Seeds) พบว่ำอัตรำกำรคงอยู่ของพนักงำนใน
ระดับลูกเรือมีสดั ส่วนสูงขึน้ โดยในปี 2562 และ 2563 มีอตั รำกำรคงอยู่ของระดับลูกเรือเท่ำกับร้อยละ 52.24 และ
61.19 ตำมลำดับ
4. ควำมเสีย่ งจำกกำรผันผวนของรำคำน้ำมัน
นอกจำกรำยได้ของบริษัท จะมีส่วนเกีย่ วข้องกับรำคำน้ ำมันแล้ว น้ ำมันยังเป็ นหนึ่งในต้นทุนหลัก
ในกำร ดำเนินกำรให้บริกำรขนส่ง ซึง่ รำคำน้ำมันเป็ นปั จจัยหนึ่งทีส่ ำคัญและสำมำรถกระทบต่อผลประกอบกำรของ
บริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ ทัง้ นี้เนื่องจำกรำคำน้ำมันจะขึน้ อยู่กบั อุปสงค์และอุปทำนของน้ำ มันโลกซึง่ อยูน่ อกเหนือกำร
ควบคุมของบริษทั อย่ำงไรก็ดรี ำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษทั ส่วนใหญ่จะแปรผันตำมรำคำน้ำมันดีเซลขำยปลีก
หน้ำสถำนีน้ ำมันในกรุงเทพฯทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป แม้ว่ ำบริษทั ยังมีรำยได้บำงส่วนทีเ่ ป็ นแบบรำคำเหมำจ่ำยทีม่ กี ำร
เซ็นสัญญำ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษทั มีกำรควบคุมปริมำณน้ ำมันโดยกำหนดควำมเร็วของเรือให้
เหมำะสม ดังนัน้ บริษทั จะทรำบถึงปริมำณกำรใช้น้ ำมันของแต่ละเส้นทำงกำรให้บริกำร ทัง้ นี้ในส่วนของคู่คำ้ ทีเ่ ป็ น
สัญญำให้บ ริกำรขนส่งแบบเหมำจ่ำยบริษัทมีกำรกำหนดเส้นทำงในแต่ละรอบเดือน โดยหำกคู่ค้ำ ใช้บ ริกำรที่
นอกเหนือในสัญญำ คู่คำ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงทัง้ หมด นอกจำกนี้บริษทั จะมีกำรพิจำรณำ
ผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั ก่อนกำรเซ็นสัญญำว่ำมีควำมคุม้ ค่ำหรือไม่ โดยประเมินจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำร รวมถึง
ประมำณกำรต้นทุนในเส้นทำงนัน้ ทัง้ หมด โดยต้นทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงทีใ่ ช้ในกำรประเมินจะอ้ำงอิงจำกรำคำน้ ำมัน
เชื้อเพลิงในอดีตทีผ่ ่ำนมำ นอกจำกนี้ในกรณีทร่ี ำคำน้ ำ มันผันผวนเกินกว่ำทีค่ ำดกำรณ์ ไว้ระหว่ำงช่วงอำยุสญ
ั ญำ
บริษทั อำจมีกำรเจรจำกับคู่ค้ำเพื่อปรับอัตรำค่ำบริกำร ดังนัน้ ควำมเสีย่ งดังกล่ำวจะไม่กระทบกับ ผลกำรดำเนินงำน
ของบริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
5. ควำมเสีย่ งจำกผลกระทบจำกแผนกำรนำเรือขึน้ อูแ่ ห้ง
จำกข้อกำหนดของกรมเจ้ำท่ำภำยใต้กฎหมำยไทยทีก่ ำหนดว่ำลำเรือทุกลำจะต้องมีกำรเข้ำอู่แห้ง
ทุกๆ 36 เดือนและสมำคมจัดชัน้ เรือ (Classification Society) อยู่ภำยใต้ขอ้ บังคับสำกล ทีก่ ำหนดว่ำลำเรือทุกลำ
จะต้องมีกำรนำเรือเข้ำอู่แห้งจำนวน 2 ครัง้ ภำยใน 60 เดือน โดยกำหนดว่ำในกำรตรวจเรือครัง้ แรกจะต้องทำ
ภำยใน 36 เดือน ระยะเวลำในกำรเข้ำอู่แห้งใช้เวลำประมำณ 15 ถึง 21 วันในกำรดำเนินกำร ส่งผลให้ในช่วงเวลำ
ดังกล่ำวบริษทั ไม่สำมำรถนำเรือไปให้บริกำรขนส่งได้จงึ ส่งผลให้รำยได้ในช่วงเวลำนัน้ ๆลดลงและยังมีค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้ จำกกำรนำเรือขึ้นอู่แห้ง โดยหำกบริษทั มีเรือทีต่ ้องขึ้นอู่แห้งในช่วงเวลำเดียวกันหลำยลำ กำรขึน้ อู่แห้งจะ
ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในปี นัน้ ๆ ได้ อย่ำงไรก็ดี บริษทั ได้มกี ำรบริหำรจัดกำรกองเรือเพื่อให้
ส่งผลกระทบต่อรำยได้กำรให้บริกำรในปี นัน้ ๆน้อยทีส่ ดุ และมีกำรวำงแผนในกำรนำลำเรือเข้ำอูแ่ ห้งให้เหมำะสมกับ
ตำรำงกำรเดินเรือของเรือแต่ละลำเพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั มำกนัก
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ทัง้ นี้ตำรำงแผนกำรนำเรือขึน้ อูแ่ ห้งในปี 2563-2565 มีดงั นี้
การเข้าอู่แห้ง
จานวนเรือ )ลา(

Q1
1

ปี 2563
Q2 Q3
1
1

Q4
0

Q1
1

ปี 2564
Q2 Q3
1
1

Q4
1

Q1
1

ปี 2565
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6. ควำมเสีย่ งจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ น
บริษัทจัด ทำงบกำรเงิน เป็ นสกุล เงิน บำท โดยบริษัทมีร ำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศ ซึง่ คู่คำ้ จะชำระเงินเป็ นสกุลเงินดอลล่ำร์ทงั ้ นี้ บริษทั มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรต่ำงประเทศในปี 2562 และ
ปี 2563 เท่ำกับ 168.28 ล้ำนบำท และ 232.38 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 23.63 และร้อยละ 35.60 ของ
รำยได้จำกกำรให้บริกำร ทัง้ หมด ซึง่ บริษทั ไม่สำมำรถหลีกเลีย่ งผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
ได้ แต่อย่ำงไรก็ดี บริษทั มีค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนเป็ นสกุลดอลล่ำร์เช่นกัน ดังนัน้ บริษทั จะสำมำรถลดผลกระทบจำก
ควำมผันผวนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นได้บำงส่วนด้วยวิธปี ้ องกันแบบธรรมชำติ (Natural Hedge) โดยค่ำใช้จ่ำยสกุล
เงิน ดอลล่ ำ ร์ท่อี ยู่ใ นงบกำไรขำดทุน ในปี 2562 และ ปี 2563 คิด เป็ น สัด ส่ว นร้อยละ 43.63 และร้อยละ 36.99
ตำมลำดับของรำยได้เงินสกุลดอลล่ำร์ท งั ้ นี้ในกำรทำกำรซือ้ ขำยทีม่ กี ำรใช้สกุลเงินอื่นทีม่ มี ลู ค่ำทีส่ งู เช่น กำรลงทุน
ซือ้ เรือ บริษทั จะมีกำรทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำสำหรับสกุลเงินนัน้ ๆเอำไว้
7. ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนซือ้ เรือ
ทรัพย์สนิ หลักในกำรประกอบธุรกิจก็คอื ลำเรือซึง่ มีมลู ค่ำกำรลงทุนรวมถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆระหว่ำง
กำรต่อเรือทีค่ อ่ นข้ำงสูงหรือ ในกรณีซอ้ื เรือมือสองจะมีคำ่ ใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงเรือทีค่ ่อนข้ำงสูง ทัง้ นี้โดยทัวไปแล้
่
ว
ก่อนทีจ่ ะลงทุนซื้อเรือลำใหม่ บริษทั จะมีกำรตกลงกับคู่คำ้ ทีม่ คี วำมต้องกำรเรือเพื่อให้บริกำรเพิม่ เติม และมีกำรทำ
Feasibility Study เพื่อ ประเมิน ควำมคุ้ม ค่ ำ ของกำรลงทุ น ซึ่ง กำรประเมิน ดัง กล่ ำ วนี้ เ ป็ นเพีย งกำรคำดกำรณ์
ผลตอบแทนในอนำคตที่อยู่บนสมมติฐำนที่ว่ำรำยได้และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆจะเป็ นไปตำมสัญญำที่คู่ค้ำว่ำจ้ำงและ
ค่ำใช้จ่ำยทีใ่ กล้เคียงกับปั จจุบนั ดังนัน้ หำกตัวเลขทีเ่ กิดจริงไม่ได้เป็ นไปตำมกำรคำดกำรณ์หรือมีเหตุกำรณ์ใดๆที่
เกิดขึน้ ทีส่ ง่ ผลให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมี นัยสำคัญ ผลตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จริงอำจแตกต่ำงจำกทีป่ ระมำณกำรไว้
นอกจำกนี้บริษัทอำจมีควำมเสีย่ งหำกบริษทั ไม่ สำมำรถหำเรือให้บริกำรกับคู่ค้ำได้อย่ำงทันเวลำ ซึ่งอำจส่งผล
กระทบต่อชือ่ เสียงและกำรไว้วำงใจในกำรใช้บริกำรในอนำคต
อย่ำงไรก็ดบี ริษทั มีกำรจัดทำงบประมำณกำรลงทุนประจำปี และได้มกี ำรทบทวนงบประมำณกำร
ลงทุน ทุกๆปี เพื่อเป็ นกำรปรับเปลีย่ นแผนธุรกิจตำมสถำนกำรณ์และสภำวะตลำดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทีช่ ่วยให้ควำม
เสีย่ งจำกกำร ลงทุนซือ้ เรือลดน้อยลง
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8. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิน
ธุรกิจ
ด้วยสภำพกำรดำเนินธุรกิจทีม่ คี วำมเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและบุคคลในวงกว้ำ ง
กำรดำเนินกิจกำรนี้จึงต้องมีกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ มำกมำยทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศมำกำกับดูแล
ดังนัน้ หำกเกิด กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญของกฎหมำยหรือข้อบังคับต่ำงๆ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ได้เนื่องจำกบริษทั อำจจะมีภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนเพิม่ เติมมำกขึน้ และหำกบริษทั ถูก
ยกเลิกใบอนุ ญำต หรือไม่ สำมำรถต่ออำยุใบอนุ ญำตต่ำ งๆ ได้ จะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัย ต่อธุร กิจและผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั
ทัง้ นี้ปัจจุบนั บริษทั มีกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขในกำรต่อใบอนุ ญำต กฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆที่
เกีย่ วข้อง อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงมีกำรติดตำมข่ำวสำรต่ำงๆเพื่อให้สำมำรถปรับเปลี่ยนแผนกำรดำเนินธุรกิจเพื่อ
รับมือกับกำร เปลี่ยนแปลงทีอ่ ำจเกิดขึน้ โดยบริษทั มีบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำย (Designated Person Ashore) คือ
นำยยุทธนำ พูน ศิร ิพ ิพ ฒ
ั น์ เป็ น ผู้ร บั ผิด ชอบให้ติด ตำมในเรื่องกฎหมำยและข้อ บังคับ ต่ำ งๆทัง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศที่บริษทั จะต้องดำเนินกำรภำยใต้กฎระเบียบนัน้ ๆ และมีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเป็ นผู้ติดตำมในเรื่อง
กฎหมำยแรงงำนและจัดให้มกี ำรอบรมบุคลำกรเพือ่ ให้รบั ทรำบถึงกำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำยและข้อบังคับ เพือ่ มิ
ให้ควำมเสีย่ งดังกล่ำวกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
9. ควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
แม้ว่ำในอุตสำหกรรมให้บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์จะมีผปู้ ระกอบกำรอยู่
น้อยรำยเนื่องจำกเป็ นธุรกิจทีต่ ้องอำศัยเงินลงทุนจำนวนมำก รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกร แต่อย่ำงไรก็ตำม
คู่แข่งทำงตรงปั จจุบนั ทีม่ ีอยู่ในอุตสำหกรรมนัน้ เป็ นคู่แข่งทีม่ ศี กั ยภำพทีส่ ูง โดยหำกคู่แข่งมีแผนทีจ่ ะขยำยธุรกิจ
และเพิม่ ควำมสำมำรถเพือ่ ให้เพียงพอในกำรให้บริกำรกำรขนส่งจำกคู่คำ้ รำยใหญ่ของบริษทั จะทำให้บริษทั สูญเสีย
รำยได้หลักไป ทัง้ นี้เชือ่ ว่ำกำรเลือกใช้บริกำรของคูค่ ำ้ จะต้องพิจำรณำจำกควำมสำมำรถให้บริกำร ควำมปลอดภัยใน
กำรขนส่ง กำรควบคุมคุณภำพสินค้ำระหว่ำงขนส่ง รวมถึง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคู่คำ้ รำยใหญ่และบริษทั ซึง่ บริษทั
มีประวัตทิ ด่ี ใี นกำรดำเนินกำรให้บริกำรขนส่งมำโดยตลอดและมีกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรอยู่เสมอ อีกทัง้ มี
ฝ่ ำยกำรตลำดทีค่ อยติดตำมดูแลคู่คำ้ อยู่เสมอ หำกในอนำคตบริษทั ยังคงสำมำรถรักษำระดับมำตรฐำนของตนเอง
ควำมเป็ นไปได้ทค่ี คู่ ำ้ รำยใหญ่จะเปลีย่ นไปใช้บริกำรกำรขนส่งกับคูแ่ ข่งมีคอ่ นข้ำงน้อย
10. ควำมเสีย่ งจำกกำรเกิดอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรดำเนินงำน
แม้ว่ำบริษทั จะให้ควำมสำคัญกับมำตรฐำนกำรให้บริกำรขนส่งทีเ่ น้นควำมปลอดภัยเป็ นหลัก แต่
อย่ำงไรก็ตำม อุบตั เิ หตุอำจเกิดขึน้ ได้ทงั ้ จำกควำมประมำทของผูป้ ฏิบตั งิ ำนบนเรือ หรือปั จจัยกำรเกิดอุบตั เิ หตุท่ี
ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั กำร ดำเนินกำรของบริษทั เช่น กำรประมำทเลินเล่อของผูป้ ฏิบตั งิ ำนจำกหน่ วยงำนอื่นๆซึง่ กำรเกิด
อุบตั ิเหตุ อำจทำให้เกิดกำร สูญเสียทัง้ ทรัพย์สนิ ที่ได้รบั ควำมเสียหำย บุคคลได้รบั กำรบำดเจ็บ ตลอดจนควำม
น่ ำเชื่อถือของบริษทั โดยอำจทำให้เกิดกำรระงับกำรใช้บริกำรขนส่งชัวครำวซึ
่
ง่ จะส่งผลกระทบต่อรำยได้ของบริษทั
ทัง้ นี้ จ ำกตัว เลขสถิติใ นอดีต ที่ผ่ำ นมำ บริษัทมีอตั รำกำรเกิด อุ บ ัติเ หตุต่ ำ มำก โดยในปี 2561 – 2563 กำรเกิด
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อุบตั เิ หตุคดิ เป็ น ร้อยละ 0.29 ร้อยละ 0.06 และร้อยละ 0.01 ของจำนวนเทีย่ วทีว่ ิ่งทัง้ หมดในปี นัน้ ๆ ตำมลำดับ
ทัง้ นี้ มูลค่ำควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ เป็ นมูลค่ำทีไ่ ม่สูงมำกนัก โดยเหตุกำรณ์ ทเ่ี กิดขึน้ บริษทั มีกำรทำประกันภัย ที่
สำมำรถครอบคลุมถึงควำมเสียหำยดังกล่ำวได้
อย่ำงไรก็ดบี ริษทั มีวธิ ลี ดควำมเสีย่ งของกำรเกิดอุบตั เิ หตุโดยให้ควำมสำคัญกับกำรฝึ กฝนบุคลำกร
บนเรือ ให้ปฏิบตั งิ ำนตำมระเบียบโดยมีแผนกำรอบรมประจำปี เพื่อให้บุคลำกรตระหนักถึงกำรให้บริกำรด้วยควำม
ปลอดภัย เป็ น หลัก มีกำรสนับ สนุ น ให้บุคลำกรบนเรือเขีย นแจ้งเหตุกำรณ์ ต่ำ งๆ (Near Miss Report) ในขณะ
ปฏิบตั งิ ำนบนเรือทีอ่ ำจเป็ นสำเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุในอนำคตเพื่อนำมำป้ องกันเหตุกำรณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ รวมถึงกำรเข้ำ
สุม่ ตรวจสอบกำรทำงำนของบุคลำกรบนเรือเป็ นประจำจำกฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร ฝ่ ำยเทคนิค ฝ่ ำยควำมปลอดภัยและฝ่ ำย
บุคลำกรอย่ำงน้อยลำละ 2 ครัง้ ต่อปี เพือ่ ตรวจสอบกำรทำงำนของบุคลำกรบนเรือ ระบบควำมปลอดภัย กำรทำงำน
ของเครื่องจักรบนเรือ เพื่อทีจ่ ะลดควำม เสีย่ งจำกกำรเกิดอุบตั เิ หตุให้มำกทีส่ ุดและเพื่อกำรดำเนินกำรให้บริกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้บริษทั ให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ติ ำมกฎทีห่ น่วยงำนภำครัฐและองค์กำรทำงทะเล
ระหว่ำงประเทศกำหนดอย่ำงเคร่งครัด เช่น บุคลำกรทีเ่ ลือกสรรมำจะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตไิ ม่ต่ ำกว่ำข้อบังคับ
กำหนด ในส่วนของตัวเรือบริษทั มีกำรทำแผนกำรบำรุงรักษำเรือเชิงรุก กำรเข้ำอู่แห้ง นอกจำกนี้บริษทั มีกำ รทำ
ประกัน ภัย เรือทุกล ำ ที่ได้แ ก่ กำรทำประกัน ภัย ตัว เรือและ เครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M
Insurance) และประกันภัยควำมรับผิดชอบต่อบุคคลทีส่ ำม (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance)
ซึง่ ครอบคลุมถึงควำมเสียหำยต่อลำเรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและสิง่ แวดล้อม
11. ควำมเสีย่ งจำกภัยพิบตั ติ ำมธรรมชำติ
บริษทั เป็ นผูใ้ ห้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลเพียงช่องทำงเดียว ดังนัน้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ภยั พิบตั ิ
ตำม ธรรมชำติในบริเวณเส้นทำงกำรขนส่งของบริษทั เป็ นระยะเวลำนำน บริษทั จะไม่สำมำรถให้บริกำรได้ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อ ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยควำมเสีย่ งนี้บริษทั ไม่สำมำรถทีจ่ ะหลีกเลีย่ งได้ แต่สำมำรถ
ทีจ่ ะลดควำมเสีย่ งนี้ได้ โดยทีบ่ ริษทั มีกำรเช็คสภำพอำกำศก่อนเดินเรืออยู่เสมอซึ่งหำกเส้นทำงหลักไม่สำมำรถ
ให้บริกำรได้ บริษทั มีกำรศึกษำ เส้นทำงสำรองเพื่อทีด่ ำเนินกำรเพือ่ ให้บริกำรขนส่งต่อได้ แต่หำกเกิดภัยพิบตั ติ ำม
ธรรมชำติในช่วงระหว่ำงกำรเดินเรือและก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับลำเรือหรือทรัพย์สนิ อื่นๆ ของบริษทั อย่ำงไรก็ดี
บริษัท ได้ม ีก ำรท ำประกัน ภัย กำรท ำประกัน ภัย ตัว เรือ และเครื่อ งจัก ร (Hull and Machinery Insurance: H&M
Insurance) และประกันภัยควำมรับผิดชอบต่อบุคคลทีส่ ำม (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance)
ไว้โดยสำมำรถคลอบคลุมควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ และลด ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับบริษทั ได้
12. ควำมเสีย่ งจำกเหตุกำรณ์โจรกรรม
สินค้ำทีบ่ ริษทั ให้บริกำรขนส่งนัน้ เป็ นสินค้ำทีม่ มี ลู ค่ำ จึงทำให้มคี วำมเสีย่ งจำกเหตุกำรณ์โจรกรรม
สินค้ำ ในขณะกำรเดินเรือ ซึ่งเหตุกำรณ์ โจรกรรมไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดสินค้ำเสียหำย ยังทำให้บริษัทอำจไม่
สำมำรถเรียกเก็บรำยได้จำกคู่คำ้ มำกไปกว่ำนัน้ อำจถูกคู่คำ้ ฟ้ องร้องเพื่อชดเชยค่ำเสียหำยกับสินค้ำทีห่ ำยไปได้
ทัง้ นี้เส้นทำงกำรขนส่งส่วนใหญ่ของบริษทั เป็ นเส้นทำงในประเทศทีม่ คี วำมเสี่ยงต่ ำต่อกำรเกิดกำรโจรกรรม แต่
อย่ำงไรก็ดีบริษัทมีกำรดำเนินกำรในกำรป้ องกันควำมเสี่ยงจำกกำรโจรกรรมโดยกำรหลีกเลี่ย งเส้นทำงที่ม ักมี
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เหตุกำรณ์ โจรกรรมเกิดขึน้ ในยำมวิกำล ซึ่งหำกบริษทั ไม่อำจหลี กเลี่ยงเส้นทำงนัน้ ได้ บริษทั มีวธิ ดี ำเนินกำรเพื่อ
ป้ องกันเหตุกำรณ์โจรกรรมโดย
1. สร้ำงห้องนิรภัยสำหรับสินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่ำ
2. เรือทุกลำจะต้องมีกล้องส่องทำงไกลเพือ่ ตรวจสอบดูบริเวณทีเ่ รือผ่ำน
3. เมือ่ เข้ำถึงบริเวณทีม่ เี หตุกำรณ์โจรกรรม บริษทั จะแจ้งศูนย์ประสำนกำรปฏิบตั ใิ นกำรรักษำผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเลเพือ่ เฝ้ ำระวังโจรสลัด (ศรชล.)
4. ติดลูกกรงชัน้ นอกเพิม่ เติมเพื่อป้ องกันโจรสลัดเข้ำมำในเรือ นอกจำกนี้บริษทั มีกำรทำประกันภัยควำม
รับผิดชอบต่อบุคคลทีส่ ำม (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) สำมำรถคลอบคลุม
ถึงเหตุกำรณ์ โจรกรรมเมือ่ เกิดสินค้ำสูญหำยได้
13. ควำมเสีย่ งจำกกำรทีป่ ระกันภัยไม่เพียงพอในกำรคุม้ ครอง
แม้ ว่ ำ บริษั ท มีก ำรท ำประกัน ภัย ทัง้ ประกัน ภัย ตัว เรือ และเครื่อ งจัก ร ( Hull and Machinery
Insurance: H&M Insurance) และประกั น ภั ย ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ บุ ค คลที่ ส ำ ม (Protection and Indemnity
Insurance: P&I Insurance) ไว้ส ำหรับ ล ำเรือทุกล ำที่เ ป็ น ทรัพ ย์ส ิน ของบริษัท ซึ่งจะสำมำรถคุ้ม ครองถึง ควำม
เสียหำยทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเรือ หำกเรือเกิดอุบตั เิ หตุ กำรเกิดน้ำมันรัวไหล
่
กำรเกิดควำมเสียหำยกับสินค้ำของคูค่ ำ้ กำร
เกิดกำรโจรกรรม อีกทัง้ รวมถึงกำร ได้รบั บำดเจ็บของบุคลำกรบนเรือโดยกำรทำประกันภัยของบริษทั จะมีวงเงินที่
คุม้ ครองทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ ซึง่ เหตุกำรณ์ทอ่ี ำจเกิดขึน้ ในอนำคตอำจรุนแรงเกินกว่ำทีป่ ระกันภัยจะ
สำมำรถคุม้ ครองได้เช่น เหตุกำรณ์ทเ่ี กิดขึน้ จำกภัยสงครำม
บริษัท ได้เ ข้ำ ท ำประกัน ภัย ตัว เรือ และเครื่อ งจัก รเพื่อ ป้ อ งกัน ควำมเสีย หำยที่อ ำจเกิด ขึ้น กับ
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่วงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่ำทำงบัญชีของลำเรือ
ลาดับ
ชื่อเรือ
ระยะเวลาเอาประกันภัย
วงเงิ นประกันภัย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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วี.แอล.10
วี.แอล.11
วี.แอล.12
วี.แอล.14
วี.แอล.15
วี.แอล.17
วี.แอล.18
วี.แอล.19
ชุตภิ ำ 5
วี.แอล.20
วี.แอล.21
วี.แอล.22

26 เมษำยน 2563 ถึง 26 เมษำยน 2564
1 สิงหำคม 2562 ถึง 1 สิงหำคม 2563
4 พฤษภำคม 2563 ถึง 4 พฤษภำคม 2564
18 กันยำยน 2563 ถึง 18 กันยำยน 2564
2 เมษำยน 2563 ถึง 2 เมษำยน 2564
18 มิถุนำยน 2563 ถึง 18 มิถุนำยน 2564
20 ตุลำคม 2563 ถึง 20 ตุลำคม 2564
7 มิถุนำยน 2563 ถึง 7 มิถุนำยน 2564
27ธันวำคม 2563 ถึง 27ธันวำคม 2564
23 กรกฎำคม 2563 ถึง 23 กรกฎำคม 2564
4 มีนำคม 2563 ถึง 4 มีนำคม 2564
31 ธันวำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2564
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40,500,000
26,730,000
24,057,000
36,450,000
30,000,000
93,000,000
93,000,000
160,000,000
85,000,000
115,000,000
110,000,000
180,000,000

ประกันภัยควำมรับผิด ชอบต่อบุ คคลอื่นเพื่อป้ องกัน กำรเกิด ควำมเสีย หำยต่อบุ คลำกร สินค้ำที่ ขนส่ง
สิง่ แวดล้อมรวมถึงบุคคลอื่น โดยมีขอบเขตครอบคลุมทีส่ ำคัญ ได้แก่ ควำมเสียหำยจำกกำรเกิดมลพิษจำกสินค้ำที่
ขนส่ง ควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลอื่นหำกเกิดอุบตั เิ หตุควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ กับสินค้ำ ควำมเสียหำยทีเ่ กิด
ขึน้ กับผูโ้ ดยสำรหรือบุคลำกรบนเรือ
ลาดับ

ชื่อเรือ

ระยะเวลาเอาประกันภัย

วงเงิ นเอาประกัน )ดอลล่าร์สหรัฐ(

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

วี.แอล.10
วี.แอล.11
วี.แอล.12
วี.แอล.14
วี.แอล.15
วี.แอล.17
วี.แอล.18
วี.แอล.19
ชุตภิ ำ 5
วี.แอล.20
วี.แอล.21
วี.แอล.22

20 กุมภำพันธ์ 2564 ถึง 20 กุมภำพันธ์ 2565
20 กุมภำพันธ์ 2564 ถึง 20 กุมภำพันธ์ 2565
20 กุมภำพันธ์ 2564 ถึง 20 กุมภำพันธ์ 2565
20 กุมภำพันธ์ 2564 ถึง 20 กุมภำพันธ์ 2565
20 กุมภำพันธ์ 2564 ถึง 20 กุมภำพันธ์ 2565
20 กุมภำพันธ์ 2564 ถึง 20 กุมภำพันธ์ 2565
20 กุมภำพันธ์ 2564 ถึง 20 กุมภำพันธ์ 2565
20 กุมภำพันธ์ 2564 ถึง 20 กุมภำพันธ์ 2565
20 กุมภำพันธ์ 2564 ถึง 20 กุมภำพันธ์ 2565
20 กุมภำพันธ์ 2564 ถึง 20 กุมภำพันธ์ 2565
20 กุมภำพันธ์ 2564 ถึง 20 กุมภำพันธ์ 2565
20 กุมภำพันธ์ 2564 ถึง 20 กุมภำพันธ์ 2565

1,000,000,000-3,000,000,0001
1,000,000,000-3,000,000,0001
1,000,000,000-3,000,000,0001
1,000,000,000-3,000,000,0001
1,000,000,000-3,000,000,0001
1,000,000,000-3,000,000,0001
1,000,000,000-3,000,000,0001
1,000,000,000-3,000,000,0001
1,000,000,000-3,000,000,0001
1,000,000,000-3,000,000,0001
1,000,000,000-3,000,000,0001
1,000,000,000-3,000,000,0001

14. ควำมเสีย่ งจำกกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดจำกสถำบันกำรเงิน
กำรลงทุนเพิม่ เติมในกำรขยำยธุรกิจหรือนำมำใช้หมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ ซึง่ ทีผ่ ำ่ นมำบริษทั
ได้นำ เงินทีไ่ ด้จำกกำรดำเนินธุรกิจ เงินทุนในส่วนของเจ้ำของ และเงินทุนทีก่ ยู้ มื จำกสถำบันกำรเงินเพือ่ นำมำลงทุน
เพิม่ เติม ซึง่ บริษทั มีกำรพึง่ พิงเงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงินค่อนข้ำงมำกโดยในปี 2561 – 2563 คิดเป็ นหนี้สนิ รวมต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 2.45 เท่ำ 1.51 เท่ำ และ 1.11 เท่ำ ตำมลำดับ ทัง้ นี้ในกำรทำข้อตกลงในกำรกู้ยมื เงิน
สถำบันกำรเงินมีเงือ่ นไขต่ำงๆ ที่ บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนด ทัง้ ในเรื่องกำรจ่ำยชำระเงินกูย้ มื ทัง้ เงินต้นและ
ดอกเบี้ยตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด โดยหำกเมื่อถึงเวลำทีก่ ำหนดแล้วบริษทั ไม่สำมำรถชำระเงินได้ สถำบันกำรเงินมี
สิทธิเรียกให้บริษทั ชำระทัง้ จำนวนทันที รวมถึงมีสทิ ธิทร่ี ะงับกำรให้กเู้ งินกับทำงบริษทั อีกทัง้ มีเงือ่ นไขเพิม่ เติมใน
เรื่องของกำรด ำรงส่วนหนี้สนิ ต่อส่ว นของผู้ถือหุ้นในอัตรำ ไม่เกินกว่ำ 2.5 เท่ำซึ่ง ปั จจุบนั บริษัทได้รบั หนังสือ
ยินยอมให้ผอ่ นผันกำรดำรงส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ ในอัตรำไม่เกิน กว่ำ 3.2 เท่ำทีพ่ จิ ำรณำอัตรำส่วนของงบ
กำรเงินประจำปี 2562 โดยในปี 2563 สถำบันกำรเงินจะให้บริษทั ดำรงส่วน หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในอัตรำไม่
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เกินกว่ำ 3.2 เท่ำตำมเดิม ทัง้ นี้บริษทั มีประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน คอยติดตำมในกำรดำรง
อัตรำส่วน หนี้สนิ ต่อส่วนทุนตำมทีส่ ถำบันกำรเงินกำหนดและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกไตรมำส
อย่ำงไรก็ดใี นอดีตทีผ่ ่ำนมำบริษทั มีกระแสเงินสดเพียงพอ จึงไม่เคยมีประวัตผิ ดิ นัดกำรชำระเงินกูย้ มื จำกสถำบัน
กำรเงิน นอกจำกนี้บริษทั มีกำรวำงแผนทำงกำรเงินและเชื่อว่ำในอนำคตหำกไม่มปี ั จจัยภำยนอกใดๆ ส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อผลกำรดำเนินกำรกับบริษทั อย่ำงมีสำระสำคัญ บริษทั สำมำรถจะบริหำรจัดกำรกำรเงินหมุนเวียน ไม่ให้
เกิดกำรผิดนัดต่อสถำบันกำรเงินได้
15. ควำมเสีย่ งจำกกำรเกิดโรคระบำดชนิดใหม่
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ ำสำยพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด 19 ทีม่ กี ำรแพร่ระบำดไปทัวโลก
่
อย่ำงรวดเร็วส่งผลกระทบให้ภำคธุรกิจต่ำงๆ ต้องหยุดชะงักลงอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำครัง้
ยิง่ ใหญ่รวมถึงควำมต้องกำรใช้น้ ำมันทีล่ ดลงอย่ำงมำกโดยเฉพำะในเดือนเมษำยน 2563 ทีม่ กี ำรแพร่ระบำดอย่ำง
รุนแรงซึง่ เป็ นผลจำกกำรมำตรกำรล็อกดำวน์และปิ ดประเทศ บริษทั จึงไว้วำงแผนกำรจัดทำแผนกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan หรือ BCP) เพื่อลดผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ อีกทัง้ บริษทั ยังได้
ออกมำตรกำรกำรปฏิบตั ติ น กำรให้ปฏิบตั งิ ำนจำกทีบ่ ำ้ น กำรสลับวันเข้ำปฏิบตั งิ ำน กำรเว้นชัวครำวส
่
ำหรับพักงำน
เรือที่ครบกำหนดลำพักเพื่อขึ้นฝั ง่ เป็ นต้น เพื่อลดโอกำสในกำรติดเชื้อของบุคลำกรของบริษทั จำกมำตรกำรที่
เข้มงวดพบว่ำบริษทั ไม่มเี กิดกำรติดเชือ้ ของบุคลำกรแต่อย่ำงใด
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยังคงเฝ้ ำ ติดตำมสถำนกำรณ์ อย่ำ งใกล้ชดิ และจัดหำอุปกรณ์ สำหรับ กำร
ป้ องกันและกำรฆ่ำเชือ้ ให้กบั สำนักงำนและเรือทุกลำอย่ำงสม่ำเสมอ
2.2.2 ควำมเสีย่ งต่อกำรลงทุนของผูถ้ อื หลักทรัพย์
-ไม่ม-ี
2.2.3 ควำมเสีย่ งต่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
-ไม่ม-ี
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3.1 นโยบำยและเป้ ำหมำยกำรจัดกำรด้ำนควำมยังยื
่ น
ในปี 2563 ทีผ่ ่ำนมำ บริษทั ต้องเผชิญกับควำมท้ำทำย กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็วหลำยด้ำน ต้อง
ปรับตัวและพัฒนำตนเองอยู่เสมอเพื่อให้สำมำรถอยู่รอดและเติบโตได้อย่ำงมันคงและยั
่
งยื
่ น กำรพัฒนำองค์กรสู่
ควำมยังยื
่ นจึงเป็ น “เรื่องสำคัญ” ทีบ่ ริษทั ได้เริม่ ตระหนักทีจ่ ะยกระดับคุณภำพและศักยภำพให้ธุรกิจสำมำรถเติบโต
และมีผลประกอบกำรทีข่ ยำยตัวต่อเนื่อง อีกทัง้ มีควำมมันคงทำงกำรเงิ
่
นไปพร้อมกับกำรดำเนินงำนอย่ำงรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมภำยใต้หลักบรรษัทภิบำล
ดังนัน้ เพือ่ ให้กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงยังยื
่ น ในปี 2564 บริษทั จึงได้จดั ตัง้ คณะทำงำนบริหำรควำม
ยังยื
่ น และกำหนดนโยบำยและเป้ ำหมำยกำรจัดกำรด้ำนควำมยังยื
่ นเพื่อสร้ำงควำมชัดเจนกับผูม้ สี ่วนได้เสียในทุก
กลุ่มในทุกมิตแิ ละสอดคล้องไปกับวิสยั ทัศน์ของบริษทั ดังนี้
1. ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรขนส่งทำงเรือ ด้วยบุคลำกรทีม่ คี วำมรูค้ วำมชำนำญ และประสบกำรณ์ ท่ี
เป็ นมืออำชีพ และให้บริกำรแก่ลูกค้ำด้วยควำมจริ งใจ พร้อมทัง้ สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงกำรค้ำทีม่ ี
ประสิทธิภำพ
2. ส่งเสริมกำรปฏิบตั งิ ำนตำมหลักสิทธิมนุ ษยชน โดยคำนึงถึงศักดิ ์ศรีควำมเป็ นมนุ ษย์ สิทธิ เสรีภำพ และ
ควำมเสมอภำคของบุคคลที่ได้ร บั กำรคุ้ม ครองตำมรัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย และกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงกำรให้ควำมเคำรพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ ทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่
3. ปลูกฝั งและสร้ำงจิตสำนึก โดยยึดมันกำรปฏิ
่
บตั ติ ำมกฎหมำยและข้อกำหนดทำงกำรค้ำ เสริมสร้ำงควำม
ชัด เจนโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงสนับ สนุ น กำรต่อต้ำ นกำรทุจ ริต กำรป้ องกัน กำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ และกำรใช้อำนำจในทำงมิชอบ เพือ่ สร้ำงประโยชน์สงู สุดทีเ่ ป็ นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4. มุ่งมันปรั
่ บปรุง พัฒนำกระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business Process) และกำรให้บริกำร ตลอดจนห่วงโซ่
คุณค่ำตำมหลักกำรบริหำรคุณภำพทัวทั
่ ง้ องค์กร เพือ่ สร้ำงทัศนคติดำ้ นคุณภำพแก่บุคลำกรในบริษัท ส่งผล
ต่อกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่ลกู ค้ำ และสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ นในระยะยำว
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5. ห่วงใยและให้ควำมสำคัญต่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของพนักงำน
คู่คำ้ ลูกค้ำ ผูม้ ำติดต่อ เพื่อป้ องกันกำรสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ตลอดจนกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่ วย อั น
เนื่องมำจำกกำรทำงำน
6. ส่งเสริมกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยสนับสนุนและผลักดันให้พนักงำน
ทุกระดับและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสีย และ
พร้อมกับอยูร่ ว่ มกับชุมชนและสังคมด้วยควำมผำสุก
7. ส่งเสริม ให้มกี ำรใช้ทรัพ ยำกรอย่ำงมีป ระสิทธิภำพ รวมถึงกำรลดและควบคุม ผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั รวมถึงคูค่ ำ้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
8. บริกำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรด้วยควำมเป็ นธรรม ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
แรงงำน และส่ ง เสริม ให้เ กิด ควำมสุ ข ในกำรท ำงำน อัน จะน ำไปสู่ ก ำรขับ เคลื่อ นองค์ ก รได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
9. มุง่ มันในกำรบริ
่
หำรจัดกำรควำมเสีย่ งอย่ำงครบถ้วน และรอบด้ำน เพือ่ ป้ องกันควำมสูญเสียและผลกระทบ
ทีอ่ ำจเกิดขึน้ ได้ อันนำไปสูค่ วำมยังยื
่ นในอนำคต
10. ตระหนักควำมสำคัญของทีมงำน พนักงำน และผูบ้ ริหำรทุกคนในบริษทั และสนับสนุ นควำมสมัครสมำน
สำมัคคี สร้ำงควำมเป็ นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดพลังในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปข้ำงหน้ำ และสำมำรถ
ส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ นขององค์กร
11. ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมทำงธุรกิจด้ำนผลิตภัณฑ์และด้ำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่องให้เกิด
เป็ นรูปธรรมและเสริมสร้ำงควำมยังยื
่ นขององค์กรในระยะยำว
3.2 กำรจัดกำรผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำของธุรกิจ (Value Chain)
3.2.1 ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำทำงธุรกิจ
เป็ นกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์เพื่อทีจ่ ะสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทั หน่ วยงำนต่ำงๆ ทัง้ ภำยใน ภำยนอก
องค์กร และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนเชื่อมกันได้เป็ นหนึ่งเดียวอย่ำงต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ภำยใต้สภำพกำรแข่งขันทำงธุรกิจในยุคปั จจุบนั ทีม่ คี วำมท้ำทำยและกำรเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเทคโนโลยีอย่ำง
รวดเร็ว ดังนัน้ กำรบริหำรห่วงโซ่ทำงธุรกิจจำเป็ นจะต้องไปด้วยกันและพึง่ พำกันเป็ นหนึ่งเดียว โดยเน้นควำมร่วมมือ
และกำรประสำนงำนร่ว มกัน ในกิจ กรรมที่ม ีควำมสัม พันธ์ และเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้ำ งมูลค่ำ เพิ่ม โดยเริ่ม ตัง้ แต่
กระบวนกำรให้บริกำรขนส่ง และกระบวนกำรจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ รวมถึงกระบวนกำรบริกำรหลังกำรขำย เพื่อ
รักษำควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั คู่ค้ำ กำรสร้ำงคุณค่ำหรือประโยชน์ อ่นื ๆ โดยมีขนั ้ ตอนของกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำที่
ต่อเนื่องกันเป็ นทอดๆ เหมือนห่วงโซ่ของกิจกรรมทีม่ คี วำมเกีย่ วพันกันเพือ่ สร้ำงประโยชน์สุดท้ำยในผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำรและส่งต่อไปให้ลกู ค้ำได้ใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด
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ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อปุ ทานสู่การบริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานแบบยังยื
่ น

 ท่าเรือต้นทาง

 ท่าเรือปลายทาง

คลังสิ นค้า
ก่อนนำสินค้ำออกจำก
ถังบรรจุ ต้องมีกำร
ตรวจสอบปริมำณและ
คุณภำพของสินค้ำ

ปัม๊ น้ามัน

คู่คำ้ แจ้งควำม
ประสงค์

บรรทุกสินค้ำลงเรือและ
ตรวจสอบสินค้ำโดย ตัวแทน
ผูเ้ ช่ำเรือ และ/หรือ
Surveyor และบริษทั

บริษทั ประเมิน
ควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำร

ตรวจสอบควำมพร้อม
ของเรือโดย ตัวแทนผู้
เช่ำเรือ และ/หรือ
Surveyor และบริษทั

บริษทั จัดทำแผนกำร
เดินเรือ
บริษทั จัดหำตัวแทน
เรือในกำรทำเอกสำร
พิธกี ำรเรือ

ลูกค้า/ผู้ใช้บริ การ

3.2.2 กำรวิเครำะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำของธุรกิจ
เป็ นกำรวิเครำะห์เพื่อพิจำรณำถึงควำมสำมำรถของกิจกำรในกำรแข่ งขัน โดยกำรศึกษำถึงกิจกรรมต่ำงๆ
ทัง้ กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนว่ำสำมำรถช่วยให้ได้เปรียบด้ำน ต้นทุนหรือควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำม
แตกต่ำงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันได้หรือไม่ ซึง่ จะใช้เป็ นแนวทำงในกำรกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจกรรม
ได้เป็ นอย่ำงดี เป็ นโอกำสในกำรสร้ำงสรรค์กำรบริกำรใหม่ ช่วยลดควำมเสีย่ งและผลกระทบในเชิงลบทีอ่ ำจเกิด
ขึน้ กับองค์กร รวมถึงกำรพัฒนำองค์กรให้เติบโตอย่ำงยังยื
่ นต่อไป
กำรวิเครำะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสียจะทำให้ทรำบผลกระทบและควำมคำดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกำร
ดำเนินงำนของบริษทั เป็ นตัวช่วยจัดระดับและเปรียบเทียบควำมสำคัญของประเด็นต่ำงๆ ทีม่ ตี ่อทัง้ องค์กรและต่อผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสีย
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3.3 กำรจัดกำรด้ำนควำมยังยื
่ นในมิตสิ งิ่ แวดล้อม
3.3.1 นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ดิ ำ้ นสิง่ แวดล้อม
บริษทั ได้มนี โยบำยเพือ่ ควำมปลอดภัยและนโยบำยเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้เพือ่ ให้เกิดควำมปลอดภัยใน
กำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน และเพื่อรักษำสิง่ แวดล้อมมิให้ถูกทำลำยลงไป บริษทั ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของ
สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ทีบ่ ริษทั เข้ำไปดำเนินธุรกิจ จึงได้มกี ำรกำหนดนโยบำยเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมดังนี้
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นผูจ้ ดั กำรเรือประเภทบรรทุกสินค้ำเหลว ดำเนินกำร
ขนส่งสินค้ำทำงทะเลในประเทศและต่ำงประเทศ ได้เล็งเห็นและให้ควำมสำคัญกับ สิง่ แวดล้อม เป็ นนโยบำยของ
บริษทั ทีจ่ ะประกอบธุรกิจในลักษณะทีใ่ ห้มกี ำรสอดคล้องกันระหว่ำงดุลยภำพของสิง่ แวดล้อมและควำมต้องกำรทำง
เศรษฐกิจของชุมชนทีบ่ ริษทั เข้ำไปดำเนินธุรกิจ บริษทั จะปรับปรุงกำรปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมตลอดระยะเวลำทีด่ ำเนิน
ธุรกิจ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมนโยบำยดังกล่ำวบริษทั ฯ จะได้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. อุบตั เิ หตุจำกน้ำมันหกล้นหรือไอพิษรัวไหลต้
่
องเป็ นศูนย์, ลดกำรปล่อยมลพิษให้น้อยสุดตำมกฎหมำย
2. ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีใ่ ช้บงั คับอยู่ ถึงแม้ไม่มกี ฎหมำยหรือ ข้อบังคับ
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมใช้บงั คับ บริษทั ก็จะปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงมีมำตรฐำน
3. ส่งเสริมสนับสนุ นให้เกิดควำมใส่ใจและเคำรพต่อสิง่ แวดล้อม จะเน้ นให้เห็นว่ำภำระหน้ ำที่ในกำร
ปฏิบตั อิ นั ควรต่อสิง่ แวดล้อมนัน้ เป็ นควำมรับผิดชอบของพนักงำนทุกคน และจะจัดให้มกี ำรปฏิบตั กิ นั
จริงในกำรดำเนินงำนรวมทัง้ จัดให้มกี ำรฝึกอบรมทีเ่ หมำะสม
4. ร่วมมือกับรัฐบำลและกลุ่มอุตสำหกรรม เพื่อส่งเสริมให้มกี ำรพัฒนำกฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่ม ีประสิทธิภำพทันต่อเวลำ โดยขึ้น อยู่กบั ควำมเหมำะสมทำงวิทยำศำสตร์และกำร
พิจำรณำควำมเสีย่ ง ต้นทุนและรำยได้ รวมถึงผลกระทบต่อพลังงำนและกำรจัดหำผลิตภัณฑ์
5. บริหำรกิจกำรของบริษทั โดยมีเป้ ำหมำยทีจ่ ะป้ องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์ ทม่ี ผี ลต่อสิง่ แวดล้อมและกำร
ควบคุมกำรแพร่กระจำยของเสียให้เกิดขึน้ น้อยทีส่ ดุ โดยได้กำหนดมำตรกำรและระเบียบปฏิบตั ใิ นกำร
ควบคุมและกำจัดของเสียต่ำงๆ อันได้แก่
 น้ำมัน สำรเคมี และผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
 สำรอันตรำย NLS
 สิง่ ปฏิกลู
 สินค้ำอันตรำย
 ขยะมูลฝอย
 น้ำอับเฉำ
 ไอระเหยสินค้ำและไอเสียจำกเครือ่ งจักร
 HALON และ CFCs
 เสียง
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 สีกนั เพรียง
6. ดำเนินกำรทันทีและอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ ทเ่ี กิดขึน้ อันเนื่องจำกกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ
โดยร่วมมือกับผูป้ ระกอบอุตสำหกรรมทัง้ หลำยและองค์กรของรัฐบำลทีม่ อี ำนำจหน้ำทีใ่ นเรือ่ งนี้
7. แบ่ ง ปั น ประสบกำรณ์ ข องบริษัท กับ บุ ค คลอื่ น ๆ เพื่อ ให้ม ีก ำรปรับ ปรุ ง ด้ ำ นสิ่ง แวดล้ อ มที่ม ีต่ อ
อุตสำหกรรม
8. ทำกำรทบทวนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ตำมควำมเหมำะสมเพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำ
และเพือ่ ให้แน่ใจว่ำได้ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
นอกจำกนโยบำยด้ำนสิง่ แวดล้อมแล้วบริษทั ยังได้จดั ทำระบบกำรจัดกำรเพื่อควำมปลอดภัยขึน้ มำในรูป
ของระบบเอกสำรควบคุมเพื่อให้เป็ นไปตำม ข้อกำหนดกำรจัดกำรเพื่อควำมปลอดภัยสำกล (ISM Code1) และให้
นำไปใช้ทงั ้ ทีส่ ำนักงำนและเรือ ทัง้ นี้เพือ่ ให้เกิดควำมปลอดภัยและป้ องกันมลภำวะ บริษทั จึงกำหนดนโยบำยอื่นๆที่
เกี่ยวข้องอันเป็ นมำตรฐำนกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือเป็ นนโยบำยหลักของบริษทั เช่นกันทัง้ นี้บริษทั คำดหมำยว่ำ
พนักงำนทุกท่ำ นจะเคำรพและปฏิบตั ิต ำมนโยบำย ดังกล่ ำ ว เพื่อมำตรฐำนอัน สูงสุด ในกำรด ำ เนิ น ธุร กิจ ซึ่ง
รำยละเอียดทัง้ หมดระบุใน “นโยบำยต่ำงๆ” (0201-สร) นโยบำยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
1. นโยบำยเกีย่ วกับควำมปลอดภัย
2. นโยบำยเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
3. นโยบำยเกีย่ วกับเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์และสำรเสพติด
4. นโยบำยกำรขนส่งและป้ องกันสินค้ำเสียหำยหรือสูญหำยระหว่ำงกำรขนส่ง
5. นโยบำยเกีย่ วกับกำรรักษำควำมปลอดภัย
6. นโยบำยเกีย่ วกับเรือ่ งสุขอนำมัย
7. นโยบำยเกีย่ วกับกำรคุกคำมผูอ้ น่ื ในสถำนทีป่ ฏิบตั งิ ำน
8. นโยบำยเกีย่ วกับกำรเปิ ดโอกำสให้ปรึกษำและแสดงควำมคิดเห็นโดยเสรี
9. นโยบำยกำรเดินเรืออย่ำงปลอดภัย
10. นโยบำยกำรทำงำนและกำรพักผ่อน
11. นโยบำยกำรใช้สอ่ื สำธำรณะ
12. นโยบำย สุขภำพ ควำมปลอดภัย ควำมมันคง
่ และสิง่ แวดล้อม

ด้ำนกำรรักษำสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็ นส่วนสำคัญทีอ่ ำจได้รบั ผลกระทบโดยตรงจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
ดังนัน้ บริษทั จึงได้นำมำตรกำรทีส่ ำคัญต่ำงๆ มำปรับใช้และพัฒนำกำรเพิม่ ประสิทธิในกำรจัดกำรด้ำนสิง่ แวดล้อม
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และกำรใช้เชื้อเพลิง ของอุตสำหกรรมกำร
1ข้อกำหนดกำรจัดกำรเพื่อควำมปลอดภัยสำกล
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เดินเรือทีก่ ำกับดูแลโดย International Maritime Organization (IMO) ได้ออกมำตรกำรเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิส ำกล
ให้ก ับ กลุ่ ม บริษัท ที่ป ระกอบธุ ร กิจ เดิน เรือ โดยกำรใช้ด ัช นี ก ำรออกแบบประสิท ธิภ ำพพลัง งำน (ENERGY
EFFICIENCY DESIGN INDEX “EEDI” )กับเรือทีต่ ่อใหม่ให้เป็ นไปตำมข้อตกลงของ IMO และได้ทำกำรออกคู่มอื
SEEMP มำใช้ควบคุมกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิงบนเรือและติดตำมกำรคำนวณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
(CO2) โดยกำรคำนวณออกมำเป็ นค่ำมำตรฐำนจำกเครื่องยนต์ ควำมเร็ว และน้ ำหนักเรือ ทำให้ผลทีไ่ ด้จำกกำร
คำนวณออกมำไม่เท่ำกันในแต่ละเทีย่ ววิง่ ของเรือ ดังนัน้ ดัชนีกำรออกแบบประสิทธิภำพพลังงำน (EEDI) มีสตู รใน
กำรคำนวณเป็ นมำตรฐำนเฉพำะของเครือ่ งยนต์ทอ่ี ตู่ ่อเรือจะคำนวณออกมำให้และจะระบุอยูใ่ นสเปคของเครือ่ งยนต์

International Maritime Organization (IMO) ได้กำหนดแนวปฏิบ ัติใ นกำรควบคุม กำรปล่อยมลพิษ ทำง
อำกำศ (Ship Energy Efficiency Management Plan) (“SEEMP”) กำหนดใช้เฉพำะในอุตสำหกรรมกำรเดินเรือ มี
วัตถุประสงค์หลักของ SEEMP คือ กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรทำงำนโดยรวมของเรือในระยะยำวโดยใช้วธิ กี ำรที่
ถูกต้องและเหมำะสมสำหรับกำรประหยัดพลังงำน ลดกำรใช้เชือ้ เพลิง ทัง้ นี้องค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO)
ไม่ได้มกี ำรกำหนดค่ำที่เป็ นมำตรฐำนให้ถือปฎิบตั ิ ดังนัน้ บริษัทจึง กำหนดเป้ ำหมำยของกำรใช้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ให้เป็ นมำตรฐำนสำหรับกำรติดตำมและควบคุมกำรปล่อยมลพิษของเรือ มีคำ่ เฉลีย่ EEDI ของเรืออยู่
ในระหว่ำง 23.370 g/t-km (43.212 g/t-nm) ในขณะบรรทุกสินค้ำ และ39.729 g/t-km (73.461 g/t-nm) ของค่ำเฉลีย่
รวม (ขณะบรรทุกสินค้ำและไม่มกี ำรบรรทุกสิน้ ค้ำ) บริษทั จึงกำหนดค่ำเฉลีย่ ระหว่ำงกลำงเป็ นค่ำมำตรฐำนเท่ำกับ
49 g/t-nm ต่อ 1 เทีย่ วเรือ ให้เป็ นมำตรฐำนของบริษทั เพื่อควบคุมกำรปล่อยมลพิษไม่ให้เกินค่ำมำตรฐำนทีบ่ ริษทั
กำหนด เพือ่ ให้กำรจัดกำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงยังยื
่ น บริษทั ได้วำงหลักปฏิบตั ไิ ว้ 4 ขัน้ ตอนดังนี้
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1. การวางแผน
กำรวำงแผนเป็ นขัน้ ตอนที่สำคัญที่สุดสำหรับกำรดำเนิ นกำรตำม SEEMP โดยพื้นฐำนแล้ว จะกำหนด
สถำนะปั จจุบนั ของพลังงำนทีเ่ รือใช้และวิธกี ำรลดกำรใช้พลังงำนในปั จจุบนั เพิม่ เติมโดยกำรสร้ำงและดำเนินกำรตำม
แผน บริษทั เดินเรือจะต้องรวบรวมกำรใช้พลังงำนของเรือตำมรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรใช้เชือ้ เพลิงเครื่องจักรทีต่ ดิ ตัง้
ประสิทธิภำพของเครือ่ งจักรสภำพของตัวเรือ และกำรบันทึกอูแ่ ห้งครัง้ สุดท้ำย เป็ นต้น
2. การนาไปใช้
กำรระบุ วิธีต่ำ งๆในกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรที่เ ลือกไว้ใ นระหว่ ำ งกำรวำง
แ ผ น ก ำ ร ใ ช้ พ ลั ง ง ำ น ข อ ง เ รื อ อ ย่ ำ ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย วิ ธี ก ำ ร
ดำเนินกำรและบทบำท ควำมรับผิดชอบของ
ผู้ ม ี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ตั ว แทน
บริษทั คนประจำเรือ ฯลฯ ) อีกทัง้ ต้องมีกำร
วำงระบบกำรนำไปใช้ในระหว่ำงขัน้ ตอนกำร
วำงแผนเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ ำ กำรด ำเนิ น กำร
SEEMP บนเรือเป็ นไปอย่ำงรำบรืน่
3. สังเกตการณ์
เมื่อ SEEMP ถูกนำไปใช้บนเรือแล้วกำรตรวจสอบแผนจะเริม่ ดำเนินกำรจำกกำรสังเกตประสิทธิภำพของ
SEEMP ที่นำไปใช้ มีวิธีกำรที่ได้รบั กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกลที่กำหนดไว้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภำพของ
SEEMP เช่ น EEOI1 (ตำมแนวทำงที่พ ัฒ นำโดย IMO - MEPC.1 / Circ.684) เป็ นตัว บ่ ง ชี้ก ำรปฏิบ ัติง ำนด้ำ น
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนซึง่ สำมำรถกำหนดได้จำกปริมำณกำรใช้เชือ้ เพลิงของเรือในกำรเดินทำงทีบ่ รรทุกสินค้ำ
จำนวนหนึ่ง
4. การประเมิ นและปรับปรุงตนเอง
ผลของขัน้ ตอนกำรตรวจสอบจะต้องได้รบั กำรประเมินเพื่อให้เ ข้ำใจถึงประสิทธิผลของ SEEMP ซึ่งจะ
ดำเนินกำรในขัน้ ตอนสุดท้ำย ขัน้ ตอนนี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อเสนอแนะเชิงสร้ำงสรรค์ซง่ึ สำมำรถประเมินได้ว่ำจะปรับแผนให้
ทัน หำกจำเป็ นและใช้ขนั ้ ตอนเดียวกันนี้เพือ่ ปรับปรุงขัน้ ตอนกำรวำงแผน กำรนำไปใช้และกำรตรวจสอบ เป็ นควำม
รับผิดชอบของคนเรือในกำรตรวจสอบให้แน่ ใจว่ำผลลัพธ์และรำยงำนทีม่ ำจำกขัน้ ตอนต่ำงๆของระบบ SEEMP จะ
ได้รบั กำรติดตำมประเมินผลและจะใช้ผลลัพธ์จำกกำรดำเนินกำรตำมแผน
1

ENERGY EFFICIENCY OPERATIONAL INDEX หรือ EEOI คือ แผนจัดกำรประสิทธิภำพพลัง งำนของ

เรือเพื่อวัดและควบคุมกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์( CO2) ของกองเรือขนส่งทัวโลก
่
แนวทำงปฏิบตั ิ
สำหรับผูป้ ฏิบตั งิ ำนเรือ บริษทั และเจ้ำของเรือ ในกำรวัดและควบคุมกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
(CO2)
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โดยหลักปฏิบตั ดิ งั กล่ำวถูกระบุไว้ในคู่มอื แผนบริหำรกำรใช้พลังงำนของเรืออย่ำงมีประสิทธิภำพ (Ship Energy
Efficiency Management Plan) (“SEEMP”) และมี ค ำสั ง่ แต่ ง ตั ง้ SO – Safety Officer และ EO – Environment
Officer เมือ่ วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรติดตำมกำรปฏิบตั งิ ำนของกองเรือดังนี้
 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร รับผิดชอบ ลงสุ่มตรวจสอบกำรจัดกำรบนเรือจำกบันทึกต่ำงๆเพื่อให้
เป็ นไปตำมนโยบำยบริษทั
 นำยเรือ รับผิดชอบกำกับกำรจัดกำร
 ต้น เรือทุกล ำ ปฏิบ ัติหน้ ำ ที่เ ป็ น เจ้ำ หน้ ำ ที่ควำมปลอดภัย บนเรือ (SO – Safety Officer) ดูแ ล
รับผิดชอบระบบกำรจัดกำรเพือ่ ควำมปลอดภัยบนเรือ
 ต้นกลเรือทุกลำ ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ น EO: Environment Officer ดูแลรักษำ ป้ องกันกำรเกิดมลภำวะ
บนเรือ เช่น กำรสูบส่ง Bilge- Sludge / Air Pollution –EEOL Control / Change Over procedure
/ ETC
สำหรับกำรปฏิบตั งิ ำนของสำนักงำนมีกำรแต่งตัง้ คณะทำงำนกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อ
วันที่ 10 ตุลำคม 2563 เพื่อปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นกำรจัดกำร ติดตำม ดำเนินกำรตำมเป้ ำหมำยเพื่อสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั่ น
ของบริษทั
นอกจำกกำรควบคุม กำรปล่อยก๊ ำ ซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แล้ว บริษัทยังคำนึ งถึงกำรปล่อยก๊ำซ
ไนโตรเจนออกไซต์ (NOX) ทีส่ ่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้วยเช่นกัน เพื่อเป็ นกำรเพิม่ ประสิทธิภำพในลดปริมำณ
กำรปล่อยก๊ำซไนโตรเจนออกไซต์ (NOX) นัน้ สำมำรถควบคุมได้ทเ่ี ครื่องยนต์สำหรับเรือต่อใหม่ของบริษทั และได้
กำรรับรองเครือ่ งยนต์ทม่ี มี ำตรฐำน Tier II จำก Korean Register1 (KR) หน่ วยงำนทีใ่ ห้กำรรับรองถึงประสิทธิภำพ
ของเครื่องยนต์และเป็ นทีย่ อมรับในระดับสำกล ซึ่งรับรองประสิทธิภำพกำรปล่อยไนโตรเจนออกไซต์ (NOX) ใน
ระดับต่ำ ประกอบด้วยเรือดังนี้ VL 16, VL 17 , VL 18 ,CTP 5 และVL 22
เรือต่อใหม่ทใ่ี ช้เครื่องยนต์ Tier II
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Korean Register1 (KR) ผูส้ นับสนุ นด้ำนเทคนิคชัน้ นำของโลกในอุตสำหกรรมกำรเดินเรือปกป้ องชีวติ ทรัพย์สนิ และ
สิ่ง แวดล้อ มผ่ ำ นกำรแสวงหำควำมเป็ นเลิศ ในกฎและมำตรฐำน เป็ นสมำชิก ของ International Association of
Classification Societies (IACS) ในปี 2531
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แต่สำหรับเรือเก่ำหรือเรือมือสองทีซ่ อ้ื เข้ำมำใช้ในกิจกำร (VL.11, VL.14, VL.15) มีเครือ่ งยนต์ทเ่ี ป็ นรุน่ เก่ำ
ไม่มรี ะบบในกำรควบคุมประสิทธิภำพของกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เมือ่ บริษทั ทำกำรบันทึกข้อมูล
กำรใช้พลังงำนของเรือ EEOI จึงพบว่ำกำรควบคุมกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีประสิทธิภำพไม่ดี
เทียบเท่ำกับเรือต่อใหม่ ซึง่ แสดงให้เห็นดังภำพนี้
เรือทีอ่ ำยุเกิน 25 ปี ทีไ่ ม่มกี ำรควบคุมกำรปล่อยก๊ำซ CO2
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ตำมประกำศของ IMO บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2563 เริม่ มำตรำกำร IMO 2020 บังคับให้เรือทุกลำ
ในโลกกว่ำหลำยหมื่นลำต้องเปลีย่ นเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้อยู่ไม่ให้มกี ำรปล่อยก๊ำซซัลเฟอร์เกิน 0.5% จำกปั จจุบนั ที่ 3.5%
จำกกำรใช้น้ ำมันเตำทีม่ กี ำมะถันสูง (High Sulfur Fuel Oil: HSFO) มำเป็ นน้ ำมันเตำทีม่ กี ำมะถันต่ ำไม่เกิน 0.5%
(Low Sulfur Fuel Oil: LSFO) ซึง่ บริษทั ได้เริม่ ทดลองปรับเปลีย่ นใช้น้ำมันเตำทีม่ กี ำมะถันต่ำก่อนกำรประกำศของ
IMO ผลปรำกฎว่ำเครือ่ งยนต์สำมำรถทำงำนได้ตำมปกติไม่พบปั ญหำใดๆ จึงเป็ นกำรตอบสนองต่อคำประกำศและ
กำรบังคับใช้ของ IMO 2020 ได้เป็ นอย่ำงดี กำรจำกัดกำรปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOX) จำกเรือช่วยลดมลพิษทำง
อำกำศและส่งผลให้สภำพแวดล้อมสะอำดขึน้ กำรลดก๊ำซซัลเฟอร์ (SOX) ยังช่วยลดฝุ่ นละอองอนุ ภำคขนำดเล็กที่
เป็ นอันตรำยซึ่งเกิดขึน้ เมื่อเชื้อเพลิงถูกเผำไหม้อกี ด้วย จะเห็นได้ว่ำสัดส่วนกำรปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOX) มี
สัดส่วนทีล่ ดลงดังภำพนี้
เรือวิง่ ต่ำงประเทศทีใ่ ช้น้ำมัน Low Sulfur
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ทัง้ นี้กำรประกำศบังคับใช้ของ IMO 2020 นัน้ มีผลบังคับกับเรือของบริษทั ทีใ่ ห้บริกำรในต่ำงประเทศ แต่สำหรับใน
ประเทศได้ยงั ไม่มปี ระกำศบังคับใช้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ยังคงให้ควำมสำคัญในเรื่องของสิง่ แวดล้อมเป็ นลำดับต้นๆ
เพือ่ ลดผลกระทบให้น้อยลงทีส่ ดุ และเพือ่ เป็ นกำรรักษำสิง่ แวดล้อมให้ยงยื
ั ่ นคงอยูค่ สู่ งั คมไทยตรำบนำนเท่ำนำน
MARPOL 16973/1978 : Marine Pollution Prevention international Convention DC 1973/1978
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการปกป้ องมลภาวะทางทะเลระหนว่างประเทศ
หลำยประเทศจึงกำหนดเขตควบคุ ม ควำมเข้ม ข้นของซัล เฟอร์ใ นเชื้อเพลิงของเรือ (Emission
Control Area : ECA) เช่น แถบอเมริกำเหนือและยุโรปเหนือ (ไม่เกิน 0.1%) และจีนประกำศเขตควบคุม
ซัลเฟอร์ใน 3 เขตท่ำเรือ ได้แก่
แยงซี, เพิรล์ และอ่ำวBohai โดยจำกัดซัลเฟอร์ไม่เกิน 0.5% มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ปี 2017 ทีผ่ ำ่ นมำ
ซึง่ เรือทีต่ อ้ งเปลีย่ นมำใช้ MGO หรือ LSFO จะทำให้ตน้ ทุนเพิม่ ขึน้ และอำจกระทบต่อกำไรหำกไม่สำมำรถ
ผลักภำระไปให้ลกู ค้ำได้
กลุ่มทีไ่ ด้ประโยชน์คอื โรงกลัน่ เพรำะมำตรกำรนี้จะส่งผลให้ควำมต้องกำรน้ ำมันดีเซล ซึ่งอยู่ใน
กลุ่มเดียวกันกับ LSFO และ MGO เพิม่ มำกขึน้ เป็ นพิเศษในช่วง 2-3 ปี แรก จนกว่ำกองเรือจะปรับตัวไปหำ
วิธอี น่ื ทีด่ กี ว่ำ หรือถูกกว่ำ โรงกลันที
่ ม่ สี ดั ส่วนกำรผลิตน้ำมันในกลุ่มดีเซลมำกจะได้ประโยชน์มำก เพรำะค่ำ
กำรกลันจะเพิ
่
ม่ ขึน้

อย่ำงไรก็ตำม มีกำรคำดกำรณ์ ว่ำรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงทีม่ กี ำมะถันต่ ำ จะเริม่ ปรับลดลงในปี 2021
และ 2022 หลังจำกที่ป รับ เพิ่ม ขึ้น ในปี 2020 อีกทัง้ กำรเปลี่ย นไปใช้เ ชื้อเพลิงกำมะถัน ต่ ำ ยังน ำมำซึ่ง
ผลกระทบอีกหลำยประกำร
กล่ำวคือ ผูส้ ง่ สินค้ำจะมีควำมอ่อนไหวต่อปั จจัยทีส่ ่งผลต่อกำรปรับค่ำธรรมเนียมน้ำมัน ผูใ้ ห้บริกำร
ขนส่งสินค้ำ จะหลีกเลี่ยงกำรใช้งำนเรือขนำดเล็กซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ตดิ ตัง้ ระบบบำบัดอำกำศเสียหรือใช้
เครื่องยนต์รุ่นเก่ำ พืน้ ทีร่ ะวำงกำรบริกำรจะปรับลดลงจำกกำรเลิกใช้เรือขนส่งสินค้ำทีล่ ำ้ สมัย และสำยกำร
เดินเรือทีป่ รับตัวล่วงหน้ ำและติดตัง้ ใช้งำนระบบบำบัดอำกำศเสียในกองเรือจะมีควำมได้เ ปรียบเหนือผู้
ให้บริกำรรำยอืน่ ๆ
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3.3.2 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิง่ แวดล้อม
บริษัทมีนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงกำรทำให้เกิดมลภำวะทำงทะเล ในด้ำนกำร
ปฏิบตั งิ ำนทีอ่ ำจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจึงกำหนดให้มกี ำรฝึ กอบรมซึ่งเกีย่ วข้องกับกำรป้ องกันมลภำวะทำง
ทะเลในเรือจะต้องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมวิธีกำรตลอดจนข้อบังคับแห่งอนุ สญ
ั ญำป้ องกันมลภำวะทำงทะเล
(MARPOL73/78) บริษทั จะมีกำรกำหนดหน้ำทีก่ ำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงชัดเจนบนเรือ มีกำรจดบันทึกทุกขัน้ ตอนขณะ
ปฏิบตั งิ ำน และจะมีกำรสุม่ ตรวจบันทึกอย่ำงสม่ำเสมอ ในกำรฝึกอบรมกำรป้ องกันมลภำวะทำงทะเลมีดงั นี้
(1) ระบบภำยในเรือสำหรับกิจกรรม ป้ องกันมลภำวะทำงทะเล ANNEX I
(2) กำรกำจัดน้ำท้องเรือ (Bilge) ในห้องเครือ่ ง
(3) กำรกำจัดน้ำมันเสีย (Slop) น้ำจำกห้องปั ม้ สินค้ำ (Pump room) และขีน้ ้ำมันเสีย (Sludge) ANNEX I
(4) กำรตรวจน้ำมันล้นหก ANNEX I

- กำรฝึกสถำนีน้ำมันหกล้นและกำรล้ำงครำบน้ำมัน เพือ่ ป้ องกันลงสูท่ ะเล
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(5) กำรกำจัดของโสโครก ANNEX IV
(6) วิธกี ำรกำจัดขยะในเรือ ANNEX V

(7) ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสำรเคมี (Noxious Liquid Substances) ANNEX II
(8) สินค้ำอันตรำย (Dangerous Goods) ANNEX III
(9) ระบบน้ำอับเฉำทีใ่ ช้ทอ่ ทำงร่วมกับสินค้ำ
(10) ระบบดันไอสินค้ำและกำรปล่อยเขม่ำหรือควันสูอ่ ำกำศ ANNEX VI
(11) สำร Halons และ สำรทีเ่ ป็ น CFCs (Halons and CFFs) ANNEX VI
(12) มลภำวะเสียง (Noise pollution)
(13) สีกนั เพรียง (Anti – Fouling Paints)
(14) กำรบำรุงรักษำและเตรียมอุปกรณ์ เพือ่ ป้ องกันมลภำวะทำงทะเล
(15) กำรบำรุงรักษำและเตรียมสำรเคมีกำจัดครำบน้ำมัน
(16) กำรจัดกำรเกีย่ วกับน้ำอับเฉำเรือ (Ballast Management Procedure)
(17) สำรประกอบอินทรียร์ ะเหย (Volatile Organic Compounds : VOCs)
วิธีกำรป้ องกันมลภำวะทำงทะเลกล่ำวมีแนวทำงปฎิบตั ทิ ่ีระบุอยู่ในระบบ ISM CODE ซึ่งใช้เป็ นแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ขิ องกองเรือในบริษทั
นอกจำกนี้แล้วในส่วนสำนักงำนยังได้จดั กิจกรรมเพื่อสิง่ แวดล้อมโดยกำรจัดทำโครงกำร “ปลูกต้ นกล้า
พัฒนาป่ าชายเลน” เพื่อให้พนักงำนในบริษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของสิง่ แวดล้อม ธรรมชำติทส่ี มบูรณ์ กำร
ฟื้ นฟูแหล่งอนุ บำลสัตว์น้ ำทีต่ อ้ งอำศัยป่ ำชำยเลนเป็ นแหล่งกำเนิด ดังนัน้ จำกควำมเสื่อมโทรมของธรรมชำติท่เี กิด
จำกกำรทำลำยของมนุ ษย์ จึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมชำยฝั ง่ อย่ำงมำก เพื่อเป็ นกำรฟื้ นฟูระบบนิเวศชำยฝั ง่ ให้
ยังยื
่ นสู่รุ่นต่อไป บริษทั จึงเห็นโอกำสทีจ่ ะสร้ำงประโยชน์ให้กบั สิง่ แวดล้อมด้ วยกำรคืนธรรมชำติกลับสู่ชำยฝั ง่ ด้วย
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กำรปลูกต้นกล้ำ นอกจำกจะช่วยรักษำแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ ำแล้วยังช่วยให้ลดกำรกัดเซำะชำยฝั ง่ ทีเ่ กิดจำกคลื่ น
ลม หรือพำยุได้อกี ทำงหนึ่งด้วย

“โครงการปลูกต้นกล้า พัฒนาป่ าชายเลน”
จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 ณ บ้ำนไม้ธำรำรีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต จ.สมุทรสงครำม
- มีวตั ถุประสงค์ของโครงกำร เพื่อเป็ นกำรฟื้ นฟูทรัพยำกรธรรมชำติป่ำชำยเลน ให้มคี วำมอุดมสมบูรณ์ทงั ้ ทำง
บกและทำงทะเล เพื่ออนุ รกั ษ์แหล่งเพำะพันธุ์ ทีอ่ ยู่อำศัยของสัตว์น้ ำและสิง่ แวดล้อมป่ ำชำยเลน อีกทัง้ ยังเป็ น
แนวป้ องกันคลื่นลมชำยฝั ง่ เพื่อให้พนักงำนได้มสี ่วนร่วมในกำรดูแลรักษำธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม เพื่อ
ปลูกฝั งจิตสำนึกกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และควำมสำมัคคีให้เกิดแก่พนักงำนในบริษทั
- สิง่ ทีไ่ ด้จำกกิจกรรม กำรส่งเสริมให้ตระหนักถึงควำมสำคัญของสิง่ แวดล้อมทีต่ อ้ งรักษำ ฟื้ นฟูธรรมชำติให้เป็ น
แหล่งทีอ่ ยูอ่ ำศัยของสัตว์น้ำ และเป็ นแหล่งกำรเรียนรูท้ ด่ี ตี ่อไป
3.4 กำรจัดกำรด้ำนควำมยังยื
่ นในมิตสิ งั คม
บริษทั มีแนวทำงในกำรจัดกำรด้ำนสังคมและสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน มีบทบำทมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำดำเนินงำนให้อยู่บนพื้น ฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ข องบริษัท
สำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้แก่สงั คม ชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่ำงยังยื
่ น
3.4.1 นโยบำยและแนวปฏิบตั ดิ ำ้ นสังคม
บริษทั มีนโยบำยและแนวปฏิบตั เิ พือ่ แสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม กำรเคำรพสิทธิมนุ ษยชนและกำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม กำร
ร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม และกำรจัดทำรำยงำนด้ำนสังคมและสิง่ แวดล้อม
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1. การกากับดูแลกิ จการที่ ดี
บริษทั จะจัดให้มรี ะบบบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำม
เชือ่ มันและควำมมั
่
นใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสียและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ำย เพือ่ นำไปสูค่ วำมเติบโตอย่ำง
ยังยื
่ นของธุรกิจ
2. การประกอบธุรกิ จด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทตระหนักถึงกำรดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็ นธรรมตำมกรอบกติกำกำรแข่งขัน ภำยใต้กฎหมำยและ
ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง และเชื่อว่ำกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรมจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมันกั
่ บ
ผูเ้ กีย่ วข้อง อันจะเป็ นผลดีต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ในระยะยำว ดังนัน้ บริษทั จะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อ่นื
ที่อำจได้มำจำกกำรดำเนินงำนที่ไม่ถูกต้องตำมทำนองคลองธรรม และยังส่งเสริมให้พ นักงำนตระหนักถึง
ควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และกำรแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ทรัพยำกรบุคคลเป็ นปั จจัยสำคัญของธุรกิจในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ และเพิม่ ผลผลิต ดังนัน้ บริษทั จะปฏิบตั ติ ่อ
พนักงำนของบริษทั ด้วยควำมเคำรพต่อควำมเป็ นปั จเจกชนและศักดิ ์ศรีของควำมเป็ นมนุษย์ บริษทั จะปรับปรุง
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้พนักงำนมีคุณภำพชีวติ ทีด่ ี และมีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทีต่ งั ้ อยูบ่ น
พืน้ ฐำนของควำมเป็ นธรรม ทัง้ ยังส่งเสริมให้พนักงำนได้มโี อกำสแสดงศักยภำพ ตลอดจนได้รบั โอกำสในกำร
ฝึกฝนและเพิม่ พูนทักษะในกำรทำงำน
นอกจำกนี้ ในด้ำนสิทธิมนุ ษยชนนัน้ บริษทั มีกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุ ษยชน โดยมีกำร
ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิเสรีภำพ ตลอดจนปฏิบตั ติ ่อกันอย่ำงเสมอภำค ซึ่งเป็ นรำกฐำนของกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล บริษทั ให้โอกำสกับทุกชนชำติอย่ำงเท่ำเทียม และในกระบวนกำรบริหำรค่ำตอบแทน
บริษทั ยึดหลักกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทีเ่ ชือ่ มโยงกับผลสำเร็จของงำน เป็ นต้น
4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ชุมชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็งและมีกำรพัฒนำทีย่ งยื
ั ่ นนัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ กือ้ หนุนกำรดำเนินงำนของธุรกิจ ดังนัน้ บริษทั
จะจัดกิจกรรมทำงสังคมและมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม ไม่ว่ำจะเป็ นกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุ ษย์ กำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำน และกำรจัดโครงกำรพัฒนำชุมชนต่ำง
ๆ ตลอดจนกำรรักษำวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงำมของท้องถิน่
5. การจัดทารายงานด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อบังคับเกีย่ วกับกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด รวมทัง้ ยังมีกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุม้ ค่ำ นอกจำกนี้ บริษทั จะให้ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ ะท้อนให้
เห็นกำรปฏิบตั ติ ำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังกล่ำวข้ำงต้นไว้ในรำยงำนประจำปี
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3.4.2 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนสังคม

ร้อยละ

บริษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรบุคคลทีเ่ ป็ นรำกฐำนอันสำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
ไปอย่ำงแข็งแกร่ง ด้วยลักษณะกำรประกอบธุรกิจเฉพำะด้ำน บริษทั จึงให้ควำมสำคัญและใส่ใจทีจ่ ะพัฒนำบุคคลกำร
ให้มคี วำมชำนำญ สำมำรถเติบโตไปพร้อมกับบริษทั ได้อย่ำงมันคง
่ ดังนัน้ บริษทั จึงจัดให้มโี ครงกำรต้นกล้ำวี.แอล
เป็ นกำรสร้ำงบุคลำกรทีส่ ำคัญและขำดแคลนอย่ำงมำกในท้องตลำด เนื่องจำกบุคคลทีจ่ ะปฏิบตั งิ ำนบนเรือน้ำมันของ
บริษัทจะต้องมีใบประกำศเฉพำะทำง (ตั ๋วคนประจำเรือ) โดยในขัน้ ต้นของกำรประกอบอำชีพคนประจำเรือนัน้
จำเป็ นจะต้องผ่ำนกำรอบรมเรียนรูก้ ำรปฏิบตั งิ ำนขัน้ พืน้ ฐำนโดยใช้ระยะเวลำเรียนเพียง 2 เดือนเท่ำนัน้
นอกจำกกำรเสริม สร้ำ งบุ ค ลำกรทำงทะเลแล้ ว
บริษัท ยัง สนั บ สนุ น ทุ น กำรศึก ษำในกำรช่ ว ยเหลื อ ญำติ
พนั ก งำน เพื่อ เสริม สร้ำ งและเติม เต็ม พนั ก งำนในระดับ
ลู ก เรือ ตลอดจนผู้ท่ีส นใจอยำกท ำงำนแต่ ข ำดแคลนทุน
ทรัพย์ให้มอี ำชีพทีม่ นคงไปพร้
ั่
อมกับบริษทั โดยโครงกำรต้น
กล้ำวี.แอล. “V.L. Seeds” ได้เริม่ โครงกำรมำตัง้ แต่ปี 2562
เป็ นรุ่ น ที่ 1 มีผู้ ไ ด้ ร ับ ทุ น ทัง้ หมด 7 คน มีร ะยะเวลำใน
โครงกำรจำนวน 3 ปี แต่ทงั ้ นี้ผทู้ ไ่ี ด้รบั ทุนสำมำรถบรรจุเป็ น
พนักงำนประจำได้ทนั ทีเมือ่ ผ่ำนตำมหลักเกณฑ์ นับว่ำเป็ นโครงกำรทีค่ ่อนข้ำงประสบควำมสำเร็จ สำมำรถเติมเต็ม
ลูกเรือที่ขำดแคลนและยังสำมำรถเพิม่ อัตรำกำรคงอยู่
พนักงานระดับลูกเรือ
ของตำแหน่งลูกเรือให้สงู ขึน้ เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ำ่ นมำ โดย
สำหรับอัต รำกำรคงอยู่ในปี 2561-2563 คิดเป็ นร้อยละ
61.19
65
54.03, 52.24 และ 61.19 ตำมล ำดับ จำกควำมส ำเร็จ
54.03
60
52.24
ของโครงกำรต้นกล้ำวี.แอล. ในรุน่ ที่ 1 นัน้ คณะกรรมกำร
55
และผูบ้ ริหำรจึงเห็นควรส่งเสริมและพัฒนำโครงกำรต้น
50
45
กล้ำ วี. แอล ต่ อ ไป ดัง นั น้ ในปี 2564 บริษัท จึง สำนต่ อ
2018
2019
2020
โครงกำรต้นกล้ำวี.แอล. เป็ นรุน่ ที่ 2 ซึง่ จะเริม่ โครงกำรใน
2018
2019
2020
รุน่ ที่ 2 ในช่วงเดือนมีนำคม 2564
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4. 4. การวิ
เคราะหน์
และค
าอธิาอธิ
บายของฝ่
ายจัายจั
ดการ
(MD&A)
การวิ
เคราะห์
และค
บายของฝ่
ดการ
(MD&A)
4.14.1
วิเครำะห์
กำรด
ำเนิำเนิ
นงำนและฐำนะทำงกำรเงิ
น น
วิเครำะห์
กำรด
นงำนและฐำนะทำงกำรเงิ
การวิ
เคราะหน์
ผลการด
าเนิาเนิ
นงาน
การวิ
เคราะห์
ผลการด
นงาน
1. 1.ด้านรายได้
ด้านรายได้
บริษบริทั ษเป็ทั นเป็ผูนใ้ ห้ผูบใ้ ห้ริกบำรขนส่
งผลิงตผลิภัตณภัฑ์ณปฑ์ิ โตรเลี
ยมและผลิ
ตภัตณภัฑ์ณเคมี
ภณ
ั ภฑ์ณ
ำงประเทศ
ในปีในปี
ริกำรขนส่
ปิโตรเลี
ยมและผลิ
ฑ์เคมี
ั ทฑ์งั ้ ในประเทศและต่
ทงั ้ ในประเทศและต่
ำงประเทศ
2562
- 2563
บริษบริัทษมีัทรำยได้
รวมเท่
ำกับำกั713.07
ล้ำนบำท
และและ
655.40
ล้ำนบำท
ตำมล
ำดับำดัโดยมี
รำยได้
2562
- 2563
มีรำยได้
รวมเท่
บ 713.07
ล้ำนบำท
652.79
ล้ำนบำท
ตำมล
บ โดยมี
รำยได้
ค่ำบริ
งเป็งนเป็หลันหลั
ก สักดส่สัวดนรำยได้
ประเภทต่
ำงๆำงๆ
สำมำรถจ
ำแนกได้
ดงั ตำรำงด้
ำนล่ำำนล่
งนีำ้ งนี้
ค่ำกบริำรขนส่
กำรขนส่
ส่วนรำยได้
ประเภทต่
สำมำรถจ
ำแนกได้
ดงั ตำรำงด้
รายได้
รายได้
รายได้
ค่าบริ
ง ง
รายได้
ค่ากบริารขนส่
การขนส่
- ในประเทศ
- ในประเทศ
- ต่-ำงประเทศ
ต่ำงประเทศ
รำยได้
คำ่ บริ
งอืน่ งอืน่
รำยได้
คำ่ กบริำรขนส่
กำรขนส่
รายได้
ค่าบริ
งรวม
รายได้
ค่ากบริารขนส่
การขนส่
งรวม
รำยได้
อน่ื อน่ื
รำยได้
รายได้
รวมรวม
รายได้

ปี 2562
ปี 2563
เพิ่ มเพิขึ่ มน้ ขึ/)ลดลง(
ปี 2562
ปี 2563
น้ /)ลดลง(
ล้านบาท
ล้านบาท ร้อยละ
ร้อยละ ล้านบาท
ล้านบาท ร้อยละ
ร้อยละ ล้านบาท
ล้านบาท ร้อยละ
ร้อยละ
526.17
526.17 73.79
73.79
168.28
168.28 23.60
23.60
17.64
17.64 2.472.47
712.09
712.09 99.86
99.86
0.980.98 0.140.14
713.07
713.07 100.00
100.00

407.91
407.91 62.24
62.24 (118.26)
(118.26) (22.48)
(22.48)
232.38
232.38 35.46
35.46 64.10
64.10 38.09
38.09
6.316.31 0.960.96 (11.33)
(11.33) (64.23)
(64.23)
646.60
646.60 98.66
99.05 )65.49(
)65.49( )9.20(
)9.20(
8.806.19 1.340.95 7.825.21 797.96
531.63
655.40
652.79 100.00
100.00 )57.67(
)60.28( )8.09(
)8.45(

1.11.1
รายได้
ค่าบริ
ง ง
รายได้
ค่ากบริารขนส่
การขนส่
รำยได้
ค่ำบริ
งรวมของบริ
ษัทษมีัทยมีอดลดลงเมื
่อเที่อยเทีบกั
บ ปีบทปี่ผี ท่ำ นมำ
โดยส
ำหรัำหรั
บ ปีบ2562
- 2563
รำยได้
ค่ำกบริำรขนส่
กำรขนส่
งรวมของบริ
ย อดลดลงเมื
ยบกั
่ผี ่ำ นมำ
โดยส
ปี 2562
- 2563
รำยได้
ค่ำบริ
งรวมของบริ
ษทั ษเท่ทั ำเท่
กับำกั712.09
ล้ำนบำท
และและ
646.60
ล้ำนบำท
ตำมล
ำดับำดัโดยในปี
รำยได้
ค่ำกบริำรขนส่
กำรขนส่
งรวมของบริ
บ 712.09
ล้ำนบำท
646.60
ล้ำนบำท
ตำมล
บ โดยในปี
2563
เมือ่ เมืเทีอ่ ยเทีบกัยบกั
บปีบ2562
บริษบริทั ษมีทัรำยได้
ลดลง
จำนวน
65.49
ล้ำนบำท
หรือหรืคิดอเป็
อยละ
9.209.20
ซึง่ ซึง่
2563
ปี 2562
มีรำยได้
ลดลง
จำนวน
65.49
ล้ำนบำท
คิดนเป็อัตนรำร้
อัตรำร้
อยละ
สำมำรถแบ่
งประเภทรำยได้
คำ่ บริ
งได้งดได้งั นีด้ งั นี้
สำมำรถแบ่
งประเภทรำยได้
คำ่ กบริำรขนส่
กำรขนส่
1. 1.รำยได้
ค่ำบริ
งในประเทศ
สำหรั
บปีบ2562
และและ
2563
มีมมีูลมคู่ลำ ค่526.17
ล้ำนบำท
และและ
407.91
รำยได้
ค่ำกบริำรขนส่
กำรขนส่
งในประเทศ
สำหรั
ปี 2562
2563
ำ 526.17
ล้ำนบำท
407.91
ล้ำนบำท
ตำมล
ำดับำดัโดยในปี
2563
มีรำยได้
ลดลงจำกปี
2562
จำนวน
118.26
ล้ำนบำท
หรือหรืคิดอคิเป็ดนเป็ น
ล้ำนบำท
ตำมล
บ โดยในปี
2563
มีรำยได้
ลดลงจำกปี
2562
จำนวน
118.26
ล้ำนบำท
อัตรำร้
อยละ
22.48
เนื่อเนืงจำกจ
ำนวนเที
ย่ ววิย่ ง่ ววิ
ลดลงจำกผลกระทบเศรษฐกิ
จทีจช่ ทีะลอตั
วจำกสถำนกำรณ์
อัตรำร้
อยละ
22.48
่ องจำกจ
ำนวนเที
ง่ ลดลงจำกผลกระทบเศรษฐกิ
ช่ ะลอตั
วจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่
ระบำดของโรคติ
ดเชืดอ้ เชืไวรั
สโควิ
ด 19
โดยเฉพำะส่
วนของควำมต้
องกำรบริ
โภคน
้ำมัน้ำมัในประเทศ
กำรแพร่
ระบำดของโรคติ
อ้ ไวรั
สโควิ
ด 19
โดยเฉพำะส่
วนของควำมต้
องกำรบริ
โภคน
นในประเทศ
ในส่ในส่
วนของน
้ำมัน้ำมัอำกำศยำนที
ล่ ดลง
วนของน
นอำกำศยำนที
ล่ ดลง
2. 2.รำยได้
ค่ำบริ
งต่ำงงประเทศ
สำหรั
บปีบ2562
และและ
2563
มีมมีลู ค่มำลู ค่168.28
ล้ำนบำท
และและ
232.38
รำยได้
ค่ำกบริำรขนส่
กำรขนส่
ต่ำงประเทศ
สำหรั
ปี 2562
2563
ำ 168.28
ล้ำนบำท
232.38
ล้ำนบำท
ตำมล
ำดับำดัโดยในปี
2563
มีรำยได้
เพิม่ เพิขึมน้่ ขึจำกปี
2562
จำนวน
64.10
ล้ำนบำท
หรือหรืคิดอคิเป็ดนเป็ น
ล้ำนบำท
ตำมล
บ โดยในปี
2563
มีรำยได้
น้ จำกปี
2562
จำนวน
64.10
ล้ำนบำท
อัตรำร้
อยละ
38.09
เนื่อเนืงจำกในปี
2563
มีเรืมีอเขนส่
งเพิงม่ เพิขึมน้่ ขึจำนวน
1 ล1ำ ลเพืำ ่อเพืรองรั
บควำมต้
องกำรของ
อัตรำร้
อยละ
38.09
่ องจำกในปี
2563
รือขนส่
น้ จำนวน
่อรองรั
บควำมต้
องกำรของ
ลูกค้ลูำกในต่
ำงประเทศ
ค้ำในต่
ำงประเทศ
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3. รำยได้ค่ำบริกำรขนส่งอื่น สำหรับปี 2562 และ 2563 มีมูลค่ำ 17.64 ล้ำนบำท และ 6.31 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยในปี 2563 มีรำยได้ลดลงจำกปี 2562 จำนวน 11.33 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ
64.23 เนื่องจำกมีกำรจอดเรือรอท่ำเพือ่ ขนถ่ำยสินค้ำน้อยลงจำกจำนวนเทีย่ ววิง่ ทีล่ ดลง
1.2 รายได้อื่น
ปี 2562
ปี 2563
เพิ่ มขึน้ /)ลดลง(
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้อื่น
- กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
- กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
- รำยได้อน่ื
รวม

0.98
0.98

0.14
0.14

3.74
1.11
1.32
1.34
6.17
6.19

0.57
0.17
0.20
0.21
0.94
0.95

3.74
1.11
0.34
0.36
5.19
5.21

N/A
N/A
34.69
36.73
529.59
531.63

6.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ น
ในปี 2562 และ 2563 บริษทั มีรำยได้อ่นื เท่ำกับ 0.98 ล้ำนบำท และ 6.19
0.94 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ โดยในปี 2563 มีรำยได้อน่ื เพิม่ ขึน้ จำก
อัตรำร้อยละ 0.14 ของรำยได้รวม และ 0.95
5.19 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 531.63
529.59 เนื่องจำกในปี 2563 มีกำไรจำกกำรจำหน่ำย
ปี 2562 จำนวน 5.21
สินทรัพย์ทเ่ี ป็ นเรือวี.แอล. 16
2. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่ำบริกำรขนส่ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
ค่าใช้จ่ายรวม

ปี 2562
ปี 2563
เพิ่ มขึน้ /)ลดลง(
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
527.33 73.95
478.46 73.30
(48.87)
(9.27)
39.17
5.49
27.31
4.18
(11.86)
(30.28)
11.62
1.63
16.41
2.51
4.79
41.22
578.12 81.07
522.18 79.99
)55.94(
)9.68(

ค่ำใช้จ่ำยรวมในปี 2562 และ ปี 2563 บริษทั มีค่ำใช้จ่ำยรวม เท่ำกับ 578.12 ล้ำนบำท และ 522.18 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 81.07 ของรำยได้รวม และ 79.99 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ โดยในปี
2563 มีค่ำใช้จ่ำยรวมลดลงจำกปี 2562 จำนวน 55.94 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 9.68 เป็ นผลจำก
ต้นทุนค่ำบริกำรขนส่งและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทีล่ ดลง ในขณะทีค่ ำ่ ตอบแทนผูบ้ ริหำรเพิม่ ขึน้
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2.1 ต้นทุนจากการบริ การขนส่ง
ต้นทุนจำกกำรบริกำรขนส่งในปี 2562 และ 2563 บริษทั มีตน้ ทุนค่ำบริกำรขนส่ง เท่ำกับ 527.33 ล้ำนบำท
และ 478.46 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2563 มีต้นทุนจำกกำรบริกำรขนส่งรวมลดลงจำกปี 2562
จำนวน 48.87 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 9.27 เนื่องจำกอัตรำค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงทีล่ ดลง และ
สัดส่วนกำรใช้น้ำมันลดลง
กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น
รายการ
ปี 2562
ปี 2563
เพิ่ มขึน้ /)ลดลง(
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
กำไรขัน้ ต้น
184.76
25.95 168.14
26.00
(16.62)
(9.00)
ในปี 2562 และ 2563 บริษทั มีกำไรขัน้ ต้น เท่ำกับ 184.76 ล้ำนบำท และ 168.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 25.95 และ ร้อยละ 26.00 ของรำยได้ค่ำบริกำรขนส่งรวม
ตำมลำดับ โดยในปี 2563 มีกำไรขัน้ ต้นลดลงจำกปี 2562 จำนวน 16.62 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อย
ละ 9.00 ซึง่ สัมพันธ์กบั รำยได้คำ่ บริกำรขนส่งรวม และต้นทุนค่ำบริกำรขนส่งทีล่ ดลง
2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2562 และ 2563 บริษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เท่ำกับ 39.17 ล้ำนบำท
และ 27.31 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2563 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวมลดลงจำกปี 2562 จำนวน
11.86 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 30.28 เนื่องจำกในปี 2562 บริษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมตัว
เข้ำตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นจำนวนเงิน 2.5 ล้ำนบำท และในปี 2563 มีค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับ
พนักงำนลดลงในส่วนของผูบ้ ริหำรสำคัญ ซึง่ ได้ถกู จัดประเภทเป็ นค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร อันเป็ นผลมำจำก
กำรปรับเปลีย่ นโครงสร้ำงภำยในองค์กรใหม่
2.3 ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2562 และ 2563 บริษทั มีค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร เท่ำกับ 11.62 ล้ำนบำท และ
16.41 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2563 มีคำ่ ตอบแทนผูบ้ ริหำรเพิม่ ขึน้ จำกปี 2562 จำนวน 4.79 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 41.22 เนื่องจำกในปี 2563 มีค่ำใช้จ่ำยพนักงำนของผูบ้ ริหำรสำคัญเพิม่ ขึน้
อันเป็ นผลมำจำกกกำรปรับเปลีย่ นโครงสร้ำงภำยในองค์กรใหม่
3. ต้นทุนทางการเงิ น
ในปี 2562 และ 2563 บริษทั มีตน้ ทุนทำงกำรเงิน เท่ำกับ 46.86 ล้ำนบำท และ 38.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยในปี 2563 มีต้นทุนทำงกำรเงินลดลงจำกปี 2562 จำนวน 8.86 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น อัตรำร้อยละ
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18.91 เนื่องจำกในปี 2563 บริษทั จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ให้แก่สถำบันกำรเงิน พร้อมทัง้ ได้รบั กำรปรับลด
อัตรำดอกเบีย้ จำกสถำบันกำรเงิน
4. ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ในปี 2562 และ 2563 บริษทั มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ เท่ำกับ 7.34 ล้ำนบำท และ 8.21 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยในปี 2563 บริษทั มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพิม่ ขึน้ จำกปี 2562 เป็ นจำนวนเงิน 0.87 ล้ำนบำท คิดเป็ น
อัตรำร้อยละ 11.85 ซึง่ ผันแปรไปตำมกำไรทีเ่ พิม่ ขึน้
5. กาไรสาหนรับปี และอัตรากาไรสุทธิ
ในปี 2562 และ 2563 บริษทั มีกำไรสำหรับปี เท่ำกับ 80.76 ล้ำนบำท และ 84.40 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือ
คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิต่อรำยได้รวมร้อยละ 11.33 และร้อยละ 12.93 ตำมลำดับ
การวิ เคราะหน์ฐานะการเงิ น
รายการ
ฐานะทางการเงิ น
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

31 ธ.ค. 62
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 63
เพิ่ มขึน้ )ลดลง(
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1,967.45
1,182.08
785.37

1,763.67
927.07
836.60

100.00
60.08
39.92

100.00
52.56
47.44

(203.78)
(255.01)
51.23

(10.36)
(21.57)
6.52

4.1 สินทรัพย์รวม
บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563 เท่ำกับ 1,967.45 ล้ำนบำท และ 1,763.67
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์รวมของบริษทั ในปี 2563 ลดลงจำกปี 2562 เป็ นจำนวน 203.78 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 10.36 โดยมีสำเหตุหลักในปี 2563 บริษทั ได้จำหน่ ำยเรือ วี.แอล. 5 ทีม่ ี
ขนำด 2,223 DWT และเรือ วี.แอล. 16 ทีม่ ขี นำด 2,388 DWT แต่มกี ำรลงทุนซือ้ เรือ วี.แอล. 22 ทีม่ ขี นำด
2,874 DWT
4.2 หนี้สนิ รวม
บริษทั มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563 เท่ำกับ 1,182.08 ล้ำนบำท และ 927.07 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ สัดส่วนของหนี้สนิ รวมมีอตั รำลดลงร้อยละ 21.57 หรือคิดเป็ นจำนวน 255.01 ล้ำนบำท
โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรชำระหนี้เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งเป็ นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำ และ
ชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดของเรือขนส่งทีไ่ ด้จำหน่ำยไปในระหว่ำงปี 2563
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4.3 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563 เท่ำกับ 785.37 ล้ำน และ 836.60
ล้ำนบำท ตำมลำดับ ส่วนของผู้ถอื หุ้นรวมของบริษัทเพิม่ ขึ้นจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน
51.23 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำไรสำหรับปี 2563 จำนวนเงิน 84.40 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผล
กำรดำเนินงำน เป็ นจำนวนเงิน 32 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2563
งบกระแสเงิ นสด
กระแสเงินสดของบริษทั

รายการ

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึ้น )ลดลง( สุทธิ
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ณ ต้นปี
ปรับปรุงกำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ณ สิ้ นปี

ปี 2562

233.70
(324.86)
313.24
222.08
48.59
(1.36)
269.31

ปี 2563
ล้านบาท
223.46
(104.45)
(214.83)
(95.82)
269.31
(1.52)
171.97

เพิ่ มขึน้
)ลดลง(
(10.24)
220.41
(528.07)
(317.90)
220.72
(0.16)
(97.34)

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
ในปี 2562 และ 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน จำนวน 233.70 ล้ำนบำท และ
223.46 ล้ำ นบำท ตำมล ำดับ ทัง้ นี้ ใ นปี 2563 มีกระแสเงิน สดสุทธิจ ำกกิจ กรรมด ำเนิ น งำน ลดลงจำกปี 2562
เนื่องจำกมีปัจจัยหลักมำจำกลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื และวัสดุและของใช้สน้ิ เปลืองเพิม่ ขึน้
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
ในปี 2562 และ 2563 บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน จำนวน (324.86) ล้ำนบำท
และ (104.45) ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ในปี 2563 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ลดลงจำกปี 2562 จำก
กำรลงทุนในกำรซือ้ สินทรัพย์ถำวรลดลง
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
ในปี 2562 และ 2563 บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน จำนวน 313.24 ล้ำนบำท
และ (214.83) ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ ในปี 2563 มีกำรชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวเพิม่ ขึน้ และยังมีกำรจ่ำยปั นผล
จำนวน 32 ล้ำนบำท
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4.2

ปัจจัยหนรือเหนตุการณ์ ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิ นหนรือการดาเนิ นงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต
จำถสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 ทีเ่ กิดขึน้ ในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่ออุตสำหกรรม
ภำคกำรท่องเที่ยว จึงทำให้ปริมำณกำรใช้น้ ำมัน โดยเฉพำะน้ ำมันเครื่องบิน ยังไม่กลับเข้ำสู่ระดับปกติ
รวมถึงควำมผันผันของรำคำน้ำมันในตลำดโลกในปี 2563 ซึง่ ต่อเนื่องมำยังปี 2564 คำดว่ำจะส่งผลกระทบ
ต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั แต่มแี นวโน้มปรับตัวดีขน้ึ จำกปี ก่อนหน้ำ ซึง่ บริษทั ได้เตรียมกำรปรับตัวให้
รองรับกับสถำนกำรณ์ ทจ่ี ะเกิดขึน้ และให้ควำมสำคัญกับควำมยืดหยุ่นในกระบวนกำรทำงำนทีใ่ ห้ควำม
คล่ อ งตัว และกระชับ และถ้ ำ ในภำยหลัง หำกมีว ัค ซีน ป้ อ งกัน โรคระบำดดัง กล่ ำ วแล้ว อำจส่ ง ผลให้
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวค่อย ๆ คลีค่ ลำยในทำงทีด่ ขี น้ึ ได้
นอกจำกนี้ จำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทีส่ ่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิน งำน
บริษทั ยังได้ให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยและงบรำยจ่ำยลงทุนมำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำม
บริษทั ยังคงงบรำยจ่ำยลงทุน เพือ่ กำรเติบโตของธุรกิจในปี 2564 ไว้

4.3

ข้อมูลทางการเงิ นที่ สาคัญ
4.3.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี ของบริ ษทั สาหนรับงบการเงิ นสาหนรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2562 และ 2563
งบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 และ 2563 และผลกำร
ดำเนินงำนและกระแสเงินสดสำหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
ชื่อผู้สอบบัญชีสาหนรับงบการเงิ นของบริ ษทั
ผูส้ อบบัญชีสำหรับงบกำรเงินของบริษทั สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
งวดบัญชี
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่
งบกำรเงินทีต่ รวจสอบแล้ว นำงสำวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย
9169
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2561
งบกำรเงินทีต่ รวจสอบแล้ว นำงสำวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย
9169
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2562
งบกำรเงินทีต่ รวจสอบแล้ว นำงสำวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย
9169
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2563

บริ ษทั
บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
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4.3.2

ข้อมูลสรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานหนลักของบริ ษทั
งบการเงิ น - งบแสดงฐานะทางการเงิ น
รายการ
31-ธ.ค.-61
ล้านบาท
ร้อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หนมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
วัสดุและของใช้สน้ิ เปลืองสำหรับเรือขนส่ง
สินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพือ่ ขำย
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หนมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หนมุนเวียน
เรือขนส่งและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หนมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหนุ้น
หนนี้ สินหนมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อสินทรัพย์
เงินมัดจำรับจำกกำรขำยสินทรัพย์
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
เงินกูร้ ะยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนนี้ สินหนมุนเวียน
หนนี้ สินไม่หนมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวมหนนี้ สินไม่หนมุนเวียน
รวมหนนี้ สิน
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งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่
31-ธ.ค.-62
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

48.59
84.26
18.92
0.45
152.22

3.41
5.92
1.33
0.03
10.69

269.31
71.40
20.57
149.25
0.14
510.67

13.69
3.63
1.04
7.59
0.01
25.96

171.97
63.63
16.13
100.06
0.08
351.87

9.75
3.61
0.92
5.67
19.95

1,269.56
2.18
0.04
1,271.78

89.16
0.15
89.31

1,455.01
1.71
0.06
1,456.78

73.95
0.09
74.04

1,389.17
20.33
2.22
0.09
1,411.80

78.83
1.15
0.07
80.05

1,424.00

100.00

1,967.45

100.00

1,763.67

100.00

80.00
60.69
3.40
0.25
123.45
1.91
0.69
270.39

5.62
4.26
0.24
0.02
8.67
0.13
0.05
18.99

46.93
82.04
32.14
0.96
160.62
2.85
0.72
326.26

2.39
4.17
1.63
0.05
8.16
0.14
0.04
16.58

32.58
0.13
2.10
146.02
3.88
0.67
185.38

2.13
0.12
8.28
0.21
0.04
10.78

0.45
726.31
10.18
3.65
740.59
1,010.98

0.03
51.01
0.71
0.26
52.01
71.00

1.52
838.02
11.25
5.03
855.82
1,182.08

0.08
42.59
0.57
0.26
43.50
60.08

17.02
710.33
11.13
3.21
741.69
927.07

0.96
40.28
0.64
0.18
42.06
52.84

งบการเงิ น - งบแสดงฐานะทางการเงิ น )ต่อ(
รายการ

งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่
31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-62
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท
ร้อยละ

ส่วนของผูถ้ ือหนุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สำมัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 0.50 บำท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว
หุน้ สำมัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 0.50 บำท
หุน้ สำมัญ 600,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 0.50 บำท
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหนุ้น
รวมหนนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหนุ้น

400.00

28.09

400.00

20.33

400.00

22.68

300.00
13.52

21.07
0.95

400.00
231.59
13.52

20.33
11.77
0.69

400.00
231.59
13.52

22.68
13.13
0.77

13.05
86.44
413.02

0.91
6.07
29.00

17.09
123.17
785.37

0.87
6.26
39.92

21.32
170.17
836.60

1.09
9.49
47.16

1,424.00

100.00

1,967.45

100.00

1,763.67

100.00
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งบการเงิ น - งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ

รายได้
รำยได้ค่ำบริกำรขนส่ง
กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ
กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
รำยได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่ำบริกำรขนส่ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี :
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหนรับปี
กาไรต่อหนุ้นขัน้ พืน้ ฐาน )บาทต่อหนุ้น(
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหนรับปี สิ้ นสุดวันที่
31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-62
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
694.68
5.29
1.45
701.42
544.99
31.11
13.07
589.16
112.25
44.16
68.09
7.07
61.01
0.35
61.36
0.13

99.04
0.75
0.21
100.00
77.70
4.44
1.86
84.00
16.00
6.29
9.71
1.01
8.70
0.05
8.75

712.09
0.98
713.07
527.33
39.17
11.62
578.12
134.95
46.86
88.09
7.33
80.76
80.76
0.11

99.86
0.14
100.00
73.95
5.49
1.63
81.07
18.93
6.57
12.35
1.03
11.33
11.33

646.60
3.74
1.11
1.34
652.79

98.66
0.60
0.17
0.17
100.00

478.46
27.31
16.41
522.18
130.61
38.00
92.61
8.21
84.40
(1.17)
83.23
0.11

73.85
5.27
1.71
80.83
19.17
5.80
13.37
1.19
12.18
(0.22)
11.96

งบการเงิ น - งบกระแสเงิ นสด
รายการ

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กำไรสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุงกระทบกำไรสำหรับปี เป็ นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร
(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดำเนินงำน
สินทรัพย์จำกกำรดำเนินงำน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
วัสดุและของใช้สน้ิ เปลือง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ จำกกำรดำเนินงำนเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจำกกำรดำเนินงำน
จ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยลงทุนในสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ำยซือ้ สินทรัพย์ถำวร
เงินสดรับจำกเงินมัดจำรับจำกกำรขำยเรือ
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร
เงินสดรับจำกดอกเบีย้ รับ
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน

งบกระแสเงินสดสาหนรับปี สิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-62
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
61.01

80.76

84.40

102.30
(5.29)
0.05
0.25
(0.08)
44.17
7.07
209.48

106.29
0.20
1.20
1.55
1.27
(0.19)
46.86
7.34
245.28

107.28
0.01
(0.06)
(3.74)
1.52
0.23
(0.23)
38.00
8.21
235.62

(14.30)
(3.48)
(0.30)
-

12.65
(1.65)
0.30
(0.02)

7.76
4.44
0.06
(0.03)

11.05
0.20
202.65
(8.21)
194.44

(17.56)
0.03
239.03
(5.33)
233.70

(13.78)
(0.06)
234.01
(3.55)
(7.00)
223.46

(197.57)
11.90
0.08
(185.59)

(357.19)
32.13
0.19
)324.87(

(100.00)
(133.95)
129.27
0.23
(104.45)
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งบการเงิ น - งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
รายการ

งบกระแสเงิ นสดสาหนรับปี สิ้ นสุดวันที่
31-ธ.ค.-61
ล้านบาท

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหนาเงิ น
เงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุน
จ่ำยชำระค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเสนอขำยหุน้
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
เงินสดจ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยชำระหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดจ่ำยเงินปั นผล
เงินสดจ่ำยดอกเบีย้ จ่ำย
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก )ใช้ไปใน( กิ จกรรมจัดหนาเงิ น
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ต้นปี
ปรับปรุงกำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ สิ้ นปี
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200.00
80.00
198.50
(118.50)
(0.20)
(380.00)
(44.90)
(65.10)
(56.24)
104.92
(0.08)
48.60

31-ธ.ค.-62
ล้านบาท

350.00
(18.41)
20.00
(100.00)
281.85
(132.97)
(0.70)
(40.00)
(46.52)
313.24
222.08
48.60
(1.36)
269.31

31-ธ.ค.-63
ล้านบาท

78.07
(220.37)
(2.34)
(32.00)
(38.19)
(214.83)
(95.82)
269.31
(1.52)
171.97

งบการเงิ น – อัตราส่วนทางการเงิ น
รายการ

สาหนรับปี สิ้ นสุดวันที่

หนน่ วย
31-ธ.ค.-61

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
เท่ำ
0.56
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
เท่ำ
0.49
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
เท่ำ
1.37
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
เท่ำ
9.87
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่
วัน
36.47
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้
เท่ำ
9.51
ระยะเวลำชำระหนี้
วัน
37.84
วงจรเงินสด (Cash Cycle)
วัน
(1.37)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหนากาไร )Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
ร้อยละ
21.55
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
ร้อยละ
15.19
อัตรำส่วนรำยได้อ่นื ต่อรำยได้รวม
ร้อยละ
0.96
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
ร้อยละ
184.28
อัตรำกำไรสุทธิ
ร้อยละ
8.70
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
ร้อยละ
12.92
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน )Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
ร้อยละ
4.37
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
ร้อยละ
13.35
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
เท่ำ
0.50
อัตราส่วนวิ เคราะหน์นโยบายทางการเงิ น )Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่ำ
2.45
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้
เท่ำ
4.59
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน
เท่ำ
(0.28)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
ร้อยละ
622.82
มูลค่ำทีต่ รำไว้ต่อหุน้
มูลค่ำตำมรำคำบัญชีต่อหุน้
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน (Fully Diluted)

บำท
บำท
บำท
บำท

0.50
0.13
0.08

31-ธ.ค.-62

31-ธ.ค.-63

1.57
1.04
1.35
10.14
35.51
9.50
37.89
(2.38)

1.90
1.81
1.21
10.35
34.77
12.04
29.91
4.86

25.95
18.81
0.14
174.45
11.33
13.48

26.00
19.24
0.95
179.59
12.93
10.41

4.76
13.73
0.42

4.52
13.48
0.35

1.51
5.10
(5.74)
49.53

1.11
6.06
(0.57)
37.91

0.50
1.08
0.11
0.11

0.50
1.05
0.11
0.11
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3. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทัวไปและบุ
่
คคลอ้างอิ งอื่นๆ
 ข้อมูลบริ ษทั
ชือ่ บริษทั
ชือ่ ย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำนวน
มูลค่ำทีต่ รำไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
VL
ธุรกิจเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ทำงทะเล
41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0107561000391
www.vltanker.com
0-2254-6604-5
0-2254-8749
400,000,000 บำท
400,000,000 บำท
800,000,000 หุน้
0.50 บำท

 นายทะเบียนหนลักทรัพย์
บริษทั
: บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่
: 93 อำคำรตลำดหลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย, ถนนรัช ดำภิเ ษก ดิน แดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์
: 02-229 -2800
โทรสำร
: 02-359-1259
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 ผู้สอบบัญชี
บริษทั
ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสำร

:
:

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
178อำคำรธรรมนิติ ซอยเพิม่ ทรัพย์ (ประชำชืน่ 20) ถนนประชำชืน่ บำงซื่อ
กรุงเทพมหำนคร 10800
02-596-0500
02-596-0539
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5.2 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
- ไม่ม ี 5.3 ข้อพิ พาททางกฎหนมาย
บริษทั ไม่มขี อ้ พิพำททำงกฎหมำยใดๆ ทีม่ นี ัยสำคัญ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของ
บริษทั ตลอดจนข้อพิพำททีม่ นี ยั สำคัญอันอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
5.4 สถาบันการเงิ นที่ ติดต่อ





บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเพือ่ กำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย (Exim Bank)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
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ส่วนที่ 2
การกากับดูแลกิ จการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ การกากับดูแลกิ จการ
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจ การที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงระบบจัดการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมันและความ
่
มันใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ าย นาไปสู่ความมันคงและเจริ
่
ญก้าวหน้าในบริษทั
ทัง้ นี้เพือ่ ความโปร่งใสในการดาเนินงานและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทัง้ เพื่อเป็ นการเพิม่ ความ
เชื่อมันให้
่ กบั ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทัวไป
่ ผู้ ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ ายในระยะยาว บริษัทได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการ
ส่งเสริมให้มรี ะบบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมุง่ หวังให้คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริษทั พัฒนาการกากับ
ดูแลกิจการและปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับแนวทางที่เป็ นมาตรฐานสากลและได้
กาหนดแนวทางปฏิบตั โิ ดยครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
บริษทั ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยจะไม่ทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะเคารพในสิทธิพน้ื ฐานของผูถ้ อื หุน้ และดูแลรักษาสิทธิดงั กล่าวโดยเคร่งครัด โดยสิทธิขนั ้
พื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการรับใบหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การ
ได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
ร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายทีส่ าคัญของบริษทั สิทธิในการ ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี และเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือการ
แก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ บริษทั จะดาเนินการในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ ป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้
ดังนี้
1. บริษทั จัดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกปี โดยจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบ
บัญชีในแต่ละปี
2. บริษทั จะไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั
3. บริษทั จะอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และไม่
กระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้
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4. บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถาม
ล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมกับส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
5. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตัง้ คาถามในวาระต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และ
จะมีกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูส้ อบบัญชี เข้าร่วมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตอบ
คาถามในทีป่ ระชุม
6. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะจัดให้มกี ารลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีทว่ี าระนัน้ มีหลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตัง้ กรรมการ
7. ประธานในทีป่ ระชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้
คาถามต่อทีป่ ระชุมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ได้
8. บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเข้ารับ
การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมแนบประวัตยิ ่อของกรรมการแต่ละคนทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
และข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
9. บริษทั จะกาหนดให้การจัดสรรส่วนแบ่งกาไรให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปเงินปั นผล ต้องผ่านการพิจารณาอนุ มตั โิ ดย ผู้
ถือหุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้
10. บริษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อ
ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสทิ ธิเข้าถึงและได้รบั ข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และ
นโยบายการบริหารงานของบริษัทที่เ ปิ ดเผยอย่า งเพียงพอ สม่ า เสมอ ทัน เวลาและเท่าเทียมกัน โดย
สามารถติดต่อบริษทั หรือรับข้อมูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเที ยมกัน
บริษทั ได้กาหนดให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื
หุ้น รายย่ อ ย ผู้ถือ หุ้น ที่เ ป็ นผู้บ ริห ารหรือ ผู้ถือหุ้น ที่ม ิไ ด้เ ป็ น ผู้บ ริหาร ผู้ถือ หุ้น สัญ ชาติไ ทยหรือ ต่า งด้า ว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. บริษทั จะแจ้งกาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่กาหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั อย่างน้อย 28 วันก่อนวัน
ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น บริษัท จะจัด ท าและเผยแพร่ ห นั ง สือ เชิญ ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ทุ ก ครัง้ เป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพือ่ ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ เปิ ดเผยข้อมูลใน website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบน website ของ
บริษทั
2. บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ ซักถามในแต่ละวาระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยประธานในทีป่ ระชุม
จะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้ จะมิให้ผบู้ ริหารเพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่แจ้งให้
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3.

4.
5.
6.
7.

ผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามสาคัญ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
บริษทั จะอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิม่ เติมได้กอ่ น
วันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั จะกาหนดหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนเป็ นการล่วงหน้าเกีย่ วกับวิธกี ารทีใ่ ห้ผู้ถือหุน้
รายย่อยเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษทั จะกาหนดวิธกี ารให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ผูถ้ อื หุน้ ไม่ควรเพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญทีผ่ ถู้ อื
หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
บริษทั จะกาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
บริษทั จะกาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระทีเ่ กีย่ วข้องและ
บันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ในระบบการกากับดูแลกิจการมีผมู้ สี ว่ นได้เสียหลายกลุ่มด้วยกันทีส่ าคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ อื
หุน้ หรือผูล้ งทุน เจ้าหนี้ และชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ สังคม หรือภาครัฐ และกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และ
ผูส้ อบบัญชีอสิ ระ เป็ นต้น โดยคณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
โดยคานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงทีม่ กี บั บริษทั ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผูถ้ อื หุน้
พนักงาน
คูค่ า้ คูแ่ ข่งและเจ้าหนี้
ลูกค้าหรือผูว้ ่าจ้าง
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการลงทุน การบริหารงาน และตัดสินใจ
ดาเนินการใดๆ สาหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย บริษทั จึงมีหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลแก่ผู้ทเ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ ายด้วยความเป็ นธรรม
ด้วยข้อมูลทีเ่ หมาะสม ถูกต้อง เชือ่ ถือได้ ทันเวลา แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั หรือผูท้ ค่ี ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย จะต้องมีหน้าทีใ่ นการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ตามเกณฑ์ท่กี าหนด โดยผ่า นช่องทางของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทัง้ ที่เ ป็ น สารสนเทศที่ร ายงานตามรอบ
ระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แบบ 56-1 และ
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รายงานประจาปี แบบ 56-2 และสารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) รวมทัง้ ได้
เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ให้มคี วามครบถ้วนอย่างสม่าเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์
2. บริษทั จะจัดให้มนี กั ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสาร ให้ขอ้ มูล และตอบข้อซักถามของผูถ้ อื
หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่ าวได้รบั ข้อมูลของบริษทั
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
3. บริษทั จะจัดให้มรี ายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบาย การบริหาร
ความเสี่ยง ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว รวมทัง้ กรณีทไ่ี ม่
สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่ าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงาน
ประจาปี และเว็บไซต์ของบริษทั เป็ นต้น
4. บริษทั จะจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ
MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยลงในงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดี
ยิง่ ขึน้ นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
5. บริษทั จะเปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของ
การประชุม และจานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุมในปี ท่ผี ่านมาและความเห็นจากการทาหน้ าที่ รวมทัง้ การ
ฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษทั ในรายงานประจาปี
6. คณะกรรมการบริษทั ควรกาหนดให้เปิ ดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภททีแ่ ต่ละคนได้รบั รวมทัง้ รายละเอียด
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร ไว้ในแบบแสดงรายการประจาปี แบบ 56-1 และรายงานประจาปี แบบ 56-2
7. คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืน่ ทีผ่ สู้ อบบัญชีให้บริการไว้ดว้ ย
หมวดที่ 5 ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกา รดาเนินธุรกิจของบริษัท การกากับดูแล
กิจการให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 8 ท่านและเป็ นกรรมการอิสระจานวน 4ท่าน ทาให้เกิดการถ่วงดุลในการ
พิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสมตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน
(Good Corporate Governance) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทเป็ นผู้ทรงคุณวุ ฒ ิจ าก
หลากหลายด้าน ทัง้ ด้าน (อุตสาหกรรมการเดินเรือ ) กฎหมาย บัญชีและการเงิน ซึ่งเกีย่ วข้องและสนับสนุ นธุรกิจ
ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพือ่ ทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่ค ณะกรรมการบริษัท จะต้อ งทราบและปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ นการดู แ ลกิจ กรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้
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ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการ
เพือ่ ช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษทั
2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีการกระจายอานาจในการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการโดยจัดให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุดได้แก่
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาในเรื่อง
ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในปี 2563 มีการจัดประชุมเพื่อสอบทานงบการเงินร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งจัดประชุมทัง้ สิ้น 4 ครัง้ โดยมีนายยุทธนา แต่ปางทอง และนายชัคพัฒน์ นัสการ เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
2.2 คณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการพิจารณาและกลันกรองงานเฉพาะเรื
่
่องเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริห าร และให้ก ารด าเนิ น งานเป็ นไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ในปี 2563 มีก ารจัด ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารเพือ่ กลันกรองข้
่
อมูลผลการดาเนินงานในทุกเดือน ซึง่ จัดประชุมไปแล้วทัง้ สิน้ 19 ครัง้
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าทีส่ รรหาบุคคลากรทีเ่ หมาะสมมาดารงตาแหน่ง
พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ความโปรงใสใน
การสรรหาคณะกรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูง ให้เ หมาะสมกับ บริษัท รวมถึง การพิจ ารณาเกณฑ์ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม ดังนัน้ ในปี 2563 ได้จดั ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไปแล้ว
ทัง้ สิน้ 3 ครัง้
2.4 คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิจ การและความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม เพื่อ ท าหน้ า ที่ บ ริห ารจัด การอย่า งมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ จะช่วยสร้างความเชื่อมันและความมั
่
นใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ่วน
ได้เ สีย และผู้เ กี่ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย เพื่อ น าไปสู่ค วามเติบ โตอย่ า งยัง่ ยืน ของธุ ร กิจ ดัง นั น้ ในปี 2563 ได้จ ัด ประชุม
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมไปแล้ว 1 ครัง้
2.5 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ทาหน้าทีบ่ ริหารและการควบคุมความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพในอันที่
จะทาให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจอย่างมันคงและต่
่
อเนื่อง มีความเสี่ยงที่อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้เป็ น
เครื่องมือทางการบริหารทีช่ ่วยเพิม่ โอกาสแห่งความสาเร็จให้แก่บริษัทมากทีส่ ุด ลดโอกาสของการล้มเหลวและ
ความสูญเสียให้เหลือน้อยทีส่ ดุ รวมทัง้ ลดความไม่แน่นอนในผลการดาเนินงานโดยรวมของบริษทั อันจะนาไปสูก่ าร
บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ทัง้ นี้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในปี 2563 ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งไปแล้ว 3 ครัง้
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3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
3.1 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสาคัญในการกาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานทีส่ าคัญของ
บริษทั โดยจะพิจารณาถึงปั จจัยเสีย่ งและวางแนวทางการบริหารจัดการทีม่ คี วามเหมาะสม รวมทัง้ ต้องดาเนินการ
เพื่อ ให้ม ัน่ ใจว่ า ระบบบัญ ชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญ ชีม ีค วามน่ า เชื่อ ถือ และพิจ ารณาก าหนด
จรรยาบรรณของบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็ นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ิ ควบคูไ่ ปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษทั
3.2 นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษทั กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อใช้อา้ งอิงและถือเป็ นแนว
ปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่ม ี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมันและความมั
่
นใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ผูม้ สี ่วนได้เสีย
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทมีเ จตนารมณ์ ท่จี ะส่งเสริม ให้บริษัทด าเนิ นธุ ร กิจและบริหารงานอย่า งมีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทัง้ เป็ นการส่งเสริม
ระบบการกากับดูแลทีด่ ี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความยุตธิ รรม ความโปร่งใส
เป็ นสาคัญ และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ ท่ดี ีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคานึงถึงผู้ท่มี สี ่วนได้เสียโดยรวม บริษัทจึงได้
กาหนดจริยธรรมเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพื่อถือปฏิบตั ิ
ซึง่ จะส่งผลให้เกิดภาพพจน์ทด่ี ตี ่อบริษทั และได้รบั ความเชือ่ มันจากสั
่
งคม
3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ดาเนินการเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีมาตรการและขัน้ ตอน
ในการอนุ มตั กิ ารทารายการระหว่างกันสาหรับในกรณีทม่ี รี ายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการทางการค้าปกติ บริษทั
จะจัดให้มคี วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้
บริษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั และหากหุน้ สามัญของบริษทั ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว บริษทั จะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจาปี ของบริษทั (แบบ 56 2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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3.5 ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าระบบการควบคุมภายใน
เป็ นกลไกสาคัญทีจ่ ะสร้างความมันใจต่
่ อฝ่ ายบริหารในการช่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ ช่วยให้การดาเนินธุรกิจมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่า งเหมาะสมและบรรลุเป้ าหมายตามที่ตงั ้ ไว้ โดย
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กากับดูแล สอบทานและประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจ การ ตลอดจนการ
ควบคุมภายในด้านต่างๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั กิ ารของ
ฝ่ ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เพื่อให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ในปี 2563 บริษทั ได้ว่าจ้าง บริษทั ที.กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จากัด (“บริษทั ทีป่ รึกษา”) ดาเนินการเกีย่ วกับการ
ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั ตามกรอบของ The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (“COSO”) และการตรวจสอบภายในเพื่อให้การรับรองอย่างอิสระว่าบริษทั มีการบริหาร
การจัดการและการ ดาเนินงานภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง
1. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งเพือ่ สร้างความเข้าใจ จิตสานึก และความรับผิดชอบร่วมกันในเรือ่ งความ
เสีย่ ง การควบคุม และผลกระทบของความเสีย่ งต่อบริษทั ในกระบวนการบริหารและปฏิบตั งิ านทัวทั
่ ง้ บริษทั
2. ให้ม ีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี่ย งที่ม ีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและ
เพียงพอ รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลาดับ จัดการ ควบคุมติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสาร
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ และปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ บริษทั
3. ให้มกี ารวัดผลความเสีย่ งทัง้ ในเชิงคุณภาพ เช่น ชือ่ เสียง ภาพลักษณ์ของบริษทั และเชิงปริมาณ เช่น ผลขาดทุน
การลดลงของรายได้ การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากโอกาสทีอ่ าจเกิดขึน้ และผลกระทบ
4. ให้มกี ารกาหนดเพดานความเสีย่ ง (Risk Limit) เพื่อจากัดความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้อยู่ภายในระดับทีบ่ ริษทั
สามารถยอมรับได้ รวมทัง้ กาหนดเหตุการณ์ หรือระดับความเสีย่ งทีเ่ ป็ นสัญญาณเตือนภัย (Warning Sign) ให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ ไม่ให้ความเสีย่ งเกินกว่าระดับเพดานความเสีย่ งทีก่ าหนด
5. ให้มรี ะเบียบการปฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านถือปฏิบตั ิ อันเป็ นการควบคุม
ความเสีย่ งจากการดาเนินงาน
3.7 ช่องทางการแจ้งเบาะแส
บริษทั ได้จดั ให้มชี อ่ งทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดทีแ่ สดงว่าผูม้ ี
ส่วนได้เสียได้รบั ผลกระทบ หรือมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
กลุ่ ม จากการด าเนิน ธุร กิจของบริษัท หรือจากการปฏิบตั ิข องพนักงานของบริษัทเกี่ย วกับ การทาผิด กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เท่าเทียมกัน
หรือการกระทาที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
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สามารถยื่นเรื่องแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลทีน่ ่ าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดจะต้องเขียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้
สามารถด าเนิ น การสอบสวน โดยจะแสดงตัว ตนหรือไม่แ สดงตัว ตนก็ได้ และส่งไปยังประธานกรรมการการ
ตรวจสอบได้ 4 ช่องทางดังต่อไปนี้
1) ช่องทางไปรษณีย์ หรือ กล่องแสดงความคิดเห็นของบริษทั
ผูจ้ ดั การแผนก (แผนกทีแ่ ต่งตัง้ ให้รบั ผิดชอบ) หรือ สานักงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ทีอ่ ยู่ : บริษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
2) ช่องทางไปรษณียอ์ เิ ล็คทรอนิกส์ (E-Mail) / ช่องทางอีเมลได้รบั การกากับดูแลโดยเลขานุการของ
บริษทั
whistleblowing@vltanker.com
3) ช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั
www.vltanker.com
4) ช่องทางอีเมล์ของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. น.ท. สมชาติ วิพศิ มากุล ร.น. (somchart.v@vltanker.com)
2. นายยุทธนา แต่ปางทอง (yutthana.t@vltanker.com)
3.8 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทา
รายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตร
มาส โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏ
ในรายงานประจาปี
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั อย่างน้ อย
ทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุก
ครัง้ นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสยั ซึง่ ต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า บริษทั ต้องรายงาน
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจาปี เลขานุ การคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้า
อย่ า งน้ อ ย 7 วัน และเป็ นผู้ร วบรวมเอกสารประกอบการประชุ ม จากกรรมการและฝ่ ายจัด การ เพื่อ จัด ส่ งให้
คณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั คณะกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือ
กาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ในปี 2563 บริษทั จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นจานวน 8
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ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมครบเป็ นองค์ประชุม รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั เปิ ดเผย
รายละเอียดไว้ในข้อที่ 8.1.2
4.2 เลขานุ การคณะกรรมการจะต้องเป็ นผูบ้ นั ทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจัดทาเป็ นรายงานการประชุม
ซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 7 วัน นับตัง้ แต่วนั ประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธาน
กรรมการบริษทั ลงนาม และจะต้องจัดให้มรี ะบบการจัดเก็บทีด่ ี สะดวกต่อการค้นหา และรักษาความลับได้ดี
4.3 การประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ โดยต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุม
ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลื อกกรรมการคนหนึ่ง
เป็ นประธานทีป่ ระชุม
4.4 กรรมการบริษทั ทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรือ่ งนัน้
4.5 การออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื เอาความเห็นทีเ่ ป็ นส่วนเสียงข้างมากเป็ นสาคัญ
ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุม ออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม
ความเห็นของกรรมการบริษทั คนอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
4.6 ให้เลขานุ การคณะกรรมการบริษทั จัดทารายงานการประชุมและส่งให้แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องภายใน 7 วัน
เพือ่ ให้ได้สอบทานและรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป
5. การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั บริษทั ได้จดั ให้คณะกรรมการบริษทั ทา
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั
โดยรวม เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา ซึง่ ผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการบริษทั
จะได้ทาการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพือ่ กาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการ
บริษทั ต่อไป
6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
บริษทั มีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทีเ่ ป็ นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนาเสนอ
เพื่ออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นประจาทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทั ดังนี้
(1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
(2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับทีส่ ามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีคุณภาพในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้กบั บริษทั ได้
(3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
(4) เป็ นอัตราทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
บริษทั จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อ
การปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ มาพัฒนาบริษัทต่อไป ทัง้ นี้กรรมการแต่ละท่านได้ผ่า น
หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ดังนี้
1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สวุ านิชย์ ประธานคณะกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ 130/2559
2. นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ประธานคณะกรรมการอิสระและกรรมการอิสระ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 149/2561
- หลักสูตร How to develop a risk management plan (HRP)
วันที่ 25-26 พ.ย.2562
3. นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการบริหาร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 79/2552
- หลักสูตร Board Matters and Trends Agenda (BMT)
รุน่ ที่ 4/2560
- หลักสูตร Board Nomination and compensation Program (BNCP) รุน่ ที่ 2/2560
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 250/2560
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCP)
รุน่ ที่ 42/2561
- หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO)
ปี ท่ี 2562
4. นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 120/2558
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 233/2560
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ ที่ 9/2560
5. นายชัคพัฒน์ นัสการ กรรมการอิสระ
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุน่ ที่ 30/2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 250/2560
6. นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์ กรรมการอิสระ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 254/2561
7. นางสาวรักชนก สาเนียงล้า ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร
- หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs
รุน่ ที่ 2/2560
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 149/2561
- หลักสูตร Refreshment of the Role and Expectation of A CFO ปี 2561
8. นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 150/2561
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิ จ
บริษัทมุ่งมันที
่ ่จะดาเนินธุรกิจ พัฒนาการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพให้กบั ลูกค้า ตลอดจนมุ่งมันที
่ ่จะ
ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ยึดมันในหลั
่
กของการปฏิบตั ติ นเองทีด่ ตี ามแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการที่ดใี นหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริษัทจึงได้กาหนดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) สาหรับผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั เพื่อเป็ นคู่ม ือการ
ด าเนิ น กิจ การของบริษัท เป็ น แนวปฏิบ ัติท่ถี ูกต้องส าหรับ การทางานของพนักงานทุกคน ป้ องกัน การกระท า
เหตุการณ์ใดๆ ทีเ่ ป็ นผลเสียต่อการดาเนินงานและชือ่ เสียงของบริษทั ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- หลีก เลี่ย งการกระท าใดๆ อัน เป็ นการขัด ต่ อ ผลประโยชน์ ข องบริษัท ไม่ ว่ า จะเกิด จากการติด ต่ อ กับ
ผู้เ กี่ย วข้องทางการค้า ของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แ ข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูล ที่ได้จ ากการเป็ น
พนักงานบริษทั ในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรือ่ งการทาธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั หรือการทางานอืน่
นอกเหนือจากงานของบริษทั ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความรับผิดชอบและหน้าทีต่ ่อบริษทั
- ห้ามพนักงานบริษัท ทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นผูอ้ นุ มตั ิในการตกลงเข้าทารายการหรือกระทาการใดๆ ในนาม
บริษัท เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ และในกรณีท่มี กี ารทาธุรกิจใดกับ
บริษทั ทัง้ ในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามของนิตบิ ุคคลใดๆ ทีพ่ นักงานมีอานาจดาเนินการในนิติ
บุคคลนัน้ พนักงานจะต้องเปิ ดเผยส่วนได้เสียต่อบริษทั ก่อนทาธุรกรรม
- คณะกรรมการ และผูบ้ ริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์ เกีย่ วกับรายการที่เกีย่ วโยงกัน
ระหว่างบริษทั และบุคคล หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตอย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ โี ดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั
- กรรมการ ผูบ้ ริหารต้องรายงานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย
 การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ทุกระดับ ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน (Inside Information) ของบริษทั ที่
มีสาระสาคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื จนกระทังถึ
่ งภายหลัง
จากทีไ่ ด้มกี ารเปิ ดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชัวโมง
่
- พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องรักษาและไม่เ ปิ ด เผยข้อมูล ลูกค้า และข้อมูล ทางการค้า ไว้เ ป็ น ความลับ
พนักงานบริษทั ต้องไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้าทัง้ ต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
เว้นเสียแต่เป็ นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิ ดเผยการเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้ องร้องคดี หรือ
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั อิ ย่างมีลายลักษณ์อกั ษรให้มกี ารเปิ ดเผย
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- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิ ดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือ
ความลับของบริษทั ไปยังบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพน่ี ้อง เพือ่ นฝูง เป็ นต้น
- การเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยผูบ้ ริหาร หรือพนักงานบริษทั ทีม่ อี านาจหน้าที่ พนักงานทัวไปไม่
่
มหี น้าที่
เปิ ดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิ ดเผยข้อมูลทีต่ นไม่มหี น้าทีเ่ ปิ ดเผยให้ แนะนาผูถ้ ามสอบถามผูท้ ท่ี าหน้าที่
เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ เพือ่ ให้การให้ขอ้ มูลถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
- ไม่ให้คาแนะนา หรือชีน้ าในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั เว้นแต่เป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีก่ ารงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั
- ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ซึง่ อยู่ในหน่ วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษทั ซื้อขาย
หลักทรัพ ย์ข องบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ด เผย งบการเงิน ทัง้ รายไตรมาส และรายปี หรือ
สารสนเทศทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน และ 2 วันทาการหลังการเปิ ดเผยงบการเงิน
และสารสนเทศของบริษทั ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การและพนักงานในหน่ วยงานบัญชีและการเงิน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ให้จดั ทารายงานการซือ้ /ขายนัน้ ภายใน 2 วันทาการต่อเลขานุการบริษทั เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องตามลาดับต่อไป
- กรรมการ ผู้บ ริห าร ผู้จ ัด การและพนั ก งานในหน่ ว ยงานบัญ ชีแ ละการเงิน ต้อ งรายงานการถือ ครอง
หลักทรัพ ย์ข องตนหรือบุคคลที่มคี วามเกี่ย วข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาสต่อเลขานุการบริษทั

-

 การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
ให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ ป็ นธรรมและตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อ
ทัง้ สองฝ่ าย
พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมันพั
่ ฒนาบริการให้มคี ุณภาพ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง มีราคาที่
สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์
ปฏิบตั ติ ามสัญญา หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อ
ใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้คคู่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
พึงรักษาความลับของลูกค้า เว้นแต่ลกู ค้ายินยอมให้เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือเป็ นไปตามกฎหมาย
รวมทัง้ ไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

 การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี
- ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีค่แู ข่งโดยปราศจากข้อมูล
อย่างสมเหตุสมผล
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 การจัดซื้อ จัดหาและการปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
ในกระบวนการการจัดซือ้ จัดหา ต้องมีขนั ้ ตอนทีต่ รวจสอบได้ โปร่งใส เป็ นธรรม และก่อประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั
พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อ จัด หาสิน ค้า และบริการ โดยคานึ งถึงความต้องการ ความคุ้ม ค่า ราคาและ
คุณภาพ มีการให้ขอ้ มูลแก่ผคู้ า้ อย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่ปกปิ ด ไม่มอี คติ ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อผูค้ า้
ในการติดต่อคูค่ า้ ให้ผตู้ ดิ ต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทาสัญญาและการปฏิบตั ติ าม
สัญญาไว้เป็ นหลักฐานเผือ่ ใช้ตามระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย
ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้
ปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญา หรือคู่คา้ ไม่อาจปฏิบตั ติ าม
สัญญาหรือเหตุอ่นื ใดทีท่ าให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาได้ ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันที
และหาแนวทางแก้ไขต่อไป
 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้น
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่และราย
ย่อย เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
มีการกาหนดนโยบายการจ่ายปั นผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยการจ่ายปั นผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษทั
จัด ตัง้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด ย่อ ย เป็ น ผู้ใ ห้ความเห็น ชอบในการกาหนดทิศ ทาง
เป้ าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจาปี โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ผูถ้ อื หุน้
รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเป็ นสาคัญ
แถลง และชีแ้ จงสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอืน่ ๆ
โดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั
ต่อคณะกรรมการผ่านเลขานุ การบริษทั เพื่อรวบรวม และกลันกรองข้
่
อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

 การปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้
- ปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตในการค้ากับ
เจ้าหนี้
- ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา

97

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

-

-

-

-

-

 ความรับผิ ดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม
รับผิดชอบและยึดมัน่ รวมทัง้ สนับสนุ นทัง้ ในด้านการดูแลสิง่ แวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ ทีบ่ ริษทั มีทาเลทีต่ งั ้ ในการดาเนินธุรกิจ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม เพื่อให้ชุมชนที่บริษทั มีทาเลมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ทัง้ ทีด่ าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
ให้ความสาคัญการป้ องกันอุบตั เิ หตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของคู่คา้ ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษทั
ให้อยูใ่ นระดับค่ามาตรฐานทีย่ อมรับได้ และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องง
บริษทั ปลูกฝั งจิตสานึกในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ ภายในบริษทั รวมถึงคูค่ า้
รวมทัง้ การใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ให้ความสาคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรั พย์สนิ ของ
พนักงาน และยึดมันปฏิ
่ บตั ติ ามกฏหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็ นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวทีผ่ ดิ กฎหมาย
ให้ความสาคัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ
บริษทั จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดารงตาแหน่ งต่างๆ ด้วยความเป็ นธรรมโดยคานึงถึงคุณสมบัตขิ อง
แต่ละตาแหน่ งงานคุณวุฒทิ างการศึกษาประสบการณ์และข้อกาหนดอื่นๆ ทีจ่ าเป็ นกับงานและปฏิบตั ติ ่อ
พนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่มขี อ้ กีดกันเรือ่ งเพศ อายุ เชือ้ ชาติ ศาสนา สถานศึกษา
หรือสถานะอืน่ ใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน
การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตัง้ อยูบ่ น
พืน้ ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้
บริษทั จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ การศึกษา ประวัตคิ รอบครัว ประวัตสิ ุขภาพ
ประวัตกิ ารทางาน ฯลฯ การเปิ ดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทาได้ต่อเมื่อได้รบั ความ
เห็นชอบจากพนักงานผูน้ นั ้
ให้คา่ ตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มอื พนักงานให้พนัก งานใหม่ทุกท่านได้รบั ทราบและเข้าใจถึงสิทธิท่ี พนักงาน
พึงได้รบั ตามการว่าจ้างทีเ่ ป็ นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมันปฏิ
่ บตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
อย่างเคร่งครัด
มุ่งพัฒ นาและจัดให้ม ีการอบรมให้ความรู้แ ก่กรรมการ ผู้บ ริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิม่
ศักยภาพในการทางานของพนักงานให้มปี ระสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ
จัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุ นให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สาหรับ ตนเอง
และครอบครัวเมือ่ ลาออกจากงานเกษียณอายุทพุ พลภาพหรือเสียชีวติ
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 การให้หรือรับของขวัญ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับเงิน สิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดจากผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องทางธุรกิจกับบริษทั
ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั อาจรับหรือให้ของขวัญนัน้ จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของ
ผูร้ บั
ในกรณี ท่ีม ีเ หตุ จ าเป็ น ต้อ งรับ ของขวัญ หรือ ทรัพ ย์ส ิน อื่น ใดในมูล ค่ า ที่สูง กว่ า 3,000 บาท ให้ร ายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขัน้
การให้หรือรับของขวัญ อาจกระทาได้หากทาด้วยความโปร่งใส หรือทาในทีเ่ ปิ ดเผยหรือสามารถเปิ ดเผยได้
ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ ในธุรกิจของบริษัท
ตามอานาจอนุ มตั ขิ องพนักงานบริษทั และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะทีเ่ กินกว่าเหตุ
ความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั หรือจะเป็ นคูค่ า้ ในอนาคต

-

-

-

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมและใช้อปุ กรณ์เครือ่ งมือ โปรแกรมทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้องตามกฏหมายเท่านัน้
ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั เผยแพร่ขอ้ มูลทีไ่ ม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย
กรณีทพ่ี นักงานบริษทั ขออนุ ญาตผู้บงั คับบัญชาให้ผปู้ ฏิบตั งิ านภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษทั นัน้
พนักงานของบริษัทที่เป็ นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบตั ิงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับบริษทั จากการใช้ระบบสารสนเทศนัน้
บริษัทมีสทิ ธิ ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน
บริษทั เพือ่ ป้ องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษทั

 การไม่ล่วงละเมิ ดสิ นทรัพย์ทางปัญญา
- ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ติ ามหน้าทีถ่ อื เป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั
- บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทาการใดๆ ที่จะเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ไม่ว่าจะเป็ นทางด้าน
ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สนิ ปั ญญาด้านอื่นทีก่ ฎหมาย
กาหนด
 การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั
- พนักงานบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สนิ ทัง้ ทีม่ ตี วั ตนและไม่มตี วั ตนของบริษทั มิ
ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สนิ อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจถึง
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วิธกี ารใช้และคาแนะนาด้านความปลอดภัยของทรัพย์สนิ และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั อย่างเต็มทีแ่ ละ
ไม่นาทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ น่ื
- พนักงานบริษัททุกคนพึงหลีกเลี่ย งการเปิ ด เผย หรือการใช้ป ระโยชน์ จ ากข้อมูล ที่เ ป็ น ความลับ อย่า ง
เด็ดขาด
- พนักงานบริษทั ทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม

-

 การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
พนักงานบริษทั ทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่ าฝื นหรือ กระทาการ
ใดๆ ทีข่ ดั ต่อจรรยาบรรณ บริษทั จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
ผู้บ ริหารและผู้บ ังคับ บัญชาต้องเป็ น แบบอย่า งที่ดีใ นการปฏิบ ัติตามจรรยาบรรณ และมีหน้ า ที่ใ นการ
สอดส่อง ดูแลและส่งเสริมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทีก่ าหนด
ในการขอยกเว้น การปฏิบ ัติตามจรรยาบรรณให้แ ก่พนักงานและกรรมการจะต้องได้รบั การอนุ ม ตั ิจ าก
คณะกรรมการบริษทั อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
พนั ก งานบริษัท ทุ ก คนมีห น้ า ที่ล งนามรับ ทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อ เข้า เป็ นพนั ก งานและเมื่ อ มีก าร
เปลีย่ นแปลง
 การต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รปั ชัน่

- จัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตของ
บริษทั
- ให้การสนับสนุ นและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่ วยงานกากับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของ
สังคมไทย เพือ่ จุดมุง่ หมายในการลดคอร์รปั ชัน่ และยกระดับการพัฒนาประเทศ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การ
รับสิง่ ของ การให้สงิ่ ของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรีย่ ไร เงินบริจาค และผลประโยชน์ อ่นื ใดให้แก่
ตนเองจากบุคคลทีท่ าธุรกิจกับบริษทั

ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิ ดช่องทางให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกีย่ วกับ
การทุจริต หรือการกระทาใดอันไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั ได้โดยตรง
โดยส่งจดหมายมายังทีอ่ ยูต่ ามด้านล่างนี้
เลขานุการบริ ษทั
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ 41 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 254-6604-5
www.vltanker.com
E-mail: somchart.vip@gmail.com, yut.y1973@gmail.com
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ สาคัญของนโยบาย แนวปฏิ บตั ิ และระบบการกากับในรอบปี

6.3.1 การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาทีส่ าคัญเกีย่ วกับการทบทวนนโยบายแนวปฏิบตั ิ และระบบ
การกากับดูแลกิจการ หรือ กฎบัตรคณะกรรมการในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้เพิม่ จานวนการ
ประชุมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งสาคัญต่างๆ อย่างน้อย 6 ครัง้ ต่อปี จากเดิมทีม่ กี ารจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั เพียง 4
ครัง้ ต่อปี ในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา เพือ่ ให้การพิจารณาเรื่องสาคัญต่างๆเป็ นไปด้วยความรอบคอบและเป็ นประโยชน์ ต่อ
บริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสียมากทีส่ ุด อีกทัง้ การส่งเสริมประสิทธิภาพในการติดตามการทางานของคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ดี งั นี้
 การเพิม่ จานวนครัง้ ของการประชุมในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็ น 4 ครัง้ ต่อปี เพื่อให้การ
ประเมินความเสีย่ งในด้านต่างๆทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ ในปั จจุบนั และมีการแต่งตัง้
คณะทางานบริหารความเสีย่ งเพื่อติดตามควบคุมการบริหารความเสีย่ งได้อย่างใกล้ชดิ ภายในองค์กร
ในปี 2563 ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 19) ที่แพร่
ระบาดไปอย่างรวดเร็วจึงไม่สามารถจัดการประชุมในช่วงต้นปี ได้ ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงจัดประชุมได้เพียง 3 ครัง้ เท่านัน้ แต่ทงั ้ นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการติดตามการดาเนินงานของ
คณะทางาน
 ปรับ โครงสร้า งของคณะกรรมการกากับ ดูแ ลกิจ การและความรับ ผิด ชอบต่อสังคม มีการแต่ งตัง้
คณะทางานกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทาหน้าทีใ่ นการวางแผน กาหนด
เป้ าหมายในการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมได้กาหนดแนวทางต่อคณะทางานในการวางแผนให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ของบริษทั และ
ความยังยื
่ น ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว กาหนดจ านวนครัง้ ในการประชุม
เพิม่ ขึน้ เป็ น 4 ครัง้ ต่อปี ในปี 2564 เพือ่ ให้การติดตามการปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างประสิทธิภาพ
 บริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีครบทัง้ 8 หลักปฏิบตั ิโดยในปี 2563 บริษัทได้
ดาเนินการเพิม่ เติมในหลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุ นการมีส่วนร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้ ด้วยการจัด
ประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2563 ครัง้ แรกเมื่อ วัน ที่ 7 พฤษภาคม 2563 บริษัท ได้เ ปิ ด เผย
หลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ก่อนการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
การเอื้ออานวยความสะดวกในวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุม ดูแลให้การประชุมเป็ นไปอย่าง
เรียบร้อยครบถ้วนทุกวาระในวันจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ การเปิ ดเผยมติทป่ี ระชุม อย่างทันทีและรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีการบันทึกไว้อย่างครบถ้วน จัดให้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน
ระยะเวลา 14 วัน หลังการจัดประชุม
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6.3.2 แผนพัฒนาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นหลักปฏิบตั ทิ ย่ี งั ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
 ฝ่ ายบริหารพิจารณาแผนการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รปั ชัน โดยจะมอบหมายให้คณะทางานกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมจัดเตรียมและศึกษาเกีย่ วกับข้อมูลการเข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริต
และคอร์รปั ชัน พร้อมการติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านต่อไปในอนาคต
6.3.3 การปฏิบตั ใิ นเรือ่ งอืน่ ๆตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
 บริษทั ได้รบั ผลประเมินการกากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบีย นไทย (CGR) ในระดับ “ดีม าก (4 ดาว)”
จากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษทั จด
ทะเบียนไทย ประจาปี 2563 ซึ่งจัดทาโดยสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย ภายใต้สนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 บริ ษั ท ได้ ร ั บ ผลการประเมิ น โครงการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2563 ในระดับ “ดีเยีย่ ม” ซึ่งจัดทาโดย
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
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7. โครงสร้ า งการกํา กับดูแ ลกิ จ การ และข้ อมูล สํา คัญเกี่ ย วกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ผู้บริ หาร พนักงานและอื่นๆ
7.1 โครงสร้างการกํากับดูแลกิ จการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีโครงสร้างองค์กรดังนี้

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
บริษัทได้ตระหนักเป็ นอย่างดีในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํา หน้ าที่กรรมการบริษัทโดยจะต้องเป็ น ผู้ม ี
ความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะของการดําเนินธุรกิจเป็ นอย่างดีจงึ ได้กําหนดคุณสมบัติท่ดี ีของการเป็ น
กรรมการบริษทั ไว้ดงั นี้
1. กรรมการต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถและ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้อย่างเต็มที่

103

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

2. กรรมการต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชน และกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะต้องเป็ น
บุ คคลที่ม ีช่อื อยู่ใ นระบบข้อมูล รายชื่อกรรมการและผู้บ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพ ย์ต ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือ
เข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือกรรมการในนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษทั ไม่ว่าจะทําเพือ่ ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอืน่ เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาทีบ่ ริษทั ทําขึน้ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อม หรือถือหุน้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ทัง้ 8 ท่าน ไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ อ้ งห้าม ดังนี้
1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปี 2563 ทีผ่ า่ นมา
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั
ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้มคี ณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนิน กิจการของบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการจํานวนอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีสญ
ั ชาติ
ไทยและมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย และคณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
นี้ ต้องมีคุณ สมบัติครบถ้วนตามประกาศทจ. 39/2559 อีกทัง้ มีข อบเขตหน้ า ที่และความรับผิด ชอบตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ประกาศกําหนด ซึง่ มีนายยุทธนา แต่ปางทอง และนายชัคพัฒน์ นัสการ เป็ นผูม้ คี วามรู้ มีประสบการณ์
ทีจ่ ะสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั รายนามต่อไปนี้
ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สวุ านิชย์

ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ

2

นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3

นายยุทธนา แต่ปางทอง

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4

นายชัคพัฒน์ นัสการ1

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5

นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

6

นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์

กรรมการ

7

นางสาวรักชนก สําเนียงลํ้า2

กรรมการ

8

นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์

กรรมการ

โดยมี นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การบริษทั โดยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุ การ
บริษทั จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที่ 60/2560
ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั มีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนตามมติของทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษทั และมีหน้าทีด่ ูแลให้บริษทั ปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผูม้ อี าํ นาจควบคุมบริษทั รายบุคคล
- ไม่ม ี –
7.2.3 บทบาทหน้าทีข่ องกรรมการ
 ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนตามมติของ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัท และมี
หน้าทีด่ ูแลให้บริษทั ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของ
บริษทั รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รปั ชัน
 พิจารณาอนุ มตั นิ โยบายธุรกิจ เป้ าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณ
ประจําปี รวมถึงการควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของ
ฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
1

นายชัคพัฒน์ นัสการ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าเป็ นกรรมการบริษทั ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 เมื่อวันที่
7 กรกฏาคม 2563 ทดแทนนายวิทยา ภัทรเมธากุล ทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
2นางสาวรักชนก สําเนียงลํ้า ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการและผูบ
้ ริหารตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563

105

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

 จัด ให้ม ีการทํา รายงานประจํา ปี ข องบริษัท และรับ ผิด ชอบต่ อการจัด ทํา และการเปิ ด เผยงบ
การเงินของบริษทั เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ทผ่ี ่านมา และ
นําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
 จัดให้มแี ละกํากับดูแลให้มกี ารบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และ
การปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้เชือ่ มันได้
่ ว่าบริษทั มีความรับผิดชอบต่อ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม
 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการจากบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าํ หนด
ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับตําแหน่ งกรรมการ ในกรณีทต่ี ําแหน่ ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอน่ื นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
 พิจ ารณาแต่ งตัง้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบพร้อมทัง้ กําหนดอํา นาจหน้ า ที่ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เกีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 พิจ ารณากํา หนดโครงสร้า งองค์กร โครงสร้า งการบริหารงาน มีอํา นาจแต่ งตัง้ และกํา หนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุ กรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุ กรรมการอื่นทีไ่ ด้แต่งตัง้ รวมไปถึงการทบทวนและเปลี่ยนแปลง
อํานาจดังกล่าวตามความจําเป็ นและเหมาะสม ทัง้ นี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าทีท่ ่ี
กําหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและ
อนุ มตั ริ ายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับ
บริษทั ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ที ป่ี ระชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
 อนุ มตั ิโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับ
ผลตอบแทนอืน่ ของผูบ้ ริหารและพนักงาน
 พิจารณาแต่งตัง้ เปลีย่ นแปลง กรรมการหรือผูบ้ ริหารหรือบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมเพื่อไปเป็ น
กรรมการตัวแทนในบริษทั ย่อย และ / หรือ บริษทั ร่วม ทีบ่ ริษทั ลงทุนหรือร่วมลงทุน
 พิจารณาแต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั พร้อมทัง้ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของเลขานุการบริษทั
 พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
 พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการซึง่ มีอาํ นาจผูกพันบริษทั
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 แต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ
มอบอํา นาจเพื่อ ให้บุ ค คลดัง กล่ า วมีอํา นาจ และ / หรือ ภายในเวลาตามที่ค ณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้ ทัง้ นี้
การมอบอํา นาจนัน้ ต้องไม่ม ีลกั ษณะเป็ น การมอบอํานาจหรือมอบอํา นาจช่วงที่ทํา ให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดทีจ่ ะทําขึน้ กับบริษทั (ตามทีน่ ิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศอื่นใดของ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง) เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทท่ี ่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
 ดําเนินการให้บริษัทมีระบบงานทางบัญชีท่เี หมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทาง
การเงิน ที่น่ า เชื่อ ถือ มีร ะบบการควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เ พีย งพอและ
เหมาะสม รวมไปถึงการเปลีย่ นนโยบายและวิธปี ฏิบตั ทิ ม่ี นี ยั สําคัญเกีย่ วกับการบัญชี
 พิจารณาอนุมตั นิ โยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร
และกํากับดูแลให้มกี ระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษทั อย่างเหมาะสม
 พิจารณาอนุ มตั กิ ารทํารายการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้อง
ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ในการพิจารณาอนุ มตั ิดงั กล่าวจะเป็ นไปตามประกาศ
ข้อบังคับ และ / หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
 พิจารณาอนุมตั กิ ารทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันระหว่างบริษทั กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือเสนอให้
ผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ริ ายการเกีย่ วโยงกันสําหรับรายการทีจ่ ะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีก
ทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดําเนินการต่างๆ ให้เป็ นไปตามทีข่ อ้ บังคับ และ/หรือ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
 พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารจ่ า ยเงิน ปั น ผลระหว่ า งกาลให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เมื่อ เห็น ได้ว่ า บริษัท มีกํ า ไร
พอสมควรทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบใน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวต่อไป
 ดําเนินการให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสมและมีการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย บุคคล
ผูม้ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อ
เวลา
 การบริหารความเสีย่ งและการเก็บรักษาเงิน
- กรรมการบริษทั มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษทั อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
อย่า งยิง่ ข้อมูล ภายในที่ย งั ไม่เ ปิ ด เผยต่ อสาธารณชน หรือข้อมูล ที่ม ีผลกระทบต่ อการ
ดําเนินธุรกิจหรือราคาหุน้
- เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษทั จะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ คือ
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• เรือ่ งใดๆ ทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ
• เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่ว นได้เ สีย และอยู่ใ นข่า ยที่กฎหมายหรือประกาศของ
ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
- การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ การดําเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ
จะกระทําได้กต็ ่อเมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน
• การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บคุ คลอืน่
• การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ มาเป็ นของบริษทั
• การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เ ช่า กิจการของบริษัททัง้ หมดหรือ
บางส่วนทีส่ ําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการ
รวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
• การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษทั
• การเพิม่ ทุน การลดทุน หรือการออกหุน้ กูข้ องบริษทั
• การควบกิจการ หรือเลิกบริษทั
• การอื่นใดทีก่ ําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศของ ก.ล.ต.
และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
- คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มกี ารประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั
อย่างน้อยทุก 3 เดือน
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการเพื่อความยังยื
่ นของบริษทั จึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลันกรองข้
่
อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอ
ให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป
7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบไปด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ
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บริษทั ได้กาหนดขอบเขต อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต อานาจหน้ าที่ ดงั นี้
สอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ร วมถึงการเปิ ด เผยข้อมูล อย่าง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้
รายไตรมาสและประจาปี
1. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้
มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิง่ สาคัญ พร้อมทัง้ นาข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในทีส่ าคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริษทั โดย
สอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและฝ่ ายตรวจสอบภายใน
2. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ให้ความเห็นเกีย่ วกับแผนงานและผล
การปฏิบตั งิ าน งบประมาณและอัตรากาลังของสานักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นโยบายกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชี และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ เข้าประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวิธกี ารและมาตรฐานทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
6. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วนเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
7. สอบทานให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4
ครัง้
9. ร่ ว มให้ค วามเห็น ในการพิจ ารณาแต่ ง ตัง้ ถอดถอน ประเมิน ผลงานของเจ้า หน้ า ที่ข องหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน
10. ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าทีใ่ ห้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผูบ้ ริหาร
หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็นเข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องหรือ
จาเป็ น
11. ให้มอี านาจว่าจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตามความเหมาะสมของขอบข่ายงานด้วยค่ าใช้จ่าย
ของบริษทั ตามระเบียบของบริษทั มาให้ความเห็นหรือให้คาปรึกษาในกรณีจาเป็ น
12. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือของรายงานทางการเงินของบริษทั
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(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษทั
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายงานทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิ ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่น ที่เ ห็น ว่ า ผู้ถือ หุ้น หรือ ผู้ล งทุ น ทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
13. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
14. ปฏิบ ัติง านอื่น ตามที่ค ณะกรรมการบริษัท มอบหมายภายในขอบเขตหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหา และพิ จารณาค่าตอบแทนมีขอบเขต อานาจหน้ าที่ ดังนี้
2.1 การสรรหา
2.1.1 พิจารณากาหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ และผู้บริหารให้
เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมตั ิ
2.1.2 พิจ ารณาหลัก เกณฑ์แ ละกระบวนการสรรหาบุ ค คลที่ม ีคุ ณ สมบัติเ หมาะสม เพื่อ ด ารง
ตาแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป รวมทัง้ คัดเลือกบุคคล
ตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาเมื่อตาแหน่ งดังกล่าวว่างลง ซึง่ อาจจะต้องเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ
โดยให้ดาเนินการดังนี้
- พิจารณารายชื่อกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระและรายชื่อบุคคลทีไ่ ด้รบั
การเสนอชือ่ ให้เข้ารับการคัดเลือกเพือ่ ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ทัง้ จากการ
เสนอของกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยเฉพาะผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (ถ้ามี)
- พิจารณาบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั จะต้องไม่มี
คุ ณ สมบัติแ ละลัก ษณะต้อ งห้า มตามที่ก ฎหมายก าหนด รวมทัง้ ข้อ ก าหนดและ
แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องสานักงาน กลต.
- พิจารณาบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั จะต้องมี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั มี
ภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์ กว้างไกล อุทศิ เวลา ความพยายามในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย
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ความเป็ นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มี
ประวัตกิ ารทํางานทีด่ ไี ม่ดา่ งพร้อย และมีจริยธรรมทีด่ งี าม
- พิจารณาบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั จะต้องไม่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั
ไม่ว่าจะทําเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน หรือผูอ้ น่ื ก็ตาม
- การสรรหากรรมการสามารถใช้บริษทั ทีป่ รึกษา หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการในการ
สรรหากรรมการใหม่ได้
2.1.3 พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่ งเลขานุ การบริษทั
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ นกรณีทต่ี ําแหน่งดังกล่าว
ว่างลง
2.1.4 พิจ ารณากํา หนดแผนสืบ ทอดงานของกรรมการและประธานเจ้า หน้ าที่บ ริหาร รวมทัง้
กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผูส้ บื ทอด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาอนุมตั ิ
2.1.5 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้ดาํ เนินการเกีย่ วกับการสรรหา
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
2.2 การพิจารณาค่าตอบแทน
2.2.1 พิจารณากําหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการของบริษทั
อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม ดังนี้
- พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษทั อื่นทีด่ ําเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- พิ จ ารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอํ า นาจหน้ าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability and Responsibility) รวมถึ ง ประโยชน์ ท่ี ค าดว่ า จะได้ ร ั บ จาก
กรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ควรได้รบั ค่าตอบแทนที่
เป็ นธรรมและเหมาะสม
- พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดําเนินงานของบริษทั ในแต่ละปี
- พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการ
บริษั ท (Self-Assessment of the Board of Directors’ Performance) ในแต่ ล ะปี
รวมทัง้ มีการทบทวน และเสนอแนะวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และรายงานผล
การปฏิ บ ั ติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล มาพิ จ ารณาปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
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- พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทัง้
จ านวนเงิน สดและสัด ส่ ว นการจ่ า ยผลตอบแทนให้ ม ี ค วามเหมาะสม ได้ แ ก่
ผลตอบแทนประจาเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงิน
บาเหน็จ) แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุมตั ิ
2.2.2 พิจารณากาหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของพนักงานอย่างเป็ นธรรม
และเหมาะสม ดังต่อไปนี้
- พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดาเนินงานของบริษทั หรือ KPI เพื่อใช้ใน
การพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจาปี ให้กบั พนักงานของ
บริษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณประจ าปี และเป้ าหมายการดาเนิน งานของ
บริษัท รวมทัง้ สภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและกาหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดื อน เงิน
รางวัลประจาปี และอัตราการปรับขึ้นเงิน เดือนประจาปี ข องผู้บ ริหารตัง้ แต่ ร ะดับ
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารขึ้นไป และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
- พิจ ารณาเสนอแนะโครงสร้า งเงิน เดือ น ผลประโยชน์ และสวัส ดิก ารอื่น ๆ ของ
พนักงานบริษทั ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงิน
2.2.3 พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั โดย
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอเงื่อนไขต่างๆ จูงใจให้
กรรมการและพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว และ
สามารถรักษาพนักงานทีม่ คี ุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไป
และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย หากมีกรรมการหรือพนักงานรายใดจะได้รบั การจัดสรร
หลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจานวนหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีจ่ ะจัดสรร คณะกรรมการสรรหา
และพิจ ารณาค่า ตอบแทนจะต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็น ชอบตาม
ข้อกาหนดของสานักงาน กลต. อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มกี รรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย ถึงจะมีสทิ ธิในการให้ความ
เห็นชอบ
2.2.4 มีอานาจเชิญผูบ้ ริหารของบริษทั และหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมหรือชี้ แจงในเรื่อง
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้ทกุ กรณี
2.2.5 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้ดาเนินการอันเกีย่ วกับการ
พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
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3. คณะกรรมการบริ หารมีขอบเขต อานาจหน้ าที่ ดังนี้
3.1 ทาหน้าทีค่ วบคุมการบริหารงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนดไว้
และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั
3.2 พิจารณาการกาหนดอานาจและระดับการอนุ มตั ใิ ห้เป็ นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มกี ารแบ่งแยก
หน้าทีท่ อ่ี าจเอือ้ ให้เกิดการทาทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกาหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารทาธุรกรรม
กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อ
ป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุ มตั หิ ลักการ รวมถึง
ควบคุมให้มกี ารถือปฏิบตั ติ ามหลักการและข้อกาหนดทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว
3.3 พิจารณางบประมาณประจาปี และขัน้ ตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว
3.4 พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจให้เหมาะสม เพือ่
ประโยชน์ของบริษทั
3.5 พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนและกาหนดงบประมาณในการลงทุนตามอานาจในตารางอานาจอนุมตั ิ
3.6 พิจารณาการทาสัญญาต่าง ๆ ทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ตามอานาจในตารางอานาจอนุมตั ิ
3.7 รับผิดชอบให้มขี อ้ มูลที่สาคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินทีน่ ่าเชื่อถือ เป็ นไปตามมาตรฐาน
ทีด่ แี ละโปร่งใส
3.8 คณะกรรมการบริหารมีอานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่ วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อประกอบการ
พิจารณาเพิม่ เติมในเรือ่ งต่างๆ ได้
3.9 พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษทั และเสนอจ่ายปั นผลประจาปี ต่อคณะกรรมการบริษทั
3.10 พิจารณานโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษทั เพือ่ นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
3.11 พิจ ารณาการด าเนิ น ธุ ร กิจ ใหม่ หรือ การเลิก ธุ ร กิจ หรือ ลงทุ น หรือ ร่ ว มลงทุ น เพื่อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
3.12 กากับดูแลให้มขี นั ้ ตอนให้ผปู้ ฏิบตั งิ านต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทาที่ ผดิ ปกติ หรือการ
กระทาผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่ว งที และในกรณีท่เี หตุการณ์ ดงั กล่าวมี
ผลกระทบทีม่ สี าระสาคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเพื่อพิจารณาแก้ไขภายใน
ระยะเวลาอันสมควร
3.13 ด าเนิ น การใดๆ ตามความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่ไ ด้ ร ับ มอบอ าน าจจาก
คณะกรรมการบริษทั
3.14 ให้ม ีก ารประชุ ม คณะกรรมการบริห ารเป็ นประจ าอย่ า งน้ อ ยเดือ นละ 1 ครัง้ เพื่อ ติด ตามการ
บริหารงานทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
3.15 คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อคณะกรรมการบริษทั
เป็ นประจา และให้รายงานมติหรือการดาเนินการใดๆ ทีส่ าคัญทีอ่ ยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าทีข่ องคณะ
กรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ถัดไป
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อนึ่ง อานาจการอนุ มตั ขิ องกรรมการบริหารจะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีท่ าให้กรรมการบริหารหรือ
ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถลงมติอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีส่วน
ได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีขอบเขต อานาจหน้ าที่ ดังนี้
4.1 กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง และกรอบในการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร
4.2 กาหนดแผนจัดการความเสีย่ งของฝ่ ายจัดการ รวมทัง้ กระบวนการบริหารความเสีย่ งในภาพรวม
ขององค์กร
4.3 กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบตั ติ ามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งระดับ
องค์กรอย่า งต่อเนื่อง ติดตามผลการปฏิบตั ิตามกรอบการบริหารความเสี่ย งระดับองค์กร และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็ นประจา
4.4 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ รับทราบ
4.5 จัด ทาและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ย ง เพื่อติด ตามความเสี่ย งที่ม ีส าระส าคัญและ
ดาเนินการเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า องค์กรมีการจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4.6 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ าคัญ และมีหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นผูส้ อบทานเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการ
ความเสีย่ ง รวมทัง้ การนาระบบการบริหารความเสีย่ งมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ติ าม
ทัวทั
่ ง้ องค์กร
4.7 ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่ บว่าระดับความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง
4.8 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
5. คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการและความรับผิ ดชอบต่อสังคมมีขอบเขต อานาจหน้ าที่ ดังนี้
5.1 พิจารณานาเสนอแนวนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และ
จริย ธรรมธุร กิจ (Code of Business Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ ทัง้ นี้เพือ่ ให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ขิ ององค์กรทีไ่ ด้มาตรฐาน และเป็ นแนวทางทีถ่ กู ต้อง
5.2 กากับดูแลให้คาปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั สู่
มาตรฐานสากล
5.3 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
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7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ซึง่ ประกอบด้วย

1. นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล

2. นายยุทธนา แต่ปางทอง

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
เข้าร่วมประชุมจานวน 4 ครัง้

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
เข้าร่วมประชุมจานวน 4 ครัง้
มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงิน

3. นายชัคพัฒน์ นัสการ1

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
แต่งตัง้ เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบตามมติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2563
มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงิน

มีนางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1

นายชัคพัฒน์ นัสการ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าเป็ นกรรมการบริษทั ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่
7 กรกฏาคม 2563 ทดแทนนายวิทยา ภัทรเมธากุล ทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
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2. คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่าน ซึง่ ประกอบด้วย

1. นายยุทธนา แต่ปางทอง
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี เข้าร่วมประชุมเป็ นจานวน 3 ครัง้

2. นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี เข้าร่วมประชุมเป็ นจานวน 3 ครัง้

3. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชยั
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี เข้าร่วมประชุมเป็ นจานวน 3 ครัง้

มีนางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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3. คณะกรรมการบริ หาร มีจานวน 4 ท่าน ซึง่ ประกอบด้วย

1. นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
เข้าร่วมประชุมเป็ นจานวน 19 ครัง้

2. นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
เข้าร่วมประชุมเป็ นจานวน 19 ครัง้

3. นางสาวรักชนก สาเนียงล้า
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายบัญชี
และการเงิน
วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
เข้าร่วมประชุมเป็ นจานวน 19 ครัง้

4. นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ
กรรมการบริหาร1
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
วาระการดารงตาแหน่ ง 1 ปี
เข้าร่วมประชุมเป็ นจานวน 16 ครัง้ 1
หมายเหตุ นางสาวรักชนก สาเนียงล้า ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทัง้ นี้ มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 แต่งตัง้ นายเอกชัย
อาชาพิพฒ
ั น์ เข้าเป็ นกรรมการบริหารทดแทนนางสาวรักชนก สาเนียงล้า
มติคณะกรรมการบริหารครัง้ ที่ 4/2563 เมื่ อวันที่ 19 กุม ภาพันธ์ 2563 ได้แต่งตัง้ นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายปฏิบตั กิ าร เข้าเป็ นกรรมการบริหาร
1

มีนายฉัตรชัย นาคนิ่ม ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีจานวน 4 ท่าน ซึง่ ประกอบด้วย

1

2

3

นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล

นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์

นางสาวรักชนก สาเนียงล้า

นายยุทธนา พูนศิรพิ พิ ฒ
ั น์

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

ผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัย
และ DPA

วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี

วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี

เข้าร่วมประชุมจานวน 3 ครัง้

เข้าร่วมประชุมจานวน 3 ครัง้

วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
เข้าร่วมประชุมจานวน 3 ครัง้

วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
เข้าร่วมประชุมจานวน 3 ครัง้

4

หมายเหตุ นางสาวรักชนก สาเนียงล้า ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายบัญชี
และการเงิน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทัง้ นี้มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตัง้ นายเอกชัย อาชาพิพฒ
ั น์ เข้า เป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ งทดแทนนางสาวรักชนก สาเนียง
ล้า
มีนางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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5. คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการและความรับผิ ดชอบต่อสังคม มีจานวนทัง้ สิน้ 4 ท่าน ซึง่ ประกอบด้วย
1.นายชัคพัฒน์ นัสการ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
วาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี
เข้าร่วมประชุมเป็ นจานวน 1 ครัง้

2. นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์

กรรมการกากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
เข้าร่วมประชุมเป็ นจานวน 1 ครัง้

3. นางสาวรักชนก สาเนียงล้า

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายบัญชี
และการเงิน
วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
เข้าร่วมประชุมเป็ นจานวน 1 ครัง้

3. นายยุทธนา พูนศิรพิ พิ ฒ
ั น์

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัย / DPA
วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
เข้าร่วมประชุมเป็ นจานวน 1 ครัง้

หมายเหตุ นายชัคพัฒน์ นัสการ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าเป็ นกรรมการบริษทั ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2563 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ทดแทนนายวิทยา ภัทรเมธากุล ทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
นางสาวรักชนก สาเนียงล้า ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน้ กรรมการทีจ่ ะเข้ามาทาหน้าทีแ่ ทนอยู่ในระหว่างการสรรหา
มีนางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริ หาร
7.4.1 รายชื่อและตาแหน่ งของผู้บริ หาร
คณะผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวนทัง้ สิน้ 9 ท่าน ซึง่ ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
1. นางชุตภิ า
กลิน่ สุวรรณ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. นายจรัลพัฒน์
วิศาลสวัสดิ ์
3. นายจิตติพงษ์
โมระเสริฐ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ าร
4. นางสาวรักชนก
สาเนียงล้า
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีการเงิน
5. นายธเนศ
ปรุงเจริญกิจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
6. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชยั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
7. นายทินณากร
สมจิตต์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
8. นายยุทธนา
พูนศิรพิ พิ ฒ
ั น์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัยและ DPA
9. นางสาวนริษา
ทองมณี
สมุหบ์ ญ
ั ชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีแผนภาพโครงสร้างภายในของบริษทั ดังนี้

1

2

3

5

6

4

7

8

9
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1 – 10 คือผูบ้ ริหารของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามใน
ประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หมายเหตุ ตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมตั ิ
ให้มกี ารปรับโครงสร้างการบริหารภายในจากเดิมมีตาแหน่ งรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร 2 ตาแหน่ง ขอปรับลดลง
เหลือเพียง 1 ตาแหน่ง และหมายเลข 3 และ 8 เป็ นบุคคลเดียวกัน
7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผู้บริ หาร
การพิจารณาค่าตอบแทนกาหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ การจ่ายผลตอบแทนของพนักงานอย่ าง
เป็ นธรรมและเหมาะสม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดาเนินงานของบริษทั หรือ KPI เพือ่ ใช้ในการพิจารณา
ปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจาปี ให้กบั พนักงานของบริษทั โดยพิจารณาจากงบประมาณประจาปี
และเป้ าหมายการดาเนินงานของบริษทั รวมทัง้ สภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงิน
รางวัลประจาปี และอัตราการปรับขึน้ เงินเดือนประจาปี ของผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารขึน้ ไป และ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั พิ จิ ารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และ
สวัสดิการอืน่ ๆ ของพนักงานบริษทั ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงิน
7.4.3 จานวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริ หารและผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผู้บริ หารบริษทั จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษทั ในรูปแบบของ
เงินเดือน โบนัสประจาปี และค่าตอบแทนอืน่ ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
จานวนผูบ้ ริหาร (คน)
ค่าตอบแทนรวมผูบ้ ริหาร (ล้านบาท)
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ปี 2562
4
11.62

ปี 2563
9
16.41

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
 จานวนบุคลากร
จานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีพนักงาน (ไม่รวม
ผูบ้ ริหาร) ทัง้ สิน้ จานวน 282 คน และ 261 คนตามลาดับ โดยมีรายละเอียดจานวนพนักงานตามฝ่ ายงานดังนี้
สายงาน/หน่ วยงานหลัก
ฝ่ ายสานักเลขานุการ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายจัดซือ้
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ฝ่ ายเทคนิค
ฝ่ ายความปลอดภัย
บุคลากรประจาเรือ
รวมทัง้ สิ้ น

จานวน
ปี 2562
ปี 2563
1
2
7
8
4
3
6
5
3
3
2
2
7
6
4
4
5
2
244
226
282
261

 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษทั ในปี 2562 และปี 2563 คิดเป็ นจานวนเงินเท่ากับ 140.46 ล้านบาทและ
133.99 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าว เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าอาหาร เงินสมทบประกันสังคม และ
สวัสดิการอืน่ ๆ
 การเปลี่ยนแปลงของจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญในช่วงปี 2561 - 2563 ที่ ผ่านมา
– ไม่ม ี  ข้อพิ พาทแรงงานในปี ที่ ผ่านมา
บริษทั ไม่มสี หภาพแรงงานและไม่มพี นักงานบริษทั คนใดเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน และพนักงานไม่เคยยื่นข้อ
เรียกร้องให้มกี ารกาหนดข้อตกลงเกีย่ วกับสหภาพการจ้าง ทัง้ นี้ บริษทั ไม่เคยมีขอ้ พิพาทด้านแรงงานทีส่ าคัญ
 นโยบายทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรภายในองค์กรว่ามีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ บริษัทมีการ
กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม และมีการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาบุคลากรของบริษทั เพื่อเพิม่ พูน
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ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทางานรวมถึงทัศนคติ โดยจัดให้มกี ารอบรมทัง้ ภายในบริษทั โดยการ
ถ่า ยทอดความรู้จ ากผู้บ ริหารหรือหัว หน้ า งานให้กบั พนักงาน และการอบรมภายนอกโดยวิทยากรที่ม ีความรู้
ความสามารถจากภายนอกองค์กร นอกจากนี้ บริษทั ยังกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม
 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัท ได้ จ ัด ตัง้ กองทุ น ส ารองเลี้ย งชีพ พนั ก งานส าหรับ พนั ก งานประจ าทัง้ หมดของบริษัท ตามความใน
พระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลีย้ งชีพ พ.ศ 2530 ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มิถุนายน 2552
พนักงานและบริษทั จ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนี้ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละ
คน พนักงานจะได้รบั ส่วนทีบ่ ริษทั สมทบตามระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการทางานกับ
บริษทั บริษทั ได้แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทุนเพือ่ บริหารกองทุนตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลีย้ งชีพ
พ.ศ 2530 มีพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสารองเลี้ยงชีพจานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 53 ของจานวนพนักงาน
ทัง้ หมด
บริษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็ นจานวนเงิน
1,623,990.00 และ 1,529,219.00 บาท ตามลาดับ
7.6 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ ได้รบั มอบหมาย
 เลขานุการบริ ษทั
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้
นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริษทั โดยมีคุณสมบัตขิ องผูด้ ารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การ
บริษทั ปรากฎตามเอกสารแนบ 1
 ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
บริษัทมอบหมายให้ นางสาวนริษ า ทองมณี ด ารงตาแหน่ งเป็ น ผู้ควบคุ ม ดูแ ลการทาบัญชีโ ดยมี
คุณสมบัตขิ องผูด้ ารงตาแหน่งผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีปรากฎตามเอกสารแนบ 1
 ผู้ตรวจสอบภายใน
ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาเห็นชอบให้แต่งตัง้ บริ ษัท ที .กรุ๊ป แอดไวซอรี่
จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในประจาปี 2563 เพื่อทาหน้าทีก่ ากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของบริษทั โดยมี
คุณสมบัตขิ องผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในปรากฎตามเอกสารแนบ 3
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7.6.2 รายชื่อหัวหน้ างานนักลงทุนสัมพันธ์
นายเอกชัย อาชาพิพฒ
ั น์
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-254-6604 ต่อ 106
อีเมล์: ir@vltanker.com
7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีค่าตอบแทนให้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ใน
การสอบบัญชีเป็ นจานวน 1,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีทข่ี อรับการแต่งตัง้ ดังนี้
1. นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
3. นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9393
ทัง้ นี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีไม่เป็ นบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน กับบริษทั และไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริษทั แต่อย่างใด
7.6.4 กรณี ที่บริ ษทั เป็ น holding company
-ไม่ม-ี
8. รายงานผลการดาเนิ นงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิ จการ
8.1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ของคณะกรรมการประจาปี 2563
่ กบั ผู้
คณะกรรมการบริษทั มีสว่ นสาคัญอย่างยิง่ ต่อการกากับดูแลกิจการ ในการเสริมสร้างความเชือ่ มันให้
ถือหุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษทั ตลอดจนตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของ
บริษทั และมีหน้าทีด่ ูแลให้บริษทั ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
รวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุ นการทุจริตคอรัปชัน่ การอนุ มตั ินโยบายธุรกิจ
เป้ าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจาปี รวมถึงการควบคุมดูแล (Monitoring and
Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณทีก่ าหนดไว้
อย่า งมีป ระสิทธิภ าพ การตรวจสอบด้านการบริหารความเสี่ย ง (Risk Management) ให้ครอบคลุ ม ทัง้ องค์กร
รวมถึงการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะอื่น ๆที่เ ป็ นประโยชน์ ต่อบริษัท ทัง้ นี้ ภ าพรวมของการปฏิบ ัติหน้ า ที่ข อง
คณะกรรมการมีดงั นี้

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

124

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษทั กาหนดให้มกี ารประเมินผลของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ท่ี
ผ่านมาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มกี ารพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ
ในระหว่างปี ทผ่ี ่านมา และเพิม่ ประสิทธิผลการทางานของคณะกรรมการตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ผลการ
ประเมินนี้จะเป็ นเครื่องบ่งชี้ศกั ยภาพของคณะกรรมการ และการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของ คณะกรรมการ
อาทิ ผลประเมินทาให้ทราบถึงทักษะทีก่ รรมการยังขาดอยู่ ซึ่งจะนาไปสู่การวางแผนพัฒนากรรมการต่อไป เช่น
การพัฒ นาความรู้ด้า นกฎหมายที่เ กี่ย วกับ ธุ ร กิจ ของบริษัท หรือ ความรู้ด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ม ีก าร
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้ คณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีดงั นี้
1. คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้อนุ มตั ิและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทห่ี น่วยงานกากับดูแลกาหนด
2. เลขานุ การบริษทั จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษทั ภายในต้นเดือนธันวาคม
ของทุกปี
3. กรรมการบริษทั ทาแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษทั ภายในสิน้ เดือนธันวาคมของทุกปี
4. เลขานุ การบริษทั เป็ นผูส้ รุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการ
บริษทั และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
5. เลขานุ การบริษัท น าผลวิเ คราะห์แ ละความเห็น เพิ่ม เติม จากคณะกรรมการบริษัท ไปจัด ทาแผนเพื่อ
ดาเนินการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล มีกาหนดหลักเกณฑ์
การประเมินไว้ดงั นี้
1. คะแนนมากกว่าร้อยละ 95 อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
2. คะแนนระหว่างร้อยละ 80-95 อยูใ่ นเกณฑ์ ดี
3. คะแนนระหว่างร้อยละ 65-80 อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง
4. คะแนนระหว่างร้อยละ 50-65 อยูใ่ นเกณฑ์ พอใช้
5. ต่ากว่าร้อยละ 50 อยูใ่ นเกณฑ์ ควรปรับปรุง
 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ (ทัง้ คณะ) ประเด็นคาถามประกอบด้วย 6 หมวด
หลัก ได้แ ก่ 1) โครงสร้า งและคุณสมบัติข องกรรมการ 2) บทบาท/หน้ า ที่/ ความรับ ผิด ชอบของ
กรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทาหน้ าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ าย
จัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยกรรมการทีท่ าการประเมิน คือ กรรมการ
ทีด่ ารงตาแหน่งในช่วงเวลาประเมินผลตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2563 รวมทัง้ สิน้ 7 คน (ไม่
นั บ รวมกรรมการ 1 คน คือ นายชัค พัฒ น์ นั ส การ เนื่ อ งจากเพิ่ง เข้า รับ ต าแหน่ ง เมื่อ วัน ที่ 10
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กรกฏาคม 2563) สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทัง้ คณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 90.83
อยูใ่ นเกณฑ์ “ดี”
 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ประเด็นคา ถามประกอบด้วย 3
หมวดหลั ก ได้ แ ก่ 1) โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ 2) การปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ 3) การอุทศิ เวลาและการเข้าร่วมประชุม สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุ คคล
(ตนเอง) มีคา่ ระดับคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 98.32 อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก”
 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ประเด็นคา ถามประกอบด้วย 3
หมวดหลั ก คื อ 1) โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ 2) การปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ 3) การอุทศิ เวลาและการเข้าร่วมประชุม สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบ
ไขว้) มีคา่ ระดับคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 100 อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก”ณะกรรมการทัง้
ทัง้ นี้ ใ นรอบปี 2563 มีการพิจ ารณาสรรหาและแต่ ง ตัง้ กรรมการเข้า ใหม่จ านวน 1 ท่า น เพื่อทดแทน
กรรมการอิสระทีค่ รบออกตามวาระ ในการแต่งตัง้ กรรมการคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จานวน 1 ท่าน จากจานวนคณะกรรมการสรรหาทัง้ หมด 3 ท่าน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและ
กลันกรองบุ
่
คคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามข้อบังคับของบริษทั จะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล อุทศิ เวลา ความพยายามในการปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความเป็ นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขอความเห็นชอบจาก
กรรมการจากนัน้ จะนาเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์
ต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการทีม่ คี ุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
ดังนัน้ การเลือกตัง้ กรรมการผ่านทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริษทั ข้อที่ 24 .ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ ผูถ้ อื หุน้ หนึ่งคนจะ
มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ (1 หุน้ ต่อ 1 เสียง) ผูถ้ อื หุน้ จะแบ่งคะแนนไปเลือกกรรมการแต่ละรายใน
จานวนเท่าใดก็ได้หรือจะใช้คะแนนเสียงทัง้ หมดเลือกรายเดียวก็ได้ ทัง้ นี้บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมา
เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เท่ากับจานวนกรรมการทีพ่ งึ เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ กรณีทบ่ี ุคคลในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการทีพ่ งึ เลือกในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ได้อกี หนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมโดยในปี 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะทางานกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม คณะทางานบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้
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สรุปการประชุมคณะกรรมการปี 2563

ชื่อ-สกุล

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ กากับดูแลกิ จการ
บริ หารความ
และความ
บริ หาร
เสี่ยง
รับผิ ดชอบต่อ
สังคม
รวม 19 ครัง้
รวม 1 ครัง้
รวม 3 ครัง้

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิ จารณา
ค่าตอบแทน

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี

รวม 3 ครัง้

รวม 1 ครัง้

รวม 8 ครัง้

รวม 4 ครัง้

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สวุ านิชย์

8/8

-

-

-

-

-

1/1

นาวาโทสมชาติ

วิพศิ มากูล

8/8

4/4

-

-

3/3

-

1/1

นายยุทธนา

แต่ปางทอง

8/8

4/4

-

-

-

3/3

1/1

นายชัคพัฒน์

นัสการ1

4/4

0/2

-

1/1

-

-

1/1

นายทวีศลิ ป์

ชินะพัฒนวงศ์

8/8

-

-

-

-

-

1/1

นางชุตภิ า

กลิน่ สุวรรณ

8/8

-

19/19

-

-

3/3

1/1

นายจรัลพัฒน์

วิศาลสวัสดิ ์

8/8

-

19/19

1/1

3/3

-

1/1

นางสาวรักชนก

สาเนียงล้า2

8/8

-

19/19

1/1

3/3

-

1/1

1

นายชัคพัฒน์ นัสการ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าเป็ นกรรมการบริษทั ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ทดแทนนายวิทยา ภัทรเมธากุล ทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
และได้ทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วนหลังจากได้รบั การแต่งตัง้ โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จานวน 4 ครัง้ และไม่ได้เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
2นางสาวรักชนก สาเนียงล้า ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นายเอกชัยอาชา
พิพฒ
ั น์เข้าเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564


การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินของกรรมการตาม
ม ติที่ป ระชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวัน ที่ 7 กรกฏาคม 2563 อนุ ม ตั ิใ ห้กาหนดค่า ตอบแทน
กรรมการประจาปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1.4 ล้านบาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
บริษทั จ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านทีไ่ ม่ได้เป็ นพนักงานประจาและเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

เบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )
ปี 2563
ปี 2562
30,000
30,000
12,000
12,000
20,000
20,000
12,000
12,000
5,000
5,000
5,000
-

(2) ค่าตอบแทนรายเดือน
-ไม่ม-ี
(3) ค่าตอบแทนประจาปี
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562 และ 2563 ให้กรรมการในวงเงิน 1.2 ล้านบาท
เท่าเดิม ดังนัน้ การจ่ายค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการมีดงั นี้

ค่าตอบแทนประจาปี

ปี 2562
1,010,000

ปี 2563
925,000

ทัง้ นี้กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนประจาปี แต่จะได้รบั เป็ นโบนัสประจาปี ตามระเบียบของบริษทั
การจัดสรรค่าตอบแทนประจาปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดสรรในสัดส่วนเท่าเดิมเมือ่
เทียบกับปี 2562 แต่เนื่องจากปี 2563 นายชัคพัฒน์ นัสการ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าเป็ นกรรมการบริษัทในเดือน
กรกฏาคม 2563 ทีป่ ระชุมจึงพิจารณาเห็นควรจ่ายค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี 2563 ในอัตรากึง่ หนึ่งของจานวน
ทีจ่ ดั สรร ส่งผลให้คา่ ตอบแทนรวมประจาปี 2563 ลดลง
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(4) ค่าตอบแทนรายบุคคลในฐานะคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อ-สกุล

คณะกรรมการบริษทั
(บาท)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

คณะกรรมการชุดย่อย1
(บาท)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2563

พลเรือเอกไกรสร

จันทร์สวุ านิชย์

120,000

270,000

-

-

-

-

นาวาโทสมชาติ

วิพศิ มากูล

48,000

108,000

80,000

80,000

-

10,000

นายยุทธนา

แต่ปางทอง

48,000

108,000

48,000

48,000

-

5,000

นายวิทยา

ภัทรเมธากุล

48,000

-3

48,000

-3

-

-

นายชัคพัฒน์

นัสการ3

-

60,000

-

-

-

5,000

นายทวีศลิ ป์

ชินะพัฒนวงศ์

48,000

108,000

-

-

-

-

นางชุตภิ า

กลิน่ สุวรรณ2

-

-

-

-

-

-

นายจรัลพัฒน์

วิศาลสวัสดิ2์

-

-

-

-

-

-

นางสาวรักชนก

สาเนียงล้า2

-

-

-

-

-

-

576,000

654,000

308,000

128,000

-

20,000

รวม
หมายเหตุ:

1

2
3

คณะกรรมการย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง,
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารมีรายได้ประจาจะไม่ได้รบั ค่าเบี้ยประชุม
ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบจึงไม่มกี ารจ่ายค่าเบีย้ ประชุม และหลังมีมติ
จากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 แต่งตัง้ ให้นายชัคพัฒน์ นัสการ เข้าเป็ น
กรรมการบริษทั และได้รบั การแต่งตัง้ เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

8.1.3 การกากับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
-ไม่ม-ี
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8.1.4 การติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลกิจการ
บริษัท วี. แอล. เอ็น เตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เป็ น องค์กรที่ย ึด มันการด
่
าเนิ น ธุ ร กิจ ภายใต้
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็ นเลิศ มีคุณธรรม มีความโปร่ง ใส ตรวจสอบได้
ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ คานึงถึงผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
โดยรวม โดยได้นาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มาเป็ น
แนวปฏิบตั ิด้านการกากับดูแ ลกิจการที่ดที ่สี อดคล้องแนวทางการดาเนิ นงานของบริษัท โดยได้มกี าร
ประกาศใช้ค่มู อื การกากับดูแลกิจการทีด่ ฉี บับแรกตัง้ แต่ปี 2561 (CG Code 2017) เพื่อให้คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น
นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผู้ถือหุน้ และนักลงทุน แล้ว คณะกรรมการบริษทั ได้
กาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการเพื่อนาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการ
ทีเ่ ป็ นเลิศ โดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและมีจริยธรรม เคารพสิทธิ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร ดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ทัง้ นี้บริษทั ยังมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามการกากับดูแลกิจการทีด่ อี กี 4 ประเด็นดังนี้
(1) การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ได้กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกันและข้อ พึงปฏิบตั ทิ างธุรกิจและจริยธรรม
ทางธุรกิจ เป็ นการส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษทั บริษทั จะจัดให้มคี วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความจาเป็ นและความเหมาะสม
ของรายการนั น้ หรือ ผู้ต รวจสอบบัญ ชี เป็ นผู้ใ ห้ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการระหว่ า งกัน ดัง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี เพื่ออนุ มตั ริ ายการดังกล่าวก่อนการเข้าทารายการ ทัง้ นี้
การพิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผูท้ อ่ี าจมี
ความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในการทารายการ
ระหว่างกันนัน้ ๆ
ในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ได้ตรวจสอบกรณีทอ่ี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี
ข้อสรุปดังนี้
 การมีรายการเกี่ยวโยงกันในกิจการที่อาจมีความขัดแย้งระหว่างบริษทั กับบุคคลเป็ นกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เป็ นการให้บริษทั เช่าสิง่ ปลูกสร้างเพือ่
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ใช้เป็ นสานักงานใหญ่จงั หวัดกรุงเทพมหานครและสานักงานที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี โดย
รายการดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบขนาดของรายการจากผู้ ตรวจสอบบัญชี ได้รบั ความเห็นชอบ
ความสมเหตุสมผลของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การอนุ มตั ิการทารายการ
ดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ มีรายละเอียดของรายการเกีย่ วโยงเปิ ดเผยไว้ใน ข้อที่ 9.2
 การตรวจสอบการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ พบว่าไม่มกี รรมการท่านใดดารงตาแหน่ งใน
กิจการอืน่ ซึง่ มีการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือมีลกั ษณะค้าแข่ง
(2) การใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์
บริษทั ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญต่อการดาเนินการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) รวมทัง้ การถ่วงดุลอานาจ ตระหนักถึงความสาคัญของการนาข้อมูลภายใน
ของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั จึงเห็น ควรให้มกี ารกาหนด
มาตรการควบคุมดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั โดยการออกนโยบายการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
และการรายงานถือครองหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทมีการดาเนินงานที่โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี
กาหนดห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษทั ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายใน
ต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง และห้ามบุคลากรของบริษทั ดังกล่าวข้างต้นทาการ
ซื้อขายหุ้นของบริษทั ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
สาระสาคัญอืน่ ๆ สูส่ าธารณชน มีเลขานุการบริษทั คอยติดตามและแจ้งเตือนต่อคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร 4
ลาดับของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ให้งดทาการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนบริษทั จะเผยแพร่งบ
การเงิน และต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
หรือด้วยวิธอี น่ื ใดตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ในปี ที่ผ่ า นมาไม่ พ บว่ า กรรมการและผู้บ ริห ารมีก ารซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ใ นช่ ว งที่บ ริ ษั ท
กาหนดให้งดการซือ้ ขาย
นอกจากนี้แล้วบริษทั ยังได้กาหนดข้อพึงปฏิบตั ทิ างธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจสาหรับฝ่ าย
บริหารและพนักงานซึง่ เปรียบเสมือนคูม่ อื ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน กาหนดให้กรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เ กี่ย วข้องของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทัง้ ชี้แจงบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด
ดังกล่าวด้วย
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(3) การต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่
บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส และเป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ต่อต้านการคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบ ด้วยตระหนักดีถงึ ภัยร้ายแรงของการคอร์รปั ชันที
่ ท่ าลาย
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม ทัง้ ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ (“นโยบาย”) ถือเป็ นส่วนเพิม่ เติมของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และได้รบั การ
อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 และได้ประกาศผ่านเว็บไซต์
ของบริษทั www.vltanker.com
นอกจากนี้แล้วพนักงานทุกคนต้องได้รบั การอบรมหรือทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรือ่ งการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และสาหรับพนักงานใหม่จะต้องผ่านการอบรมในเรื่องดังกล่าวก่อนได้รบั การ
บรรจุเข้าเป็ นพนักงานหรือในโอกาสแรกทีม่ กี ารอบรม โดยในปี ทผ่ี ่านมาพนักงานของบริษทั ได้ผ่านการ
อบรมแล้วคิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 มีการกาหนดบทการลงโทษให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงาน
ของบริษทั และ / หรือข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(4) การแจ้งเบาะแส (Whistlebloeing)
บริษั ท ได้ เ ปิ ดช่ อ งทางให้ พ นั ก งาน ลู ก ค้ า หรือ บุ ค คลภายนอก สามารถแจ้ ง เบาะแส
ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกีย่ วกับการทุจริต หรือการกระทาใดอันไม่เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ข อง
บริษทั ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย สามารถยื่นเรื่องแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลทีน่ ่ าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดจะต้อง
เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้สามารถดาเนินการสอบสวน โดยจะแสดงตัวตนหรือไม่แสดงตัวตนก็ได้
และส่งไปยังกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทาง https://vlenterprise.co.th/th/contact.php
ในปี ทผ่ี า่ นมาไม่พบการแจ้งเบาะและข้อร้องเรียนใดๆทีเ่ กีย่ วกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบาย
การกากับดูแลกิจการของบริษทั
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8.2 รายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
8.2.1 จํานวนครัง้ การประชุมและการเข้าประชุม1
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน มีการเลือก
ประธานกรรมการอิสระ 1 ท่าน จากการพิจารณาคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม และกําหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 4
ครัง้ และมีอาํ นาจในการเรียกประชุมเพิม่ ได้ตามความจําเป็ น ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจํานวนกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดจึงเป็ นองค์ประชุม นอกจากนี้บริษทั มีการกําหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า
อย่างชัดเจน และนําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ หรือ เรียกขอ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม
ในปี ทผ่ี า่ นมานี้บริษทั จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวนทัง้ สิน้ 4 ครัง้ เมือ่ วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีกรรมการ
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการตรวจสอบถือครบเป็ นองค์ประชุม สามารถสรุปได้ดงั นี้
การประชุม

จํานวนกรรมการเข้าร่วมประชุม ( 3 ท่าน)

ครัง้ ที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

2

ครัง้ ที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

2

ครัง้ ที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2563

2

ครัง้ ที่ 4 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

2

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมี 1 ท่านติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบในครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ได้ และมีกรรมการ 1 ท่านทีค่ รบกําหนดออกตามวาระเมือ่ วันที่ 10
กรกฏาคม 2563 ทําให้การประชุมในครัง้ ที่ 3 มีตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลง แต่ทงั ้ นี้กรรมการทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ เข้าใหม่ตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 นัน้ ได้มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จึงมีมติแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่และเป็ น
กรรมการอิสระเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบ และสําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 4 มีการขอเลื่อน
วันประชุมอย่างกระทันหันด้วยสาเหตุทย่ี อมรับได้ จึงส่งผลให้กรรมการใหม่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่ง
กรรมการท่านนัน้ ได้ทาํ การแจ้งต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและชีแ้ จงเหตุผลทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
1
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8.2.2 ผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
กลไกทีส่ าํ คัญในการกํากับดูแลกิจการทีด่ ปี ระการหนึ่ง คือ การทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) ได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างอิสระเพื่อให้การดําเนินการของบริษทั อยู่ภายใต้กรอบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
จึงได้ทาํ การพิจารณาเรือ่ งสําคัญต่างๆ โดยครอบคลุมขอบเขต ความรับผิดชอบตามกฎบัตร ดังนี้
1. การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
ถึงความเหมาะสมของแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและขอบเขตหน้าทีก่ าร
ปฏิบตั งิ านทีค่ รอบคลุมทุกหน่วยงาน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าแผนการตรวจสอบและขอบเขตหน้าทีจ่ ะ
ช่วยให้บริษทั มีระบบการจัดการควบคุมภายในและระบบบัญชีทด่ี เี พียงพอในการทีจ่ ะป้ องกัน
รายการทุจริต และข้อบกพร่องต่างๆ
ในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบภายในจากหน่ วยงานภายนอก คือ
บริษัท ที. กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จํา กัด เพื่อทํา การตรวจสอบและสอบทานระบบการความคุม
ภายในเป็ นรายไตรมาสจํานวนทัง้ สิน้ 4 ครัง้ เมือ่ เข้าทําการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
เรียบร้อยแล้วในแต่ละไตรมาส ผูส้ อบทานระบบจะทําการออกรายงาน นําเสนอต่อฝ่ ายบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
2. การกํากับดูแลการจัดทํารายทางการเงินของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคัญ
กับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีท่จี ะต้องมีความอิส ระในการสอบทานงบการเงิน ของ
บริษทั เพือ่ ให้การสอบทานงบการเงินของบริษทั เป็ นไปด้วยความโปร่งใส อีกทัง้ ยังพิจารณา3
ถึงขอบเขต หน้ าทีข่ องผู้สอบบัญ ชี หลักการบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี การปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชี การเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีทส่ี าํ คัญ
ในปี ทผ่ี า่ นมาคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเห็นชอบแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี บริษทั สอบ
บัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทําการเข้าสอบบัญชีเป็ นรายไตรมาส
จํานวน 3 ครัง้ และตรวจสอบประจําปี 1 ครัง้ โดยมีรายนามผูส้ อบบัญชี คือ นางสาวธัญพร ตัง้
ธโนปจัย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9169 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4891และ
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็ นจํานวน 1 ล้านบาท ซึง่ ค่าบริการสอบบัญชีเท่ากับปี ก่อน
ทัง้ นี้ผสู้ อบบัญชีได้เข้ามารายงานการสอบทานงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สมํ่าเสมอ
3. การสื่อ สารเรื่อ งสํา คัญ ระหว่ า งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ส อบบัญ ชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบเปิ ดโอกาสให้ผู้ส อบบัญ ชีร ายงานถึง ปั ญ หา หรือ ข้อ จํ า กัด ที่เ กิด ขึ้น จากการ
ตรวจสอบงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงของนโยบายบัญชีทอ่ี าจส่งผลกระทบการดําเนินการ
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ของบริษทั รวมถึงเครื่องมือทางการเงินที่เกิดขึน้ ใหม่หรือข้อกฏหมายทีม่ กี ารบังคับใช้ใหม่
เพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต พร้อมวาง
แนวทางการปฏิบ ัติง านของบริษัท ให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย สอดคล้อ งตามระเบีย บการ
ปฏิบตั งิ าน
4. คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นกลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ านตรวจสอบและผูป้ ฏิบตั งิ านอืน่ ในสํานัก
งานสอบบัญชีแ ละสํา นัก งานเครือข่า ยของสํา นัก งานสอบบัญชีได้ป ฏิบ ัติต ามข้อ กํา หนด
จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีไม่สง่ ผลกระทบต่อความเป็ นอิสรของผูส้ อบบัญชีในการสอบทาน
งบการเงินของบริษทั
5. การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการพิจารณารายการเกีย่ วโยงกันทีอ่ าจ
มีความขัด แย้งทางผลประโยชน์ อย่า งสมํ่า เสมอ เพื่อให้ม นใจว่
ั ่ า รายการดังกล่ า วมีความ
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
ในปี ที่ผ่ า นมานี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ป ฏิบ ัติห น้ า ที่แ ละให้ค วามเห็น ไว้อ ย่ า ง
ระมัดระวังสําหรับรายการเกีย่ วโยงทีเ่ กิดขึน้ ได้มกี ารพิจารณาและตรวจสอบเทียบเคียงขนาด
ของรายการเกีย่ วโยงว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ นี้มกี ารเปิ ดเผย
รายละเอียดดังกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 9.2
8.3 สรุปการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
8.3.1 จํานวนครัง้ การประชุมและการเข้าประชุม
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน1
การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน
3 ท่าน และมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการ
กําหนดให้มหี รือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควรอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และมีอํานาจในการเรียกประชุมเพิม่ ได้ตาม
ความจําเป็ น โดยในปี ทผ่ี ่านมาได้มกี ารจัดประชุมเป็ นจํานวน 3 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจํานวน 3 ท่าน
ครบทุกการประชุมดังนี้
การประชุม

1
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จํานวนกรรมเข้าร่วมประชุม

ครัง้ ที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

3

ครัง้ ที่ 2 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

3

ครัง้ ที่ 3 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

3

รายชื่อคณะกรรมการเปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหัวข้ อที่ 7.3.2
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• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม1
การประชุมของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย
กรรมการจํานวน 4 ท่าน และมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีการกําหนดให้มหี รือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควรอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และมีอาํ นาจ
ในการเรียกประชุมเพิม่ ได้ตามความจําเป็ น โดยในปี ทผ่ี า่ นมาได้มกี ารจัดประชุมเป็ นจํานวน 1 ครัง้ โดยมีกรรมการ
เข้าร่วมประชุมจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
การประชุม
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม 2563

จํานวนกรรมการเข้าร่วมประชุม
3

• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง1
การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน และมี
กรรมการอิสระ 1 ท่าน ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการกําหนดให้มหี รือเรียกประชุม
ตามทีเ่ ห็นสมควรอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และมีอาํ นาจในการเรียกประชุมเพิม่ ได้ตามความจําเป็ น โดยในปี ทผ่ี ่านมา
ได้มกี ารจัดประชุมเป็ นจํานวน 3 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจํานวน 4 ท่าน ดังนี้
การประชุม

จํานวนกรรมการเข้าร่วมประชุม

ครัง้ ที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2563

4

ครัง้ ที่ 2 วันที่ 8 กันยายน 2563

4

ครัง้ ที่ 3 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

3

หมายเหตุ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งกําหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งจํานวน 4 ครัง้ ต่อปี (ไตรมาสละ 1 ครัง้ ) เพือ่ ติดตามควบคุมการบริหารจัดการความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ แต่
เนื่องจากในปี ท่ผี ่านมา เกิดเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า (โควิด 19) ทําให้บริษทั สามารถจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้เพียง 3 ครัง้

1

รายชื่อคณะกรรมการเปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหัวข้ อที่ 7.3.2
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• คณะกรรมการบริหาร1
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน และมีกรรมการ
บริษท 1 ท่าน ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานคณะกรรมการบริหาร มีการกําหนดให้มหี รือเรียกประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1
ครัง้ และมีอํานาจในการเรียกประชุมเพิม่ ได้ตามความจําเป็ น โดยในปี ทผ่ี ่านมาได้มกี ารจัดประชุมเป็ นจํานวน 19
ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจํานวน 4 ท่าน ดังนี้
การประชุม

จํานวนกรรมการเข้าร่วมประชุม

ครัง้ ที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2563

3

ครัง้ ที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2563

3

ครัง้ ที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

3

ครัง้ ที่ 4 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 25632

4

ครัง้ ที่ 5 วันที่ 20 มีนาคม 2563

4

ครัง้ ที่ 6 วันที่ 23 เมษายน 2563

4

ครัง้ ที่ 7 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

4

ครัง้ ที่ 8 วันที่ 23 มิถุนายน 2563

4

ครัง้ ที่ 9 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

4

ครัง้ ที่ 10 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

4

ครัง้ ที่ 11 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

4

ครัง้ ที่ 12 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

4

ครัง้ ที่ 13 วันที่ 22 กันยายน 2563

4

ครัง้ ที่ 14 วันที่ 27 ตุลาคม 2563

4

ครัง้ ที่ 15 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

4

ครัง้ ที่ 16 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

4

ครัง้ ที่ 17 วันที่ 4 ธันวาคม 2563

4

ครัง้ ที่ 18 วันที่ 10 ธันวาคม 2563

4

ครัง้ ที่ 19 วันที่ 24 ธันวาคม 2563

4

1

รายชื่อคณะกรรมการเปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหัวข้ อที่ 7.3.2
2
มีการแต่งตังกรรมการเพิ
้
ม่ 1 ท่านในการประชุมครัง้ ที่ 4 ทําให้ จํานวนกรรมการของคณะกรรมการบริ หารมีจํานวน 4 ท่าน
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8.3.2

ผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนในปี ท่ีผ่ า นมาได้
กาหนดให้บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเข้าทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการ ตัง้ แต่วนั ที่
4 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ มีการประกาศรายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั และมีผลปรากฏว่าไม่
มีผถู้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็ นกรรมการ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงพิจารณาสรร
หาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ า้ นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั มีภาวะ
ผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล อุทศิ เวลา ความพยายามในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเป็ นธรรม มีความตรงไปตรงมา มี
ความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัตกิ ารทางานทีด่ ไี ม่ด่างพร้อย มีจริยธรรมทีด่ งี าม ไม่มคี ณ
ุ สมบัตแิ ละ
ลักษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ ขอความเห็นชอบให้นา
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้พจิ ารณากาหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน
ของคณะกรรมการของบริษทั พนักงานอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม ซึง่ มีรายละเอียดเปิ ดเผยไว้ในข้อที่ 7.4.3 และ
8.1.2 ซึง่ ได้ผา่ นการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมในปี ท่ี
ผ่านมีกรรมการอิสระท่านใหม่ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ เข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งประธานคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ ได้ยกระดับการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยการให้นโยบายและแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการ มีคาสังให้
่ จดั ตัง้ คณะทางานกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อติดตามและลง
มือปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ นรูปธรรม ทัง้ นี้คณะกรรมการยังได้ให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจ การที่ดี และเพื่อให้คณะกรรมการได้ติด ตามผลการปฏิบ ัติงานของคณะทางานตามที่ได้ม อบหมาย จึงได้
กาหนดให้มกี ารจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
นอกจากนี้แล้วยังได้วางหลักการปฏิบตั งิ านในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ บริษทั ควร
จัดให้มกี ารวางแผนโครงการทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่งต้องครอบคลุมในเรื่องสังคม สิง่ แวดล้อม ด้านความ
ยังยื
่ นทีท่ งั ้ ธุรกิจและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ย งในปี ท่ผี ่านมาคณะกรรมการได้ใ ห้
ความสาคัญในการติดตามการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การติดตามเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และทัน
ต่ อเหตุ การณ์ ท่มี กี ารเปลี่ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ว มากขึ้น ในปั จ จุ บ ัน ดังนัน้ มติท่ปี ระชุม จึงเห็น ควรให้แ ต่ งตัง้
คณะทางานบริหารความเสีย่ งเพือ่ ติดตามและประเมินความเสีย่ งอย่างใกล้ชดิ และวางแนวทางการปฏิบตั งิ านของ
คณะทางานด้วยการกาหนดให้มกี ารประชุ มของคณะทางานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ พร้อมให้กรรมการบริหาร
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ความเสี่ยงทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ทําหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาให้กบั คณะทํางาน เนื่องจากบริษทั ประกอบธุรกิจใน
ลักษณะเฉพาะทางจึงให้แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบออกเป็ น 2 ส่วน คือส่วนขององค์กร และส่วนของการปฏิบตั กิ าร
ซึง่ จะช่วยลดอัตราความเสียหายและผลกระทบต่อบริษทั ทัง้ นี้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งยังได้นําเสนอผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบด้วย
• คณะกรรมการบริหาร1
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารในปี ทผ่ี ่านได้มกี ารจัดประชุมอย่างสมํ่าเสมอเพือ่
พิจารณาในเรื่องสําคัญต่างๆของบริษทั เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ได้วางไว้ การ
พิจารณาปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ซึ่งในตลอดปี 2563 นัน้ มีเหตุการณ์ ทส่ี ่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การ
ดําเนินงานของบริษทั เป็ นอย่างมากจึงต้องมีการ ปรับเปลี่ยนวิธกี ารดําเนินงาน พิจารณาหาช่องทางใหม่ๆทีเ่ ป็ น
ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อบริษทั รวมถึงการวางแผนควบคุมการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์ ทม่ี กี ารแพร่ระบาดอย่าง
หนักของเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า (โควิด19) เพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานในทุกส่วนเกิดการติดเชือ้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
บริษัทอย่างร้ายแรง พร้อมกับการปฏิบตั ิงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งที่คอยติดตามกําชับอย่าง
ใกล้ชดิ จนพ้นระยะของการแพร่ระบาด ทําให้ไม่พบการติดเชือ้ ของพนักงานในบริษทั เลย นอกจากนี้แล้วคณะกรรม
กาบริหารยังสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในการป้ องกันจากเหตุการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึน้
การติดตามควบคุม ดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทอ่ี าจส่อแววทุจริตต่อบริษทั ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ด้วยการสื่อสาร เน้ นยํ้า เฝ้ าระวัง ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งจะมีการรายงานเหตุการณ์ ท่สี ําคัญต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ให้รบั ทราบอย่างสมํ่าเสมอ และรับคําสังหรื
่ อข้อแนะนําทีท่ างคณะกรรมการบริษทั ได้ให้ไว้ไป
ปฏิบตั ิ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
9.1.1 ความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ว ผลสรุปใน
ภาพรวมของการสอบทานระบบควบคุมภายใน มีการติดตามการแก้ไขในประเด็นทีพ่ บเจออย่างสมํ่าเสมอ รวดเร็ว
และยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั และซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสามารถสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ทัง้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร
การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมทีด่ ี เป็ นรากฐานทีส่ าํ คัญของระบบการควบคุมภายใน
ทีม่ ปี ระสิทธิผล ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องสร้างสภาวะหรือปั จจัยต่างๆ ซึ่งเอือ้ ให้ระบบการควบคุมภายใน
ดําเนินไปได้ตามทีบ่ ริษทั มุ่งหวังเป็ นการสร้างบรรยากาศ การควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษทั ตระหนักถึง
ความจําเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การทีฝ่ ่ ายบริหารให้ความสําคัญต่อความซื่อสัตย์สจุ ริตและจริยธรรม
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ในการดาเนินธุรกจิ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกาหนดหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน การมีนโยบาย
และระเบยีบปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
จากการประเมินพบว่า บริษทั มีการจัดโครงสร้างองค์กรไว้อย่างเหมาะสม และสนับสนุ นให้ฝ่าย
บริหารสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิท่ีเอื้อ ต่อระบบการ
ควบคุมภายในทีด่ ี ซึง่ ได้แก่
 มีการกาหนดเป้ า หมาย แผนการด าเนิ น งาน ( Business Plan ) และงบประมาณ ส าหรับปี
2563 ทีเ่ ป็ นรูปธรรมชัดเจน และสามารถประเมินผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
 มีการทบทวนการด าเนิ น งานตามเป้ า หมายอย่า งใกล้ช ดิ โดยคานึ งถึงความเป็ น ไปได้ข อง
เป้ าหมายที่กาหนด และปั จจัยสภาพแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์และปรับแผนการดาเนินงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
 มีการจัดทานโยบาย ระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน รวมถึงข้อกาหนดเกีย่ วกับจริยธรรมทีเ่ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
2. การประเมินความเสีย่ ง
การประกอบธุรกิจของบริษทั ย่อมดาเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดย
สาเหตุของความเสีย่ งอาจมาจากทัง้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก การที่จะนาพาให้บริษทั รอดพ้นจากอันตรายที่
เกิดจากความเสีย่ งยงได้นนั ้ ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องมีการระบุความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ประสบอยู่ วิเคราะห์ผลกระทบ และ
กาหนดมาตรการบรรเทาความเสีย่ ง
จากการประเมินพบว่า บริษัทให้ความสาคัญกับการบริหารความสี่ ยง โดยฝ่ ายบริหารมีการ
ประเมินความเสีย่ ง ( Risk Assessment ) ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ ทีม่ า
จากปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอกอย่างสม่าเสมอ โดยบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะทางานดาเนินการบริหารความ
เสีย่ งมารับผิดชอบทาหน้าที่น้ี ซึ่งประกอบด้วย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายบัญชี
และการเงิน และผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัย/DPA โดยมีรองประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานคณะทางานฯ
บริษทั มีการกาหนดกระบวนการบริหารความเสีย่ งไว้ 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์
2. การระบุหรือบ่งชีค้ วามเสีย่ ง
3. การประเมินความเสีย่ ง
4. การจัดการความเสีย่ ง
5. การติดตาม ประเมินผล และทบทวน
โดยได้มกี ารจัดทาคูม่ อื การบริหารความเสีย่ งเพือ่ เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน
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บริษทั ได้วเิ คราะห์ถงึ ปั จจัยทีจ่ ะทําให้ความเสีย่ งเกิดขึน้ ( Risk Identification ) เพื่อให้ทราบว่า
เป็ นปั จจัยทีค่ วบคุมได้หรือไม่ เพื่อหามาตรการในการทีจ่ ะป้ องกันหรือลดความเสีย่ ง โดยได้จําแนกความเสีย่ งของ
บริษทั ออกเป็ น ดังนี้
1) ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่
2) ความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงนโยบายภาครัฐทีม่ ผี ลต่อสัญญาขนส่ง
3) ความเสีย่ งจากความไม่มนคงของเศรษฐกิ
ั่
จ ภายในประเทศและภาวะหดตัวของการใช้น้ํามัน
ในตลาดโลก
4) ความเสีย่ งทีพ่ นักงานและผูบ้ ริหารภายในสํานักงานจะติดโรค COVID 19
5) ความเสีย่ งต่อความเสียหายของทรัพย์สนิ ในสํานักงาน
6) ความเสีย่ งในการทดแทนของพนักงานระดับผูบ้ ริหาร
7) ความเสีย่ งเรือ่ งค่าปรับในการอบรม
8) ความเสีย่ งจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมาตรฐานทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนภายใต้กรอบเวลาทีก่ าํ หนด
9) ความเสีย่ งจากการถูกบุคคลภายนอกหรือผูไ้ ม่ประสงค์ดี (Hacker)
10) ความเสีย่ งเรือ่ งระบบล่มจากการติดไวรัส
11) ความเสีย่ งเรือ่ งไฟฟ้ าลัดวงจร การใช้ไฟเกินกระแสและอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน
คณะทํางานบริหารความเสีย่ งได้หามาตรการในการทีจ่ ะป้ องกันหรือลดความเสีย่ ง และติดตาม
สถานการณ์ทเ่ี ป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสีย่ ง เพือ่ ประเมินสถานการณ์และผลกระทบทีม่ ตี ่อบริษทั อีกทัง้ มี
การติดตามและประเมินผลหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการทบทวนแผนการบริหารความเสีย่ งเพือ่ วิเคราะห์
และปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
3. การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหารเป็ นกิจกรรมทีส่ าํ คัญเพื่อให้บริษทั มันใจว่
่ า แนวทางที่
ฝ่ ายบริหารกําหนดไว้ได้รบั การตอบสนองและปฏิบตั ติ ามจากทุกคนในบริษทั ซึ่งได้แก่ มีการกําหนดอํานาจและ
ระดับการอนุ มตั ริ ายการมีการแบ่งแยกหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ าน การกําหนดขัน้ ตอน และวิธกี ารทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม และมีการกําหนดวิธกี ารเพือให้แน่ ใจว่าบริษทั ได้
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการประเมินพบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยทัวไป
่ ( General Control ) ที่ม ี
ประสิทธิภาพและมีความรัดกุมตามสมควร เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจและขนาดของกิจการ โดยบริษทั
ได้มกี ารกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และวงเงินอํานาจอนุ มตั ขิ องผูบ้ ริหารในแต่ละระดับไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
อย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าทีท่ อ่ี าจเอื้อ ให้เกิดการกระทําทีท่ ุจริตออกจากกันอย่างชัดเจน เพือ่ ให้สามารถ
สอบยันความถูกต้องระหว่างหน่วยงานได้
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กรณีท่บี ริษัทมีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวบริษทั มีมาตรการติดตามให้การทารายการที่เกีย่ วโยงกันต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุ มตั ทิ ่เี ป็ นไปตาม
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายการที่เกีย่ ว
โยงกัน นั น้ จะต้อ งมีค วามสมเหตุ ส มผลและมีร าคาเป็ นไปตามราคายุ ติธ รรม โดยต้อ งได้ร ับ การอนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการบริษทั ผูม้ สี ว่ นได้เสียในธุรกรรมใดจะไม่มสี ทิ ธิท่จี ะพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ การพิจารณารายการที่
เกีย่ วโยงกันต้องคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นสาคัญโดยถือเสมือนเป็ นรายการทีก่ ระทากับบุคคลภายนอก
( at arms’ length basis ) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญกับการตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบที่เกีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ( Compliance Audit ) เพื่อลดความเสียงในการประกอบ
ธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษทั
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
การตัดสินใจบนพื้น ฐานทีม่ ขี อ้ มูลทีม่ คี ุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ถือเป็ นการปฏิบตั ิ
หน้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง ดังนัน้ การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังกรรมการหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่าง
ยิง่ และเป็ นสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ข้อมูลที่มคี ณ
ุ ภาพควรจะต้องมีเนื้ อหา
ทีจ่ าเป็ น เพียงพอต่อการตัดสินใจมีความถูกต้องสมบูรณ์เป็ นปั จจุบนั มีรปู แบบทีเ่ ข้าใจง่าย และมีการจัดเก็บทีด่ เี ป็ น
หมวดหมู่
บริษทั ใช้นโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) ทีอ่ า้ งอิงมา
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) โดยบริษทั ได้เลือกใช้วธิ กี ารทางบัญชีท่ีเหมาะสม
กับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั นโยบายการบัญชีของบริษทั ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
จากการประเมินพบว่า ระบบสารสนเทศด้านบัญชีและการเงินของบริษทั มีการควบคุมภายในที่
ดี นโยบายการบัญชีข องบริษัทเป็ น ไปตามหลักการบัญชีท่ี ร บั รองทัว่ ไปและมีความเหมาะสมกับ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั โดยมีการจัดเก็บสมุดบัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย
ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้จดั ให้มรี ะบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล ที่เอื้อต่อการควบคุมภายในที่ดี และมีการ
จัดเตรียมข้อมูลทางการเงินทีจ่ าเป็ นเพียงพอต่อการตัดสินใจของฝ่ ายบริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
6. ระบบการติดตาม
การที่บ ริษัทจะด าเนิ น งานได้อ ย่า งมีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผล บริษัทควรต้องติด ตาม
อย่างสม่าเสมอว่า มีการปฏิบตั ติ ามเป้ าหมายทีว่ างไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดาเนินอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทเ่ี ปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ ข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รบั การแก้ไขอย่า ง
ทันท่วงที
จากการประเมิน พบว่ า บริษัท มีร ะบบการติด ตามที่ช่ ว ยในการด าเนิ น งานเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ได้แก่
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• มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนิน ธุรกิจและแผนงานสําหรับปี 2563 ทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ ที่
ผ่านมาคณะกรรมการได้มกี ารตดิตามผลการดําเนินงานเป็ นประจําทุกไตรมาส เพื่อเปรียบ
เทีย บผลการดํ า เนิ น งานที่เ กิด ขึ้น จริง กับ เป้ า หมายที่ว างไว้ เพื่อ นํ า มาพิจ ารณาปรับ ปรุง
เป้ าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริง
• จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ โดยได้ว่าจ้าง
ผู้ต รวจสอบจากภายนอกมาทํา หน้ า ที่เ ป็ นผู้ต รวจสอบภายใน ซึ่ง จะเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งสําเนารายงานให้ผบู้ ริหารและผูร้ บั
การตรวจทราบ เพือ่ นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนทีพ่ บจากการตรวจ
• ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ติด ตามผลการตรวจสอบ และการปฏิบตั ิของผู้รบั การตรวจตาม
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าฝ่ ายบริหารและหน่ วยงานทีร่ บั การตรวจได้นําข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล โดยจะรายงานผลการติดตามความคืบหน้าใน
การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
9.1.2 ข้อบกพร่องเกีย่ วกับระบบควบคุมภายใน
-ไม่ม-ี
9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
-ไม่ม-ี
9.1.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้
แต่งตัง้ บริษทั ที.กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จํากัด ให้ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์
2563 เป็ นระยะเวลา 1 ปี ซึง่ บริษทั ที.กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จํากัด ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งวรรณ แซ่ล้ี ผูต้ รวจสอบ
ภายในของประเทศไทย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ู้
ตรวจสอบภายในของบริษทั
ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ ผู้ดํ า รงตํ า แหน่ ง หัว หน้ า งานตรวจสอบภายในได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านวุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าที่
และมีความเป็ นอิสระในการเข้าสอบทานระบบควบคุมภายใน ผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายใน
Internal Audit Certificate (IACP) โครงการอบรมเพื่อรับวุฒบิ ตั รด้านการตรวจสอบภายใน ของสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ ปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบ 3
9.1.5 การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.2 รายการระหว่างกัน
บริษทั มีการจัดทานโยบายการทารายการระหว่างของบริษทั กับบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง บุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคตซึ่งเป็ น
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอานาจ
ต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง และมี
เงือ่ นไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงือ่ นไขทีส่ มเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่กอ่ ให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ฝ่ ายบริหารของบริษทั สามารถดาเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการทีท่ างคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอนุมตั ิ และจัดทารายงานสรุปเพือ่ รายงานให้กบั ทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
โดยในลักษณะของการทารายการระหว่างกันในปี ทผ่ี ่านมาเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วกับการเช่าอาคาร
จานวน 5 ชัน้ เพื่อใช้ประกอบกิจการเป็ นสานักงานใหญ่ของบริษัท และสานักงานย่อยที่อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุร ี
9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
บุคคล/นิ ติบคุ ลที่ อาจมีความ
ขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิ จ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ
กรรมการผูม้ อี านาจลงนามของบริษทั
ประธานกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร
และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั

ให้บริษทั เช่าสิง่ ปลูกสร้างเพือ่ ใช้เป็ น
สานักงานใหญ่และสานักงานทีศ่ รีราชา
จังหวัดชลบุร ี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า–บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน (บาท)
31 ธ.ค.63

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสัญญาเช่าสานักงาน –
บุคคทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดอกเบีย้ จ่ายตามสัญญาเช่าสานักงาน –
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

17,597,501.85
1,865,187.48
805,627.31

หมายเหตุ รายการระหว่างกันได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั
9.2.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
 บริษัทเช่าสิง่ ปลูกสร้างซึ่งได้แ ก่ สานักงานทีอ่ โศกและส านักงานที่ศรีราชา เพื่อใช้เป็ นอาคาร
สานักงานในการดาเนินกิจการของบริษทั ทัง้ นี้ค่าเช่าทีบ่ ริษทั ต้องชาระในปั จจุบนั มีอตั ราเดือนละ
155,000 บาท ทีป่ ระกอบไปด้วยค่าเช่าสานักงานที่อโศกอัตราเดือนละ 140,000 บาทและค่าเช่า
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สานักงานทีศ่ รีราชาอัตราเดือนละ 15,000 บาท ทัง้ นี้บริษทั ได้จา้ งผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อหาราคาตลาดอ้างอิง โดยราคาค่าเช่ารายเดือนรวม
ดังกล่าวสูงกว่าราคาตลาดทีอ่ า้ งอิงจากเล่มประเมิน 1.63%
 หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินทีต่ ้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่
ยังไม่ได้จ่ายชาระ คิดด้วยอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ส่วนทีเ่ พิม่ ของบริษทั อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ส่วน
เพิม่ ดังกล่าวทีน่ ามาคานวณหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างร้อยละ
4.57 ถึง 5.31 ต่อปี โดยหนี้สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าได้นามาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั เิ ป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันทีน่ ามา
ปฏิบ ัติ ซึ่งประกอบด้ว ย เงิน ต้น ของหนี้ ส ิน ตามสัญญาเช่า จ านวนเงิน 17,597,501.85 บาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าสานักงาน จานวนเงิน 1,865,187.48 บาท และดอกเบี้ยจ่ายตาม
สัญญาเช่าสานักงาน จานวนเงิน 805,627.31 บาท
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ให้ความเห็น
ไว้ว่า “รายการดังกล่าวเป็ นรายการเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั และอัตรา
ค่าเช่าดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลซึง่ ใกล้เคียงราคาราคาตลาด รวมทัง้ บริษทั ได้นามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั เิ ป็ นมูลค่าตามบัญชีเช่าของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า”
9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษทั มีความจาเป็ นต้องทารายการระหว่างกันกับบุค คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั บริษทั จะกาหนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติและเป็ นราคา
ตลาดซึง่ สามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กบั เงื่อนไขหรือราคาทีเ่ กิดขึน้ กับธุรกิจประเภทเดียวกันทีบ่ ริษทั กระทากับ
บุคคลภายนอก ทัง้ นี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน
รวมทัง้ ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว
ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึน้ บริษทั จะพิจารณาให้ผปู้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระเฉพาะด้าน หรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกีย่ วกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้
กาหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุ มตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษทั และจะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณา ซึ่งบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทารายการเกีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั และตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
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กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษทั จะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องที่
ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั
9.2.4 เหตุผลทีบ่ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุน้
ของบริษทั โดยตรง
-ไม่ม-ี
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ส่วนที่ 3
งบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการ
บริษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนิน งานและกระแสเงินสดสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกันโดย
ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญ ชี
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี ข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สาคัญทีส่ ุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาใน บริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้า พเจ้า ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าไม่ได้ แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาหรับเรือ่ งเหล่านี้
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การรับรู้รายได้ค่าบริ การขนส่ง
บริษทั มีรายได้จากการให้บริการขนส่งจานวน 646.60 ล้านบาท ซึง่ เป็ นจานวนทีเ่ ป็ นนัยสาคัญ
อีกทัง้ มีการกาหนดอัตราค่าบริการขนส่งทีม่ คี วามซับซ้อน โดยมีปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องหลายอย่าง ได้แก่ ราคาน้ ามัน
ตามภาวะการณ์ของตลาดในขณะนัน้ ๆ ขนาดเรือทีข่ นส่ง เส้นทางการขนส่ง ชนิดและปริมาณน้ ามันทีข่ นส่ง และ
รวมถึงบริษทั มีการให้บริการขนส่งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีบางส่วนทีม่ สี ภาพแวดล้อมทีต่ ่างกัน ทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน การเกิดขึน้ จริง ความถูกต้อง และความครบถ้วนของการรับรูร้ ายได้จาก
การให้บริการขนส่ง ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรือ่ งนี้เป็ นเรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ป ระเมินและทาความเข้าใจระบบการรับ รูร้ ายได้ การทดสอบการควบคุมที่สาคัญ
เกี่ยวกับการเกิด ขึ้น จริงและความถูกต้อง ความครบถ้วนของรายได้ โดยการสอบถามผู้บ ริหารและผู้มหี น้ าที่
รับ ผิด ชอบ ท าความเข้า ใจและเลือกตัว อย่ า งมาสุ่ ม ทดสอบการปฏิบ ัติต ามการควบคุ ม ที่บ ริษัท ออกแบบไว้
ตรวจสอบสัญญาบริการเพือ่ ตรวจสอบการรับรูร้ ายได้ว่ าเป็ นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญา ทดสอบการคานวณ
อัตราค่าขนส่งตามสัญญาให้บริการ เปรียบเทียบรายงานการเดินเรือของฝ่ ายปฏิบตั กิ ารกับรายงานการรับรูร้ ายได้
ค่าบริการของฝ่ ายบัญชี ตรวจสอบหลักฐานการรับบริการจากบุคคลภายนอก ทดสอบการคานวณการรับรูร้ ายได้
ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้เดินทางไปแล้ว เทียบกับระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินเรือทัง้ หมดของเที่ยวเรือ
สุดท้ายของทุกลาเรือว่ามีการรับรูร้ ายได้ค่าบริการขนส่งถูกต้องครบถ้วนตามรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกลาเรือ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติทอ่ี าจเกิดขึน้ ของรายการรายได้ตลอด
รอบระยะเวลาบัญชี
ข้อมูลอื่น

ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจาปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่ คาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจั ดเตรียม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่
ต่อข้อมูลอืน่
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ สี าระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่า ข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแล เพื่อให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกากับ
ดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิ ดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ ในการกากับดูแลต่องบการเงิ น
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
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สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคั ญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทั ในการดา
เนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกบริษทั หรือหยุดดาเนินงานหรือไม่ สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไป
ได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการ
เงินของบริษทั
ความรับผิ ดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อ ผิด พลาด และเสนอรายงานของผู้ส อบบัญ ชีซ่ึ งรวมความเห็ น ของข้า พเจ้ า อยู่ ด้ ว ย ความ เชื่อ มัน่ อย่ า ง
สมเหตุสมผลคือความเชือ่ มันในระดั
่
บสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตาม มาตรฐานการ
สอบบัญ ชีจ ะสามารถตรวจพบข้อมูล ที่ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริงอัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ม ีอยู่ได้เสมอไป ข้อ มูล ที่ข ดั ต่ อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบ
การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อ
ความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ น เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ย งที่เกิด จากข้อผิด พลาด เนื่ องจากการทุ จ ริต อาจเกี่ย วกับ การสมรู้ร่ว มคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี าร
ตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของบริษทั
 ประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชีท่ีผู้บ ริห ารใช้แ ละความสมเหตุส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
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 สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของ
ผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่
เพีย งพอ ความเห็น ของข้า พเจ้า จะเปลี่ย นแปลงไป ข้อสรุป ของข้า พเจ้า ขึน้ อยู่ก บั หลัก ฐานการสอบบัญ ชีท่ี
ได้รบั จนถึง วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจ
เป็ นเหตุให้บริษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับผู้ม ีหน้ าที่ในการกากับ ดูแลในเรื่องต่างๆที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สาคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่
มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ค ารับ รองแก่ ผู้ม ีห น้ า ที่ใ นการก ากับ ดู แ ลว่ า ข้า พเจ้า ได้ ป ฏิบ ัติต ามข้อ ก าหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้ส่อื สารกับ ผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพัน ธ์
ทัง้ หมดตลอดจนเรื่องอื่นหากข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลทีบ่ ุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องทีส่ ่อื สารกับผูม้ หี น้ าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสาคัญมาก
ทีส่ ุดในการตรวจสอบงบการเงินในปี ปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่ กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ าว หรือใน
สถานการณ์ ทย่ี ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการสือ่ สารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีทร่ี บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คอื นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย

(นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169
บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
วัสดุและของใช้สน้ิ เปลืองสาหรับเรือขนส่ง
สินทรัพย์ทถ่ี อิ ไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เรือขนส่งและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
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2563

2562

8
9
10
12
11

171,972,851.20
63,626,376.74
16,131,383.30
100,058,285.72
76,591.05
351,865,488.01

269,313,304.77
71,402,691.07
20,567,843.56
149,245,767.94
137,824.90
510,667,432.24

12
13
14

1,389,169,721.98
20,327,464.58
2,219,777.29
87,100.00
1,411,804,063.85
1,763,669,551.86

1,455,008,717.14
1,712,603.26
57,100.00
1,456,778,420.40
1,967,445,852.64

หนี้ สิน
บาท
หมายเหตุ
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เจ้าหนี้จากการซือ้ สินทรัพย์
เงินมัดจารับจากการขายสินทรัพย์
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

2563

2562

32,580,161.62
133,927.50
2,095,914.67

46,930,320.45
82,042,653.90
32,136,000.00
960,266.97

17

146,023,800.00
3,879,311.92
665,670.72
185,378,786.43

160,625,200.00
2,846,142.79
722,242.93
326,262,827.04

13
17
15
18

17,021,196.46
710,332,000.00
11,134,195.40
3,205,026.36
741,692,418.22
927,071,204.65

1,519,609.28
838,024,083.80
11,249,508.04
5,024,115.18
855,817,316.30
1,182,080,143.34

12
13

ส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท
หมายเหตุ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระเแล้ว
หุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

2563

2562

20

20
21

400,000,000.00

400,000,000.00

400,000,000.00
231,587,782.52
13,524,246.75

400,000,000.00
231,587,782.52
13,524,246.75

21,319,000.00
170,167,317.21
836,598,347.21
1,763,669,551.86

17,089,000.00
123,164,680.03
785,365,709.30
1,967,445,852.64
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บาท
หมายเหตุ
รายได้

2563

2562

23

รายได้ค่าบริการขนส่ง

646,596,402.27

712,086,127.81

รายได้อ่นื
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์

3,741,660.29

-

กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

1,112,459.40

-

อื่นๆ

1,342,780.23

985,936.63

รวมรายได้

652,793,302.19

713,072,064.44

ต้นทุนค่าบริการขนส่ง

478,459,951.69

527,330,239.81

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

7

27,312,821.84

39,170,174.96

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

7

16,405,518.91

11,618,985.01

522,178,292.44

578,119,399.78

130,615,009.75

134,952,664.66

ต้นทุนทางการเงิน

38,001,215.10

46,857,187.87

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

92,613,794.65

88,095,476.79

8,212,847.94

7,336,462.52

กาไรสาหรับปี

84,400,946.71

80,759,014.27

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
18

(1,168,308.80)

-

กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

(1,168,308.80)

-

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

83,232,637.91

80,759,014.27

0.11

0.11

รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่อหุน้ )
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19

25

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก
และชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ส่วนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน

300,000,000.00

-

13,524,246.75

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สารองตาม
ยังไม่ได้จดั สรร
กฎหมาย
13,051,000.00
86,443,665.76

รวม

413,018,912.51

รับชาระค่าหุน้ สามัญ

20

100,000,000.00

231,587,782.52

-

-

-

331,587,782.52

จ่ายเงินปั นผล

22

-

-

-

-

(40,000,000.00)

(40,000,000.00)

-

-

-

-

80,759,014.27

80,759,014.27

-

-

-

4,038,000.00

(4,038,000.00)

-

400,000,000.00

231,587,782.52

13,524,246.75

17,089,000.00

123,164,680.03

785,365,709.30

-

-

-

-

(32,000,000.00)

(32,000,000.00)

-

-

-

-

83,232,637.91

83,232,637.91

-

-

-

4,230,000.00

(4,230,000.00)

-

400,000,000.00

231,587,782.52

13,524,246.75

21,319,000.00

170,167,317.94

836,598,347.21

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
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สารองตามกฎหมาย

21

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จ่ายเงินปั นผล

22

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

21
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งบกระแสเงิ นสด
บาท
2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี

84,400,946.71

80,759,014.27

รายการปรับปรุงกระทบกาไรสาหรับปี เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี่สงสัยจะสูญ
กาไรจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร

107,278,390.18 106,288,130.70
7,360.15

202,525.78

(58,285.72)

-

(3,741,660.29)

1,203,930.41

1,515,319.81

1,547,269.24

233,026.40

1,270,911.21

ดอกเบีย้ รับ

(233,047.39)

(185,597.80)

ดอกเบีย้ จ่าย

38,001,215.10

46,857,187,87

8,212,847.94

7,336,462.52

(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน

235,616,112.89 245,279,834.20

สินทรัพย์จากการดาเนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

7,763,792.76

12,648,671.79

วัสดุและของใช้สน้ิ เปลือง

4,436,460.26

(1,649,296.25)

61,233.85

308,615.25

(30,000.00)

(20,700.00)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ จากการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน

(56,572.21)

28,338.05

234,010,346.86 239,030,824.55

จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(3,549,723.00)

-

จ่ายภาษีเงินได้

(7,002,914.25)

(5,331,885.71)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

155

(13,780,680.69) (17,564,638.49)

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

223,457,709.61 233,698,938.84

งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
บาท
2563

2562

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(100,000,000.00)

เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ถาวร

(133,953,000.66)

เงินสดรับจากเงินมัดจารับจากการขายเรือ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากดอกเบีย้ รับ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

129,273,543.40

(357,186,840.92)
32,136,000.00
-

233,047.39

185,597.80

(104,446,409.87)

(324,865,243.12)

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน

-

350,000,000.00

จ่ายชาระค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหุน้

-

(18,412,217.48)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

-

20,000,000.00

เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

-

(100,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

78,072,116.20

281,846,883.80

(220,365,600.00)

(132,961,000.00)

(2,343,143.11)

(703,220.21)

เงินสดจ่ายเงินปั นผล

(32,000,000.00)

(40,000,000.00)

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ จ่าย

(38,193,464.37)

(46,527,919.47)

(214,830,091.28)

313,242,526.64

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ

(95,818,791.54)

222,076,222.36

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ ต้นปี

269,313,304.77

48,592,635.44

(1,521,662.03)

(1,355,553.03)

171,972,851.20

269,313,304.77

754,604.70

3,209,990.81

เจ้าหนี้จากการซือ้ สินทรัพย์ถาวรเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

(81,908,726.40)

82,042,653.90

การได้มาซึง่ สิทธิการใช้สนิ ทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่า

18,651,874.54

2,485,000.00

เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ปรับปรุงกาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ สิ้ นปี
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด :
ดอกเบีย้ จ่ายทีบ่ นั ทึกเป็ นต้นทุนสินทรัพย์
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บริ ษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้อมูลทัวไป
่
(ก) ภูมลิ าเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั
บริษทั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษทั จากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2534 และ
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 กับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยมีท่ตี งั ้ สานักงานใหญ่ ณ เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
(ข) ลักษณะการดาเนินงานและกิจกรรมหลัก
บริษทั ดาเนินธุรกิจให้บริการธุรกิจเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและในประเทศ
2. สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ ส่งผลทาให้เกิดการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ ด ังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานของบริษทั การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริหารได้
ติดตามความคืบหน้ าของสถานการณ์ ดงั กล่าว และประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้ สนิ และหนี้ สนิ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจใน
ประเด็นต่างๆ เมือ่ สถานการณ์มกี ารเปลีย่ นแปลง
3. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิ นและนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
3.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิน นี้ จ ั ด ท าขึ้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ก ฎหมายก าหนดตาม
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
การแสดงรายการได้ทาขึน้ ตามแบบกาหนดรายการย่อทีต่ อ้ งมีในงบการเงินสาหรับบริษทั มหาชนจากัด
ทีก่ าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ าร
บัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
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3.2 การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่าย
บริษทั รับรูค้ ่าระวางเรือแต่ละเทีย่ วเป็ นรายได้เมื่อเทีย่ วเรือสิน้ สุดลง ทัง้ นี้เว้นแต่ค่าระวางเรือของ
เที่ย วที่ย ังอยู่ระหว่ างการเดิน ทาง ณ วัน ที่ในงบการเงิน โดยบริษั ท จะรับ รู้ร ายได้ ตามสัด ส่ วนของ
ระยะเวลาทีเ่ รือได้เดินทางไปแล้ว เทียบกับระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ในการเดินเรือทัง้ หมดของเทีย่ วเรือนัน้
บริษทั รับรูร้ ายได้อน่ื และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารและเงินสดในมือ และเงินฝาก
ประจาเฉพาะส่วนทีม่ อี ายุไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมรายการเงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคา้ ประกัน
3.4 ลูกหนี้การค้า
ถือปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้ารับรูเ้ มื่อเริม่ แรกด้วยจานวนเงินของสิง่ ตอบแทนที่ ปราศจากเงือ่ นไขในการได้รบั
ชาระ ในกรณีทม่ี สี ว่ นประกอบด้านการจัดหาเงินทีม่ นี ยั สาคัญจะรับรูด้ ว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิง่ ตอบแทน
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั บริษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยใช้วธิ กี ารอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการ
วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ซึง่ กาหนดให้พจิ ารณาผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ตลอดอายุหนี้และรับรูผ้ ลขาดทุนตัง้ แต่การรับรูร้ ายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้าน
เครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันทีค่ รบกาหนดชาระ อัตราความเสียหายที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ จะขึน้ อยู่กบั ประวัตกิ ารชาระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับ
เพื่อสะท้อนข้อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์ ล่วงหน้ าเกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มผี ลต่อ
ความสามารถของลูกค้าในการชาระหนี้ บริษทั ได้ระบุผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการ
ว่างงาน และดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศทีข่ ายสินค้าและบริการให้เป็ น
ปั จจัยที่เกีย่ วข้องมากที่สุด และปรับอัตราการสูญเสียในอดีตตามการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ ไว้ใ น
ปั จจัยเหล่านี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรือขาดทุนภายใต้คา่ ใช้จ่ายในการบริหาร
ถือปฏิบตั กิ อ่ นวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้ารับรูม้ ลู ค่าเริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงินที่
เหลืออยู่หกั ด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือ ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าทีจ่ ะได้รบั จากลูกหนี้การค้า หนี้สญ
ู ทีเ่ กิดขึน้ จะรับรูไ้ ว้ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษทั ตัง้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญตามจานวนหนี้ทค่ี าดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทัง้ นี้โดยการ
ประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคูก่ บั การวิเคราะห์ฐานะปั จจุบนั ของลูกหนี้
3.5 วัสดุและของใช้สน้ิ เปลืองสาหรับเรือขนส่ง
วัสดุและของใช้สน้ิ เปลืองสาหรับเรือขนส่ง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ามันเชือ้ เพลิง วัสดุและของใช้
สิน้ เปลืองประจาเรือ แสดงตามราคาทุนโดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน
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สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงิน
ถือปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
การจัด ประเภทรายการขึ้น อยู่ ก ั บ โมเดลธุ ร กิจ (Business Model) ของกิจ การในการจัด การ
สินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษทั จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้
• รายการทีว่ ดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม (ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือผ่านกาไร
ขาดทุน) และ
• รายการทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
บริษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อบริษทั เปลี่ยนแปลง
โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เหล่านัน้
ตราสารทุนสามารถจาแนกและไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามประเภทของการวั ดมูลค่าได้สอง
ประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
ในการรับ รูร้ ายการเมื่อเริม่ แรก บริษัทต้องวัดมูลค่าของสินทรัพ ย์ทางการเงิน หรือหนี้สนิ ทาง
การเงินทีไ่ ม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรม บวกหรือหักด้วย
ต้นทุนการทารายการซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทาง
การเงินนัน้ ต้นทุนการทารายการของสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือ
ขาดทุนนัน้ รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินซึง่ ประกอบด้วยอนุ พนั ธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดทีเ่ กิด
จากสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ เป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้ หรือไม่
การวัด มูล ค่า ในภายหลังของตราสารหนี้ ข้นึ อยู่กบั โมเดลทางธุร กิจของบริษัทในการจัด การ
สินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่า
ตราสารหนี้สามารถทาได้ 3 วิธี โดยขึน้ อยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี้ของบริษทั
• ราคาทุนตัดจาหน่ าย สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายเมื่อบริษทั
ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ ตามโมเดลธุรกิจทีม่ วี ตั ถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทาง
การเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
ซึง่ ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึง่ เป็ น การจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงิน
ต้นในวันทีก่ าหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วธิ ี
อัตราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริง กาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดรายการจะรับรูโ้ ดยตรงในกาไร
หรือขาดทุนและแสดงรายการในกาไรขาดทุนอื่น พร้อมกับกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นกาไรหรือขาดทุน
• มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อบริษัทถือครองสินทรัพ ย์ทางการเงินตาม
โมเดลธุร กิจ ที่ม ีว ัตถุ ป ระสงค์เพื่อรับ กระแสเงิน สดตามสัญ ญาและเพื่อขายสิน ทรัพ ย์ท าง
การเงิน และข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทาให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่ง
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เป็ นการจ่ายเพียงเงิน ต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงิน ต้น ในวันที่กาหนดไว้ การ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสิน ทรัพย์ทางการเงินรับรูผ้ ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกีย่ วข้องจะรับรูเ้ ป็ นกาไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กาไรหรือ
ขาดทุนสะสมทีเ่ คยรับรูร้ ายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้า
กาไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกาไรขาดทุนอื่น รายได้ดอกเบี้ยจากสิน ทรัพ ย์ทาง
การเงินดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วธิ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุน
• มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายหรือ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน กาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากตราสารหนี้ทว่ี ดั มูลค่า FVPL จะรับรูเ้ ป็ นกาไรหรือขาดทุน
และแสดงรายการสุทธิในกาไรขาดทุนอืน่ ในรอบระยะเวลาทีเ่ กิดรายการ
เงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากเงินลงทุนจะรับรูเ้ ป็ นกาไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อน่ื เมื่อ
บริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินปั นผล
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรูเ้ ป็ น
กาไรขาดทุนอื่นในงบกาไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า) ของตราสารทุ น ที่วดั มูล ค่า ด้ว ย FVOCI จะไม่แ ยกแสดงรายการต่ างหากจากรายการ
เปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ ในมูลค่ายุตธิ รรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ทางการเงินและส่วนของเจ้าของ
เครื่องมือทางการเงินทีบ่ ริษทั เป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินหรือตราสารทุน
โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา
- หากบริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาทีจ่ ะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอืน่ ให้กบั
กิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาระหรือเลื่อนการชาระออกไปอย่างไม่มกี าหนดได้นนั ้
เครื่องมือทางการเงินนัน้ จะจัดประเภทเป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชาระนัน้ สามารถ
ชาระโดยการออกตราสารทุนของบริษัทเองด้วยจานวนตราสารทุน ที่คงที่ และเปลี่ย นกับ
จานวนเงินทีค่ งที่
- หากบริษทั ไม่มภี าระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชาระภาระผูกพันตามสัญญาไป
ได้ เครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
ในการรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรก บริษัทต้องวัดมูลค่าของหนี้สนิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
บริษัทจัดประเภทรายการหนี้สนิ ทางการเงินทัง้ หมดที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
ยกเว้นหนี้สนิ ทางการเงินบางรายการ
การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
บริษทั ต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื่อ
บริษัทเป็ นคู่สญ
ั ญาตามข้อกาหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนัน้ การซื้อหรือขายสินทรัพย์
ทางการเงินตามวิธปี กติตอ้ งรับรูร้ ายการในวันซือ้ ขาย ซึง่ เป็ นวันทีบ่ ริษทั ตกลงทีจ่ ะซือ้ หรือขายสินทรัพย์
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สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาทีจ่ ะได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงิน หมดอายุ หรือ เมื่อ บริษัท โอนสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน และเป็ นการโอนความเสี่ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทัง้ หมดของสินทรัพย์ทางการเงิน
การด้อยค่า
บริษัทรับรูค้ ่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ของตราสารหนี้ทงั ้ หมดที่ไม่ได้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ คานวณจากผลต่างของ
กระแสเงินสดทีจ่ ะครบกาหนดชาระตามสัญญากับกระแสเงินสดทัง้ หมดทีบ่ ริษทั คาดว่าจะได้รบั ชาระ และคิด
ลดด้วยอัตราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันทีไ่ ด้มา โดยกระแสเงินสดทีค่ าด
ว่าจะได้รบั รวมถึงกระแสเงินสดทีไ่ ด้มาจากขายหลักประกันทีถ่ อื ไว้ หรือส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ ซึ่ง
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงือ่ นไขตามสัญญา
3.7 เรือขนส่ง และอุปกรณ์ และค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
เรือขนส่ง และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าตัดจาหน่ ายสะสม
และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ราคาทุ น รับ รู้เมื่อเริ่ม แรกที่ได้ส ิน ทรัพ ย์ม ารวมถึงต้น ทุ น ทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ย วกับ การจัด หา
สินทรัพย์เพื่อให้สนิ ทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทัง้ ต้นทุนในการรือ้ ถอน ขน
ย้าย และการบูรณะสถานทีต่ งั ้ ของสินทรัพย์ซง่ึ เป็ นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของเรือขนส่งและอุปกรณ์ คานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดย
วิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
เรือขนส่งและส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครือ่ งตกแต่งติดตัง้ และอุปกรณ์เรือและสานักงาน
ยานพาหนะ

ปี
6 - 25
5
5
5

บริษทั ได้ประมาณอายุการใช้งานของเรือขนส่ง จากอายุการใช้งานทีเ่ หลืออยู่ ณ วันทีซ่ อ้ื เรือและ
คานวณค่าเสือ่ มราคาของเรือจากต้นทุนของเรือขนส่งหักด้วยมูลค่าคงเหลือโดยประมาณ
รายจ่ายในการซ่อมเรือครัง้ ใหญ่เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนเมือ่ เกิดรายการ และตัดจาหน่ายด้วยวิธเี ส้นตรง
เป็ นระยะเวลา 30 เดือน ในกรณีทม่ี กี ารซ่อมเรือครัง้ ใหญ่กอ่ นวันครบกาหนด รายจ่ายทีเ่ หลืออยูข่ องการ
ซ่อมเรือครัง้ ใหญ่จะถูกตัดจาหน่ายทันที
บริษทั มีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างน้อยทุกสิน้ ปี
บริษทั คิดค่าเสือ่ มราคาสาหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อ
ส่วนประกอบแต่ละส่วนนัน้ มีตน้ ทุนทีม่ นี ยั สาคัญเมือ่ เทียบกับต้นทุนทัง้ หมดของสินทรัพย์นนั ้
ค่าเสือ่ มราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
บริษทั ตัดรายการเรือขนส่งและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจาหน่ ายสินทรัพย์ รายการผลกาไร
หรือขาดทุนจากการจาหน่ายหรือตัดจาหน่ายสินทรัพย์ จะรับรูใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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3.8 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจาหน่ ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
(ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนถูกตัดจาหน่ ายและบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธเี ส้นตรงตาม
ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจนับจากวันทีอ่ ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาที่
คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 - 10 ปี

ปี

3.9 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใ่ี ช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ทต่ี อ้ งใช้ระยะเวลานานในการทา
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนั ้ จะอยู่ใน
สภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่ กิดรายการ ต้นทุน
การกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ และต้นทุนอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื นัน้
3.10 สัญญาอนุพนั ธ์และกิจกรรมป้ องกันความเสีย่ ง
บริษัทรับรูร้ ายการสัญญาอนุ พนั ธ์เมื่อเริม่ แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทาสัญญาและวัด
มูล ค่า ต่อมาในภายหลังด้ว ยมูล ค่ายุ ติธ รรม ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน การบัญ ชีส าหรับ การ
เปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมในภายหลังขึน้ อยู่กบั ว่าบริษทั ได้กาหนดให้สญ
ั ญาอนุ พนั ธ์ดงั กล่าวเป็ น
เครื่องมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ งหรือไม่ รวมทัง้ ลักษณะของรายการทีม่ กี ารป้ องกันความเสีย่ ง บริษทั
กาหนดให้สญ
ั ญาอนุพนั ธ์สว่ นหนึ่งเป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง ดังต่อไปนี้
• การป้ องกัน ความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพ ย์ทรัพ ย์หรือหนี้ สนิ ที่รบั รู้รายการแล้ว
หรือสัญญาผูกมัดทีย่ งั ไม่ได้รบั รูร้ ายการ (การป้ องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุตธิ รรม) หรือ
• การป้ องกันความเสีย่ งส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกระแสเงินสดของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีร่ บั รู้
รายการแล้ว หรือรายการทีค่ าดการณ์ ทม่ี คี วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ในระดับสูงมาก (การ
ป้ องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด)
ณ วันทีร่ บั รูค้ วามสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสีย่ ง บริษทั มีการจัดทาเอกสารทีร่ ะบุความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างเครื่องมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ งและรายการทีม่ กี ารป้ องกันความเสีย่ ง ซึง่ รวมถึง
การเปลี่ ย นแปลงในกระแสเงิน สดของเครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ ป้ องกัน ความเสี่ย งที่ ค าดว่ า จะชดเชยการ
เปลี่ย นแปลงในกระแสเงิน สดของรายการที่ม ีก ารป้ องกัน ความเสี่ย ง การจัด ท าเอกสารเกี่ย วกับ
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสีย่ งและกลยุทธ์ท่นี ามาใช้ในการจัดการกับรายการที่มคี วามเสีย่ ง
มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาอนุ พนั ธ์ทใ่ี ช้ป้องกันความเสีย่ งทัง้ จานวนได้มกี ารจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนหรือหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบกาหนดของรายการทีม่ กี ารป้ องกันความ
เสี่ยงมีจานวนมากกว่า 12 เดือน และจัด ประเภทเป็ นสินทรัพ ย์หมุน เวียนหรือหนี้ สนิ หมุนเวีย นเมื่อ
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ระยะเวลาจนถึงวันครบกาหนดของรายการทีม่ กี ารป้ องกันความเสีย่ งมีจานวนไม่เกิน 12 เดือน การจัด
ประเภทสัญญาอนุ พนั ธ์ทไ่ี ม่ได้ปฏิบตั ติ ามการบัญชีป้องกันความเสีย่ งเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือ
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบกาหนดของรายการทีม่ กี ารป้ องกันความเสีย่ งมีจานวน
มากกว่า 12 เดือน และจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สนิ หมุนเวียนเมือ่ ระยะเวลาจนถึงวัน
ครบกาหนดของรายการทีม่ กี ารป้ องกันความเสีย่ งมีจานวนไม่เกิน 12 เดือน
บริษทั รับรูส้ ่วนทีม่ ปี ระสิทธิผลของการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาอนุ พนั ธ์ซง่ึ มีการ
กาหนดและเข้าเงื่อนไขของการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในสารองการป้ องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงิน สดซึ่ งรวมอยู่ ในส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น และรับ รู้ก าไรหรือ ขาดทุ น ที่เกี่ย วข้องกับ ส่ ว นที่ไม่ ม ี
ประสิทธิผลในกาไรหรือขาดทุนทันทีทเ่ี กิดขึน้ ซึง่ แสดงรวมอยูใ่ นรายการกาไรหรือขาดทุนอืน่
เมื่อมีการใช้สญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการป้ องกันความเสีย่ งของรายการใน
อนาคต โดยทัว่ ไปบริษั ท ก าหนดให้ก ารเปลี่ย นแปลงในมู ล ค่ ายุ ติธ รรมของสัญ ญาซื้อ ขายเงิน ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าขององค์ประกอบราคาปั จจุบนั เท่านัน้ ทีเ่ ป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง และรับรู้
กาไรหรือขาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มปี ระสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคา
ปั จจุบนั ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสารองรายการป้ องกันความเสีย่ งในกระแสเงิน
สด ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั รับรูก้ ารเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญา
ซึง่ เกีย่ วข้องกับรายการทีม่ กี ารป้ องกันความเสีย่ ง (องค์ประกอบราคาล่วงหน้าทีส่ อดคล้องกัน) เป็ นกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนของสารองต้นทุนในการป้ องกันความเสีย่ งซึง่ แสดงรวมอยู่ในส่วนของผูถ้ อื หุน้
ในบางกรณีบริษทั อาจกาหนดให้การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าทัง้ จานวน (รวมทัง้ องค์ประกอบราคาล่วงหน้า) เป็ นเครื่องมือที่ ใช้ป้องกันความเสีย่ ง และรับรู้
ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผลของการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ทัง้ จานวนในสารองการป้ องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสดซึง่ รวมอยูใ่ นส่วนของผูถ้ อื หุน้
จานวนทีส่ ะสมในส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะมีการจัดประเภทรายการเป็ นกาไรหรือขาดทุนในงวดทีบ่ ริษทั
รับรูร้ ายการทีม่ กี ารป้ องกันความเสีย่ งเป็ นกาไรหรือขาดทุน
เมื่อเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ งนัน้ สิน้ สุดอายุ มีการจาหน่ ายหรือยกเลิก หรือเมื่อการป้ องกัน
ความเสีย่ งดังกล่าวไม่เข้าเงือ่ นไขของการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง บริษทั จะจัดประเภทรายการกาไรหรือ
ขาดทุนและต้นทุนในการป้ องกันความเสี่ยงที่สะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นตามเดิม
จนกระทังเกิ
่ ดรายการที่คาดการณ์ หรือเมื่อรายการทีค่ าดการณ์ ไม่คาดว่าจะเกิดอีกต่อไป บริษัทจะจัด
ประเภทรายการกาไรหรือขาดทุนและต้นทุนในการป้ องกันความเสีย่ งทีส่ ะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นกาไรหรือขาดทุนทันที
ตราสารอนุ พนั ธ์บางตัวไม่มคี ณ
ุ สมบัตใิ นการป้ องกันความเสีย่ ง การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินทีไ่ ม่เข้าเงือ่ นไขการบัญชีป้องกันความเสีย่ งรับรูท้ นั ทีในกาไรหรือขาดทุน
และรวมอยูใ่ นกาไร (ขาดทุน) อืน่
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3.11 สัญญาเช่า
ถือปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเริม่ ต้นสัญญา บริษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานัน้ เป็ นการให้สทิ ธิในการควบคุมการ
ใช้สนิ ทรัพย์ทร่ี ะบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพือ่ การแลกเปลีย่ นกับสิง่ ตอบแทน
บริษทั ประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าตามระยะเวลาทีบ่ อกเลิกไม่ได้ทร่ี ะบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลา
ทีเ่ หลืออยู่ของสัญญาเช่าทีม่ ผี ลอยู่ ณ วันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครัง้ แรก (ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหากมีความแน่ นอน
อย่างสมเหตุสมผลทีจ่ ะใช้สทิ ธิเลือกนัน้ และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความ
แน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ ะไม่ใช้สทิ ธิเลือกนัน้ ทัง้ นี้ พจิ ารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
เทคโนโลยี และ/หรือ การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่า
ดังกล่าว เป็ นต้น
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - ผูเ้ ช่า
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้รบั รู้ ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสือ่ ม
ราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้า
มี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จานวนเงินของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริม่ แรก ต้นทุน
ทางตรงทีเ่ กิดขึน้ และการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าใดๆทีจ่ ่ายชาระ ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่ าเริม่ มีผลหรือก่อน
วันทีส่ ญ
ั ญาเริม่ มีผลหักสิง่ จูงใจตามสัญญาเช่าทีไ่ ด้รบั
ราคาทุนของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ สาหรับผูเ้ ช่าในการรือ้ และ
ขนย้ายสินทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานทีต่ งั ้ ของสินทรัพย์อา้ งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อา้ งอิงให้อยู่ใน
สภาพตามทีก่ าหนดไว้ในข้อตกลงและเงือ่ นไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้คานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุ
ของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้แต่ละประเภท
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าทีย่ งั ไม่ได้จ่าย
ชาระ ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชาระคงที่
(รวมถึงการจ่ายชาระคงทีโ่ ดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สงิ่ จูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจานวนเงินที่คาดว่าผู้
เช่าจะจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชาระตามสัญญาเช่ายังรวมถึง
ราคาใช้สทิ ธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบ่ ริษทั จะใช้สทิ ธิเลือกนัน้ และ
การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทั จะใช้สทิ ธิ
เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
บริษทั คานวณมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วน
เพิม่ ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สนิ สัญญาเช่านัน้ ไม่สามารถกาหนดได้
ทัง้ นี้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วนเพิม่ อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความ
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เสีย่ งทีเ่ หมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านัน้ หลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผลบริษทั จะวัดมูลค่าของ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึน้ เพือ่ สะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า และลดลงเพือ่ สะท้อนการจ่าย
ชาระตามสัญญาเช่าทีจ่ ่ายชาระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะวัดมูลค่าหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลงอายุสญ
ั ญาเช่า จานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายชาระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซือ้ สินทรัพย์
อ้างอิง
สัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าต่า
บริษทั เลือกใช้ขอ้ ยกเว้นในการรับรูร้ ายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสัน้ (สัญญาเช่าทีม่ อี ายุสญ
ั ญา
เช่า 12 เดือนหรือน้ อยกว่านับจากวันที่สญ
ั ญาเช่ามีผล และไม่มสี ทิ ธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าต่า จานวนเงินทีจ่ ่ายชาระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
กาไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ถือปฏิบตั กิ อ่ นวันที่ 1 มกราคม 2563
เงินทีต่ ้องจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้เช่า) จะ
บันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
สัญญาเช่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนในความเป็ นเจ้าของในทรัพย์สนิ ให้กบั
บริษทั และบริษทั มีความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้สทิ ธิในการซื้อทรัพย์สนิ เมื่อถึงวันทีค่ รบกาหนดของสัญญาเช่าถูก
บันทึกเป็ นสัญญาเช่า
ณ วันเริม่ ต้นสัญญาเช่า ต้นทุนของทรัพย์สนิ ถูกบันทึกไว้พร้อมกับภาระผูกพันสาหรับการจ่ายค่า
เช่าในอนาคตโดยไม่รวมจานวนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย ในงวดปี ปัจจุบนั
ตามสัดส่วนของยอดคงเหลือ
3.12 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม
โดยบริษทั ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ที่
ทาหน้าทีถ่ อื หุน้ บริษทั ย่อย และกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั ย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลซึ่งถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
และมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริษทั ผูบ้ ริหารสาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตลอดทัง้
สมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลดังกล่าว และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลเหล่านัน้
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ
บริษทั คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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3.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน
บริษทั ได้สอบทานการด้อยค่าของเรือขนส่งและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อ่นื ๆ เมื่อมีเหตุการณ์หรือ
การเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทเ่ี ป็ นข้อบ่งชีว้ ่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั คืน บริษทั จะรับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายของงวดในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เ มื่อมีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ทเ่ี ป็ นข้อบ่งชีว้ ่าการลดมูลค่าดังกล่าวไม่มอี ยูอ่ กี ต่อไป หรือยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่
ลดลง โดยบันทึกในบัญชีรายได้อน่ื
3.14 รายการบัญชีทเ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศได้บนั ทึกบัญชีตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบการเงินได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนัน้ กาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าในอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกเป็ นรายได้ หรือ
ค่าใช้จ่ายของงวดปั จจุบนั
3.15 ประมาณการหนี้สนิ
การประมาณการหนี้สนิ จะรับรูใ้ นงบการเงินเมือ่ บริษทั มีภาระหนี้สนิ ตามกฎหมาย หรือความเป็ นไป
ได้ทจ่ี ะก่อให้เกิดภาระหนี้สนิ จากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในอดีต และมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ ทจ่ี ะต้องจ่าย
ชาระหนี้ตามภาระหนี้สนิ ดังกล่าว และจานวนภาระหนี้สนิ ดังกล่าวสามารถประมาณจานวนเงินได้อย่าง
น่าเชื่อถือในกรณีทผ่ี ลกระทบดังกล่าวมีสาระสาคัญ ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะจ่ายในอนาคตจะถูกคิด
ลดให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนหักภาษีเงินได้เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าทีอ่ าจ
ประเมินได้ตามสถานการณ์ตลาดปั จจุบนั ตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี ่อหนี้สนิ
3.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริษทั บันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจานวนทีจ่ ะต้องจ่าย คานวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวล
รัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ 20% ของกาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ซึง่ ไม่สามารถถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษีและหักออกด้วยรายการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นหรือไม่ถอื
เป็ นรายได้ในการคานวณภาษี ซึง่ รวมถึงการได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรทีไ่ ด้รบั จาก
การประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคานวณขึน้ จากผลแตกต่างชัวคราวระหว่
่
าง
มูล ค่าตามบัญ ชีกบั ฐานภาษีข องสิน ทรัพ ย์หรือหนี้ สนิ นัน้ ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรูเ้ ป็ นรายได้ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรูใ้ นกาไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
รายการทีร่ บั รูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลแตกต่างชัวคราวที
่
ใ่ ช้หกั ภาษีจะถูกรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริษัทจะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนา
สิน ทรัพ ย์ภ าษีเงิน ได้รอการตัด บัญ ชีม าใช้ป ระโยชน์ ได้ และผลแตกต่างชัวคราวที
่
่ต้องเสีย ภาษีทุ ก
รายการจะถูกรับรูเ้ ป็ นหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีเงินได้สาหรับงวดที่
บริษทั คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชาระหนี้สนิ ภาษีเงิน
ได้ โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค่ าดได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริษัทจะไม่มกี าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงั ้ หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้
สิน ทรัพ ย์ภ าษีเงิน ได้รอการตัดบัญ ชีและหนี้ สนิ ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญ ชีจะหักกลบกัน ได้ก็
ต่ อเมื่อ กิจ การมีส ิท ธิต ามกฎหมายและภาษี เงิน ได้น้ี ป ระเมิน โดยหน่ ว ยงานจัด เก็บ ภาษี ห น่ ว ยงาน
เดียวกัน
3.17 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้
บริษทั รับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็ นค่าใช้จ่ายเมือ่ เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่าย
สะสมและเงินทีบ่ ริษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สิน ทรัพ ย์ข องบริษัท เงิน ที่บ ริษัท จ่ ายสมทบกองทุ น ส ารองเลี้ย งชีพ บัน ทึก เป็ นค่าใช้จ่ า ยในปี ท่ีเกิด
รายการ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษัทมีภาระสาหรับเงินชดเชยทีต่ ้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามระเบียบพนักงานของบริษทั และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืน่ ๆ (ถ้ามี) ซึง่ บริษทั ถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริษทั คานวณหนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่
ละหน่ วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระ
ผูกพัน ดังกล่ าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่ าวต้องใช้ข ้อสมมติ
เกีย่ วกับอัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตรา
การมรณะและอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนั กงานจะรับ รู้ท ันทีในงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอืน่
4. การใช้ดลุ ยพิ นิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องทีม่ คี วามไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างไปจากจานวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีส่ าคัญมีดงั นี้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประวัติการชาระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้าน
เครดิตในอดีต ปรับสะท้อนข้อมูลปั จจุบนั และค่าคาดการณ์ล่วงหน้าเกีย่ วกับปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาค
เรือขนส่งและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของเรือขนส่งและอุ ป กรณ์ ตลอดจนสิน ทรัพ ย์ส ิทธิการใช้ และค่ าตัด
จาหน่ ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมือ่ เลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของเรือขนส่งและอุปกรณ์ สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนหากมีขอ้ มบ่งชีใ้ นแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้รบั คืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่ เกีย่ วเนื่องกับสินทรัพย์นนั ้
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั จะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัวคราวที
่
ใ่ ช้หกั ภาษีและขาดทุน
ทางภาษีทไ่ี ม่ได้ใช้เมือ่ มีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ ว่าจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์ จาก
ผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุ
่
นนัน้ ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็ นต้องประมาณการว่าควรรับรูจ้ านวนสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีทค่ี าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ ส ิน ตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนั กงานประมาณขึ้น ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนใน
อนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลีย่ นแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
การกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าทีม่ สี ทิ ธิการเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
บริษทั กาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าตามระยะเวลาทีบ่ อกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิ
เลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่า หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ ะใช้สทิ ธิเลือกนัน้ และระยะเวลาตาม
สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ ะไม่ใช้สทิ ธิเลือกนัน้ ฝ่ ายบริหาร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทั มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทจ่ี ะใช้สทิ ธิเลือกในการ
ขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือทีจ่ ะไม่ใช้สทิ ธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อม
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดทีท่ าให้เกิดสิง่ จูงใจในทางเศรษฐกิจสาหรับบริษทั ในการใช้สทิ ธิเลือกนัน้ ภายหลังจากวันที่
สัญญาเช่ามีผล บริษทั จะประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทม่ี นี ัยสาคัญซึง่ อยู่ภายใต้
การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ ะใช้สทิ ธิเลือก
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์
มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน ซึง่ ไม่มกี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่ องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่า บริษทั ใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธกี ารและตัง้ ข้อสมมติฐานซึง่ ส่วนใหญ่อา้ งอิงจากสถานะของ
ตลาดทีม่ อี ยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อสมมติฐานหลักทีใ่ ช้รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 27.7
5. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่
5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่ า งปี บริษัท ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีค วามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึง่ จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลา
บัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การ
ปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชี
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กับผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
หลักการสาคัญซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่องมือทางการเงิ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครือ่ งมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธกี ารคานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มผี ลบังคับใช้ จะ
ทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบ ัติทางการบัญชีบางฉบับที่มผี ล
บังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า
และการตีความมาตรฐานบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรูร้ ายการ การวัด
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู้ ช่ารับรูส้ นิ ทรัพย์และหนี้สนิ
สาหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีม่ รี ะยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สนิ ทรัพย์อา้ งอิงนัน้ มีมลู ค่า
ต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม เครื่องมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่
แสดงเปรียบเทียบ ทัง้ นี้บริษทั เลือกปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั สัญญาเช่าที่
ก่อนหน้าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน โดยการรับรูห้ นี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม
2563 ด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าทีเ่ หลืออยู่คดิ ลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื
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ส่วนเพิ่ม ของบริษัท ณ วัน ที่น ามาปฏิบตั ิใช้ครัง้ แรกและรับ รู้สนิ ทรัพ ย์ส ิทธิการใช้เป็ นรายสัญ ญาใน
จานวนเท่ากับหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจานวนในการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าทีจ่ ่ายล่วงหน้า
หรือค้างจ่ายซึง่ เกีย่ วข้องกับสัญญาเช่าทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันทีน่ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้แสดงไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวส
่
าหรับทางเลือกเพิ่ มเติ มทางบัญชี เพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวส
่
าหรับ
ทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบ ัตติ ามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในช่วงเวลาทีย่ งั มีความไม่
แน่นอนเกีย่ วกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และ
มีผลบังคับใช้สาหรับการจัดทางบการเงินของบริษทั ทีม่ รี อบระยะเวลารายงานสิน้ สุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปี สภาวิช าชีพ บัญ ชีได้ออกประกาศสภาวิช าชีพ บัญ ชี และลงประกาศในราชกิจ จา
นุ เบกษาแล้ว สาหรับ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็ นจานวนหลายฉบับ โดยให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป ซึง่ การปรับปรุงดังกล่าวเกิดจาก
การปรับปรุง/แก้ไขหลักการดังต่อไปนี้
การปรับปรุงการอ้างอิ งกรอบแนวคิ ดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับประกอบด้วยการอ้างอิงหรือการอ้างถึง “IASC’s
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิง
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ปรับการอ้างอิงหรือการอ้างถึงบางส่วนทีก่ ล่าว
ข้างต้นให้เป็ นปั จจุบนั และทาการปรับปรุงอืน่ ๆเพือ่ อธิบายให้ชดั เจนขึน้ ว่าเอกสารแต่ละฉบับนัน้ เป็ นการ
อ้างอิง “กรอบแนวคิด” ของปี ใด
กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิ น
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย การปรับปรุงคานิยามของสินทรัพย์
และหนี้สนิ เกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบการเงิน นอกจากนี้ยงั รวมถึงหลักการใหม่และแนว
ปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้ถกู เพิม่ เติมเข้าไป ดังต่อไปนี้
1. การวัดมูลค่า ซึง่ รวมถึงปั จจัยทีต่ อ้ งพิจารณาในการเลือกเกณฑ์ในการวัดมูลค่า
2. การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล ซึง่ รวมถึงเมือ่ ใดทีจ่ ะจัดประเภทรายการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
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3. กิจการทีเ่ สนอรายงาน
4. เมือ่ ใดสินทรัพย์และหนี้สนิ จะถูกเอาออกจากงบการเงิน
กรอบแนวคิด ยังได้อธิบายให้ชดั เจนขึน้ ถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริหารในการดูแล
รักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่ นอนของการวัดมูลค่าในการ
รายงานทางการเงิน
คานิ ยามของธุรกิ จ
คานิยามของธุรกิจ ทีป่ รับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรือ่ ง การรวมธุรกิจ
ได้อธิบายให้ชดั เจนขึน้ ถึงคานิยามของธุรกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยให้กจิ การใช้ในการกาหนดว่า
รายการค้านัน้ ต้องบันทึกรายการเป็ น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซือ้ สินทรัพย์” หรือไม่ การปรับปรุงมีดงั นี้
1. อธิบายให้ชดั เจนขึน้ ในเรือ่ งการพิจารณาว่าเป็ น “ธุรกิจ” นัน้ กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ท่ี
ได้มาต้องรวมถึงข้อมูลปั จจัยนาเข้าและกระบวนการทีส่ าคัญเป็ นอย่างน้อยซึง่ เมื่อนามารวมกัน
มีสว่ นอย่างมีนยั สาคัญทาให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต
2. ตัดเรือ่ งการประเมินว่าผูร้ ่วมตลาดสามารถทดแทนปั จจัยนาเข้าหรือกระบวนการทีข่ าดหายไป
ใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได้ ออกจากมาตรฐานฯ
3. เพิม่ แนวปฏิบตั แิ ละตัวอย่างเพือ่ ประกอบความเข้าใจเพือ่ ช่วยให้กจิ การประเมินว่ากระบวนการ
ทีส่ าคัญได้ถกู ซือ้ หรือไม่
4. ทาให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตัว ของสินค้าและ
บริการทีใ่ ห้กบั ลูกค้า และตัดเรือ่ งการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกจากมาตรฐานฯ
5. เพิม่ เรื่องการทดสอบความตัง้ ใจเป็ นทางเลือก ซึ่งอนุ ญาตให้ทาการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่ม
ของกิจกรรมและสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่
คานิ ยามของความมีสาระสาคัญ
คานิ ย ามของความมีส าระส าคัญ ท าให้เกิด การปรับ ปรุงมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่
1 เรือ่ ง การนาเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปล
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด และทาให้เกิดการปรับปรุงซึง่ เป็ นผลทีส่ บื เนื่ องไปมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอืน่
การปรับปรุงช่วยทาให้เกิดความเข้าใจมากยิง่ ขึน้ ของคานิยามของความมีสาระสาคัญโดย
1. การท าให้ค านิ ย ามเป็ นแนวทางเดีย วกัน ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกรอบ
แนวคิดเพือ่ หลีกเลีย่ งความสับสนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความแตกต่างของคานิยาม
2. การรวมข้อกาหนดสนับสนุ นเข้าไว้ดว้ ยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอ
งบการเงิน ในคานิยามเพื่อทาให้คานิยามมีความชัดเจนมากขึน้ และอธิบายถึงการนาความมี
สาระสาคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึน้
3. การนาแนวปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยู่ของคานิยามของความมีสาระสาคัญมาไว้ในทีเ่ ดียวกัน ร่วมกันกับคา
นิยาม
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การปฏิ รปู อัตราดอกเบีย้ อ้างอิ ง
การปฏิรปู อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทาให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่อ งมือ ทางการเงิน การปรับ ปรุ งนั ้น ได้ ป รับ เปลี่ย นข้อ ก าหนดของการบัญ ชีป้ องกัน ความเสี่ย ง
โดยเฉพาะเพื่อเป็ นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากความไม่แน่ นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทีก่ าหนดจากธุรกรรมการกูย้ มื (interbank offer rates-IBORs)
นอกจากนี้ การปรับปรุงได้กาหนดให้กจิ การให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมกับนักลงทุนเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของการ
ป้ องกันความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้
ฝ่ ายบริหารของบริษัท อยู่ร ะหว่า งการประเมิน ผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปี ท่เี ริม่ น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
5.3 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดังนี้
1. การยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563
ทัง้ นี้อนุ ญาตให้กจิ การถือปฏิบตั กิ ่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ได้ การปรับปรุงนี้เพื่อเป็ นการผ่อนปรน
ในทางปฏิบตั สิ าหรับผูเ้ ช่า โดยไม่จาเป็ นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าทีเ่ กิดขึน้ อันเป็ นผล
โดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเข้าเงือ่ นไขตามทีร่ ะบุไว้ ถือเป็ นการ
เปลี่ย นแปลงสัญ ญาเช่ าหรือไม่ โดยให้ บ ัน ทึกการยิน ยอมลดค่ าเช่ านั ้น เสมือนว่ าไม่ ใช่ การ
เปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า
2. เพิม่ ข้อกาหนดสาหรับข้อยกเว้นชัวคราวที
่
เ่ กิดขึน้ จากการปฏิรปู อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยกิจการ
ต้องถือปฏิบตั ติ ามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้อนุ ญาตให้กจิ การถือปฏิบตั กิ ่อนวันทีม่ ผี ลบังคับ
ใช้ได้
ฝ่ ายบริหารของบริษัท อยู่ร ะหว่า งการประเมิน ผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปี ท่เี ริม่ น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
6. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ใหม่มาถือปฏิ บตั ิ
ตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.1 บริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างปี โดย
บริษัทได้เลือกปรับ ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชีโดยปรับปรุงกับ กาไรสะสม ณ วันที่ 1
มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
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บาท
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เรือขนส่งและอุปกรณ์
1,455,008,717.14
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายใน 1 ปี
960,266.97
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
1,519,609.28

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินฉบับที่
16

ณ วันที่ 1
มกราคม 2563

-

(4,010,777.52)
22,662,652.06

1,450,997,939.62
22,662,652.06

-

1,382,876.14

2,343,143.11

-

17,268,998.40

18,788,607.68

ผลกระทบต่ อก าไรสะสม - ยังไม่ ได้จ ัด สรร ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 9 มาถือปฎิบ ัติไม่เป็ น สาระสาคัญ ฝ่ ายบริหารของบริษัทพิจ ารณาแล้วว่าไม่ม ี
ผลกระทบทีท่ าให้ตอ้ งปรับปรุงกาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร ณ ต้นงวดทีน่ ามาปฎิบตั ิ
6.1

เครือ่ งมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันทีถ่ อื ปฏิบตั คิ รัง้ แรก) ผูบ้ ริหารของบริษัทได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่
ใช้จดั การสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงิน และจัดประเภทและวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์และหนี้สนิ
ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
6.2 สัญญาเช่า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายชาระตามสัญญา
เช่าทีย่ งั ไม่ได้จ่ายชาระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของบริษทั อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่วน
เพิม่ ดังกล่าวทีน่ ามาคานวณหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างร้อยละ 4.57 ถึง
ร้อยละ 5.31 ต่อปี
สาหรับสัญญาเช่าทีเ่ คยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 บริษทั
รับรูม้ ลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าดังกล่าวก่อนวันนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั เิ ป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ
วันทีน่ ามาปฏิบตั ใิ ช้ครัง้ แรก
บาท
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานทีเ่ ปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก สิทธิทจ่ี ะซือ้ หรือขยายระยะเวลาทีค่ อ่ นข้างแน่ทจ่ี ะมีการใช้สทิ ธิ
23,525,280.00
23,525,280.00
หัก ดอกเบีย้ จ่ายรอตัดบัญชี
(4,873,405.46)
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หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึน้ จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
หนี้สนิ สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนี้สนิ สัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สนิ สัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ได้ดงั นี้
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อาคารเช่า
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพย์สทิ ธิการใช้

18,651,874.54
2,479,876.25
21,131,750.79

2,343,143.11
18,788,607.68
21,131,750.79

บาท
18,651,874.54
4,010,777.52
22,662,652.06

7. รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิ จการที่ เกี่ยวข้องกัน
บริษทั มีรายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ส่วนหนึ่งของบริษทั เกิดขึน้ จากรายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันดังกล่าว กิจการเหล่านี้เกีย่ วข้องกันโดยการมี
ผู้ถือหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกัน ผลของรายการดังกล่าวซึ่งเป็ น รายการปกติธุรกิจได้รวมไว้ใน
งบการเงินนี้ตามมูลฐานทีต่ กลงร่วมกันโดยบริษทั และกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายชือ่ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ และกรรมการบริษทั
นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ และกรรมการบริษทั
รายการบัญ ชีท่ีม ีส าระส าคัญ ระหว่ า งบริษั ท กับ บุ ค คลหรือ กิจ การที่เกี่ย วข้อ งกัน ซึ่ งได้ ร วมไว้ ใ น
งบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
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เกณฑ์กาหนดราคา

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสัญญาเช่าสานักงาน
นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ
ราคาทีต่ กลงกัน
ดอกเบีย้ จ่ายตามสัญญาเช่าสานักงาน
นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ
อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
ค่าทีป่ รึกษา
นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์
ราคาทีต่ กลงกัน

บาท

2563

2562

1,865,187.48

1,860,000.00

805,627.31

-

-

280,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ

2563

บาท

17,597,501.85

2562
-

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริห ารนี้ เ ป็ นผลประโยชน์ ท่ี จ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ บ ริห ารของบริษั ท ประกอบด้ ว ย
ค่าตอบแทนที่เป็ น ตัว เงิน ได้แ ก่ เงิน เดือนและผลประโยชน์ ท่เี กี่ย วข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ ตอบ
แทนในรูปอื่น ทัง้ นี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

บาท

2563

2562

16,274,781.01
130,737.90
16,405,518.91

11,348,599.00
270,386.01
11,618,985.01
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8. เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสดย่อย
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

บาท
2563
299,738.67
3,626,841.71
168,046,270.82
171,972,851.20

2562
312,604.05
7,831,111.35
261,169,589.37
269,313,304.77

เงินฝากออมทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้นได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราลอยตัวตามอัตราทีธ่ นาคารกาหนด
9. ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื ประกอบด้วย
ลูกหนี้การค้า-แยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชาระ
-ในประเทศ
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้างชาระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
- ต่างประเทศ
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้างชาระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
รวม
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
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2563

บาท

2562

48,555,699.65

60,182,834.38

3,563,504.14
202,525.78
52,321,729.57

244,986.78
202,525.78
60,630,346.94

5,864,746.26

6,500,065.49

5,864,746.26
58,186,475.83
(209,885.93)
57,976,589.90

6,500,065.49
67,130,412.43
(202,525.78)
66,927,886.65

ลูกหนี้อน่ื
- เงินทดรองจ่าย
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
- อืน่ ๆ
รวม
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ

บาท

2563
125,785.00
5,365,474.84
158,527.00
5,649,786.84
63,626,376.74

2562
230,000.00
4,141,445.52
103,358.90
4,474,804.42
71,402,691.07

สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นปี
รายการเพิม่ (ลด) ในระหว่างปี
ตัดหนี้สญ
ู ในระหว่างปี
ปลายปี

2563

บาท

202,525.78
7,360.15
209,885.93

2562
202,525.78
202,525.78

10. วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสาหรับเรือขนส่ง
วัสดุและของใช้สน้ิ เปลืองสาหรับเรือขนส่ง ประกอบด้วย

น้ามันเชือ้ เพลิง
อะไหล่และวัสดุสน้ิ เปลือง
รวม

2563
8,805,542.95
7,325,840.35
16,131,383.30

บาท

2562
12,283,897.61
8,283,945.95
20,567,843.56

11. สิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ มีดงั นี้
บาท
2563
2562
เงินลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิ ด กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้
100,000,000.00
บวก กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการ
เปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
58,285.72
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตามมูลค่ายุตธิ รรม
100,058,285.72
-
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12. เรือขนส่งและอุปกรณ์
12.1 สาหรับปี 2563 เรือขนส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
เรือขนส่ง
และส่วนปรับปรุง
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2562
1,677,030,988.80
ปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิ
การใช้จากการนา
มาตรฐานการายงาน
ทางการเงินฉบับที่
16 มาถือปฎิบตั ิ ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1,677,030,988.80
ซือ้ เพิม่
รับโอน/โอนออก
267,259,047.72
ขาย/ตัดจาหน่าย
(63,171,750.90)
31 ธันวาคม 2563
1,881,118,285.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าตัดจาหน่ ายสะสม
31 ธันวาคม 2562
533,755,442.30
ปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิ
การใช้จากการนา
มาตรฐานกา
รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือ
ปฎิบตั ิ ณ วันที่ 1
มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
533,755,442.30
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่ายสาหรับปี
77,118,783.79
รับโอน/โอนออก
ขาย/ตัดจาหน่าย
(55,231,093.40)
31 ธันวาคม 2563
555,643,132.69
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
1,325,475,152.93
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รายจ่ายในการ
ซ่อมแซมเรือ
ครัง้ ใหญ่

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

บาท
เครื่องตกแต่ง
ติดตัง้ และอุปกรณ์
เรือและสานักงาน

สินทรัพย์
ระหว่างทา

รวม

5,346,729.00

262,495,493.81

2,058,892,627.51

262,495,493.81
32,040,997.61
(268,050,763.73)
26,485,727.69

(4,369,000.00)
2,054,523,627.51
51,038,863.74
(88,254,385.02)
2,017,308,106.23

-

603,883,910.37

71,386,912.80

3,579,342.27

71,386,912.80
16,863,264.25
663,400.00
(22,988,312.36)
65,925,264.69

3,579,342.27
3,579,342.27

(4,369,000.00)
39,053,160.83
977,729.00
2,134,601.88
128,316.01
(2,094,321.76)
39,221,756.96
977,729.00

36,751,844.64

2,456,380.38

29,975,383.17

944,859.88

-

-

-

(358,222.48)

-

(358,222.48)

36,751,844.64

2,456,380.38

29,975,383.17

586,637.40

-

603,525,687.89

23,801,192.93
(22,959,533.68)
37,593,503.89

293,361.55
2,749,741.93

3,357,540.74
(1,767,555.57)
31,565,368.34

586,637.40

-

104,570,879.01
(79,958,182.65)
628,138,384.25

28,331,760.80

829,600.34

7,656,388.62

391,091.60
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39,053,160.83

ยานพาหนะ

26,485,727.69

1,389,169,721.98

12.2 สาหรับปี 2562 เรือขนส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
เรือขนส่ง
และส่วนปรับปรุง
ราคาทุน
1 มกราคม 2562
1,719,739,673.46
ซือ้ เพิม่
144,248,665.34
รับโอน/โอนออก
(186,957,350.00)
ขาย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2562
1,677,030,988.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าตัดจาหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2562
497,993,743.60
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่ายสาหรับปี
74,974,527.96
รับโอน/โอนออก
(39,212,829.26)
ขาย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2562
533,755,442.30
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
1,143,275,546.50

รายจ่ายในการ
ซ่อมแซมเรือ
ครัง้ ใหญ่

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

60,120,143.79
28,595,923.47
(4,129,478.48)
(13,199,675.98)
71,386,912.80

3,579,342.27
3,579,342.27

25,521,431.06

บาท
เครื่องตกแต่ง
ติดตัง้ และอุปกรณ์
เรือและสานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างทา

37,144,143.34
3,839,182.20
(1,241,716.50)
(688,448.21)
39,053,160.83

1,796,729.00
3,550,000.00
5,346,729.00

1,123,000.00
261,372,493.81
262,495,493.81

2,163,018.69

27,640,463.54

619,846.14

-

553,938,503.03

26,483,383.92
(3,131,615.46)
(12,121,354.88)
36,751,844.64

293,361.69
2,456,380.38

3,636,090.85
(738,332.32)
(562,838.90)
29,975,383.17

325,013.74
944,859.88

-

105,712,378.16
(43,082,777.04)
(12,684,193.78)
603,883,910.37

34,635,068.16

1,122,961.89

9,077,777.66

4,401,869.12

262,495,493.81

รวม

1,823,503,031.86
441,606,264.82
(192,328,544.98)
(13,888,124.19)
2,058,892,627.51

1,455,008,717.14

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายของเรือขนส่งและอุปกรณ์ทร่ี วมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของปี
บาท
2563
2562
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
104,570,879.01
105,712,378.16
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายสินทรัพย์
3,741,660.29
(1,203,930.41)
เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 บริษทั ได้สง่ มอบเรือ V.L.16 ทีถ่ กู จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพือ่ ขาย
ภายใต้ “สินทรัพย์หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน และมีเงินมัดจารับจานวน 32.14 ล้านบาท และได้รบั ชาระ
เงินส่วนทีเ่ หลือครบถ้วนแล้ว
บริษทั ได้นาเรือขนส่งเฉพาะลาซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จานวนเงิน
1,339.10 ล้านบาท และ 1,300.16 ล้านบาท ตามลาดับ ไปค้าประกันเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 16 และ 17)
สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทั ได้บนั ทึกดอกเบี้ยเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนเรือ
ขนส่งจานวน 0.75 ล้านบาท และ 3.21 ล้านบาท ตามลาดับ ต้นทุนการกูย้ มื นี้เป็ นต้นทุนการกูย้ มื ทีเ่ กิดขึน้ จริง
ของเงินทีก่ มู้ าโดยเฉพาะเพื่อการต่อเรือขนส่งเฉพาะลา โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี และร้อยละ 4.00 4.25 ต่อปี ตามลาดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทต่ี ดั ค่าเสือ่ มราคาหมดแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูด่ งั นี้

ราคาทุน
เรือขนส่งและส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครือ่ งตกแต่งติดตัง้ และอุปกรณ์เรือและสานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

2563
410,411,373.50
2,112,530.21
23,323,068.71
977,729.00
436,824,701.42

บาท

2562
409,917,049.69
2,112,530.21
21,864,188.13
977,729.00
434,871,497.03

13. สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า
13.1 สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามสัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ และการเคลื่อนไหวสาหรับ
ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงั นี้
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บาท
23,020,874.54
23,020,874.54
23,020,874.54
358,222.48
358,222.48
2,335,187.48
2,693,409.96
22,662,652.06
20,327,464.58

13.2 หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
แสดงได้ดงั นี้
บาท
2,479,876.25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
เพิม่ ขึน้ จากดอกเบีย้
เงินจ่ายชาระระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หัก ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระในหนึ่งปี

18,651,874.54
21,131,750.79
913,132.34
(2,927,772.00)
19,117,111.13
(2,095,914.67)
17,021,196.46

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสัญญาเช่าทีร่ บั รูใ้ นรายการต่อไปนี้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนสาหรับ ปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงั นี้
บาท
ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
2,335,187.48
913,132.34
ดอกเบีย้ จ่ายจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
รวม
3,248,319.82
14. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ประกอบด้วย
บาท
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ระหว่างทา
รวมราคาทุน
หัก ตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 63

จานวนที่
เพิม่ ขึน้

จานวนที่
ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

3,295,384.66
3,295,384.66

1,005,410.52
1,005,410.52

(251,558.00)
(251,558.00)

3,043,826.66
1,005,410.52
4,049,237.18

(1,582,781.40)
1,712,603.26

(372,323.69)

125,645.20

(1,829,459.89)
2,219,777.29
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บาท
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
หัก ตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 62

จานวนที่
เพิม่ ขึน้

3,187,154.66
3,187,154.66

108,230.00
108,230.00

-

3,295,384.66
3,295,384.66

(1,007,028.86)
2,180,125.80

(575,752.54)

-

(1,582,781.40)
1,712,603.26

ค่าตัดจาหน่ายทีร่ วมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

จานวนที่
ลดลง

2563
372,323.69

บาท

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

2562
575,752.54

15. สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
การเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดงั นี้
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สัญญาเช่า
รวม
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ถาวร
รวม
สินทรัพย์ (หนี้สนิ ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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บาท
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน
ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

40,505.16
302,388.89
342,894.05

1,472.03
(330,009.23)
63,657.36
(264,879.84)

292,077.20
292,077.20

41,977.19
264,456.86
63,657.36
370,091.41

(11,592,402.09)
(11,592,402.09)
(11,249,508.04)

88,115.28
88,115.28
(176,764.56)

292,077.20

(11,504,286.81)
(11,504,286.81)
(11,134,195.40)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ถาวร
รวม
สินทรัพย์ (หนี้สนิ ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

บาท
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

229,604.59
229,604.59

40,505.16
72,784.30
113,289.46

-

40,505.16
302,388.89
342,894.05

(10,410,527.48)
(10,410,527.48)
(10,180,922.89)

(1,181,874.61)
(1,181,874.61)
(1,068,585.15)

-

(11,592,402.09)
(11,592,402.09)
(11,249,508.04)

16. เงิ นเบิกเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
บาท
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ต้นปี
รับเงินกูย้ มื ในระหว่างปี
จ่ายชาระเงินกูย้ มื ในระหว่างปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ปลายปี

2563
-

2562
80,000,000.00
20,000,000.00
(100,000,000.00)
-

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ดังกล่าวข้างต้นเป็ นเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง โดยออกตั ๋วสัญญา
ใช้เงินมีอตั ราดอกเบีย้ Prime Rate
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เป็ นจานวนเงิน 30 ล้านบาท คา้ ประกันโดยเรือขนส่งบางลา
17. เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
บัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
บาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวต้นปี
รับเงินกูย้ มื ในระหว่างปี
จ่ายชาระเงินกูย้ มื ในระหว่างปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวปลายปี
หัก ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ

2563
998,649,283.80
78,072,116.20
(220,365,600.00)
856,355,800.00
(146,023,800.00)
710,332,000.00

2562
849,763,400.00
281,846,883.80
(132,961,000.00)
998,649,283.80
(160,625,200.00)
838,024,083.80
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เรือ

วงเงิน

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ

เงือ่ นไขการจ่ายชาระ

1.) เรือ วี.แอล.15
วัตถุประสงค์
ซือ้ เรือ

50.18 ล้านบาท

Prime Rate - 0.75 ต่อปี

ผ่อนชาระ 57 งวด (เดือน) งวดละ 880,300 บาท

ชาระเสร็จสิน้ แล้วใน
เดือนมีนาคม 2562

2.) เรือ วี.แอล.16
วัตถุประสงค์
ซือ้ เรือ

141.82 ล้านบาท

Prime Rate - 0.75 ต่อปี

ผ่อนชาระ 108 งวด (เดือน) แบ่งเป็ น
งวดที่ 1 107
งวดละ
1,313,200 บาท
งวดที่
108 งวดละ 1,307,600 บาท
(กาหนดจ่ายชาระงวดแรกเดือนสิงหาคม 2559)

ชาระเสร็จสิน้ แล้วใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2563

3.) เรือ วี.แอล.17
วัตถุประสงค์
ซือ้ เรือ

166.00 ล้านบาท

Prime Rate - 0.75 ต่อปี

ผ่อนชาระ 108 งวด (เดือน) แบ่งเป็ น
งวดที่ 1 - 107 งวดละ 1,550,000 บาท
งวดที่ 108 งวดละ 150,000 บาท
(กาหนดจ่ายชาระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2560)

99,350,000.00 บาท

4.) เรือ ชุตภิ า 5
วัตถุประสงค์
ซือ้ เรือ

133.66 ล้านบาท

Prime Rate - 0.75 ต่อปี

ผ่อนชาระ 120 งวด (เดือน) แบ่งเป็ น
งวดที่ 1 - 119 งวดละ 1,113,900 บาท
งวดที่ 120 งวดละ 1,105,900 บาท
(กาหนดจ่ายชาระงวดแรกเดือนมกราคม 2560)

80,192,800.00 บาท

5.) เรือ วี.แอล.
18
วัตถุประสงค์
ซือ้ เรือ

166.00 ล้านบาท

Prime Rate - 0.75 ต่อปี

ผ่อนชาระ 108 งวด (เดือน) แบ่งเป็ น
งวดที่ 1 - 107 งวดละ 1,550,000 บาท
งวดที่ 108 ชาระส่วนทีเ่ หลือทัง้ จานวน
(กาหนดจ่ายชาระงวดแรกเดือนพฤษภาคม
2561)

116,400,000.00 บาท

6.) เรือ วี.แอล.
19
วัตถุประสงค์
ซือ้ เรือ

225.00 ล้านบาท

Prime Rate - 1.25 ต่อปี

ผ่อนชาระ 93 งวด (เดือน) แบ่งเป็ น
งวดที่ 1 - 92 งวดละ 2,420,000 บาท
งวดที่ 93 ชาระส่วนทีเ่ หลือทัง้ จานวน
(กาหนดจ่ายชาระงวดแรกเดือนกันยายน 2560)

128,200,000.00 บาท

9.00 ล้านบาท

Prime Rate - 1.25 ต่อปี

ผ่อนชาระ 33 งวด (เดือน) แบ่งเป็ น

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงเรือ
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คงเหลือ
ณ 31 ธันวาคม 2563

ชาระเสร็จสิน้ แล้วใน

เรือ

7.) เรือ วี.แอล.
20
วัตถุประสงค์
ซือ้ เรือ

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงเรือ

8.) เรือ วี.แอล.21
วัตถุประสงค์
ซือ้ เรือ

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงเรือ

9.) เรือ วี.แอล.22
วัตถุประสงค์
ซือ้ เรือ

วงเงิน

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ

เงือ่ นไขการจ่ายชาระ
งวดที่ 1 - 32 งวดละ 273,000 บาท
งวดที่ 33 ชาระส่วนทีเ่ หลือทัง้ จานวน
(กาหนดจ่ายชาระงวดแรกเดือนมกราคม 2561)

148.50 ล้าน
บาท

Prime Rate - 2.00 ต่อปี

ผ่อนชาระ 93 งวด (เดือน) แบ่งเป็ น

9.00 ล้านบาท

Prime Rate - 2.00 ต่อปี

ผ่อนชาระ 33 งวด (เดือน) แบ่งเป็ น
งวดที่ 1 - 32 งวดละ 273,000 บาท
งวดที่ 33 ชาระส่วนทีเ่ หลือทัง้ จานวน
(กาหนดจ่ายชาระงวดแรกเดือนกุมภาพันธ์
2562)

126.28 ล้าน
บาท

Prime Rate - 2.10 ต่อปี

ผ่อนชาระ 93 งวด (เดือน) แบ่งเป็ น

9.00 ล้านบาท

Prime Rate - 2.10 ต่อปี

ผ่อนชาระ 33 งวด (เดือน) แบ่งเป็ น
งวดที่ 1 - 32 งวดละ 273,000 บาท
งวดที่ 33 ชาระส่วนทีเ่ หลือทัง้ จานวน
(กาหนดจ่ายชาระงวดแรกเดือนสิงหาคม 2562)

224.64 ล้าน
บาท

Prime Rate - 2.00 ต่อปี

ผ่อนชาระ 108 งวด (เดือน) งวดละ 2,080,000
บาท
(กาหนดจ่ายชาระงวดแรกเดือนมีนาคม 2563)

คงเหลื
คงเหลืออ
ณณ31
31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563
เดือนกันยายน 2563

106,978,000.00
106,978,000.00บาท
บาท

งวดที่ 1 - 92 งวดละ 1,597,000 บาท
งวดที่
93 ชาระส่วนทีเ่ หลือทัง้ จานวน
(กาหนดจ่ายชาระงวดแรกเดือนพฤศจิกายน 2561)
2,721,000.00
2,721,000.00บาท
บาท

101,835,000.00
101,835,000.00บาท
บาท

งวดที่ 1 - 92 งวดละ 1,358,000 บาท
งวดที่ 93 ชาระส่วนทีเ่ หลือทัง้ จานวน
(กาหนดจ่ายชาระงวดแรกเดือนกรกฏาคม 2562)
4,359,000.00
4,359,000.00บาท
บาท

216,320,000.00
216,320,000.00บาท
บาท
856,355,800.0 บาท
856,355,800.00
บาท
0

เงินกูด้ งั กล่าวข้างต้น คา้ ประกันโดยเรือขนส่งเฉพาะลา
เงินกูด้ งั กล่าวข้างต้น คา้ ประกันโดยเรือขนส่งเฉพาะลา
ในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทได้รบั การพักชาระหนี้เงินต้นของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
อนมีนเป็
นาคม
2563
ได้รบั ่อการพั
กชาระหนี้เงิกนชต้าระเงิ
นของเงิ
้ยมื ษระยะยาวจากสถาบั
จานวนในเดื
1 วงเงิ
นเวลา
6 เดืบริอษน ัทและเมื
ครบระยะเวลาพั
นต้นนกูบริ
ัทต้องปฎิบตั ิตามเงืน่อการเงิ
นไขในน
านวน
สัจญ
ญาเดิ1มวงเงินเป็ นเวลา 6 เดือน และเมื่อครบระยะเวลาพักชาระเงินต้น บริษัทต้องปฎิบตั ิตามเงือ่ นไขใน
สัญญาเดิม
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ข้อปฏิบตั อิ น่ื ทีส่ าคัญตามสัญญา
บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีส่ ญ
ั ญาเงินกูก้ าหนดในเรื่องทีส่ าคัญ ได้แก่ การรักษาอัตราส่วนหนี้สนิ รวม
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 2.5 เท่า และการยกผลประโยชน์จากการทาประกันภัยทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้แก่ผใู้ ห้กู้
และไม่จาหน่ าย จ่าย โอน จานอง จานา โอนสิทธิเรียกร้องและวางไว้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ด้วยวิธกี ารใดๆ
ก่อให้เกิดภาระติดพันทีม่ ผี ลทาให้บุคคลอื่นมีสทิ ธิเหนือทรัพย์สนิ ของผูก้ ู้ ไม่ลดทุนจดทะเบียน
18. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิ น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนบริการปั จจุบนั และดอกเบีย้
หัก ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี
ผล (กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บาท
2563
5,024,115.18
270,248.18
(3,549,723.00)

2562
3,646,015.00
898,095.03
480,005.15
-

1,460,386.00
3,205,026.36

5,024,115.18

ค่าใช้จ่ายที่ รบั รู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

บาท
2563

ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนค่าบริการขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ดอกเบีย้ จากภาระผูกพัน
รวม
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18,116.84
84,171.66
130,737.90
233,026.40
37,221.78
270,248.18

2562
117,094.33
883,430.87
270,386.01
1,270,911.21
107,188.97
1,378,100.18

ข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ร้อยละ

อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือน
อัตราหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการมรณะ
อัตราการทุพพลภาพ

2563
1.09
4.88
จาแนกตามช่วงอายุ
ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ. 2560
ร้อยละ 10 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ. 2560

2562
2.18
5.48
จาแนกตามช่วงอายุ
ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ. 2560
ร้อยละ 10 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ. 2560

การวิ เคราะห์ความอ่อนไหวของข้อมูลสมมติ ฐานหลักที่ ใช้ในการคานวณ
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ าคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดงั นี้
บาท
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
2563
2562
อัตราคิดลด
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.50
ลดลงร้อยละ 0.50
อัตราการขึน้ เงินเดือน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.50
ลดลงร้อยละ 0.50
อัตราการหมุนเวียน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.50
ลดลงร้อยละ 0.50

3,123,731.00
3,291,006.00

4,984,453.00
5,065,795.00

3,287,024.00
3,126,583.00

5,071,443.00
4,978,680.00

3,101,782.00
3,314,591.00

4,961,332.00
5,090,554.00

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุ เบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยกาหนด
อัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขน้ึ ไปให้มสี ทิ ธิ
ได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน บริษทั จึงแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงานในปี 2562 เพือ่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุง จาก
การแก้ไขโครงการดังกล่าวทาให้บริษัทรับรู้ประมาณการหนี้ส ินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุและต้นทุน
บริการในอดีตเพิม่ ขึน้
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19. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี เงิ นได้
19.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทแ่ี สดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลีย่ นแปลงของผลต่างชัวคราว
่
ทีร่ บั รูเ้ มือ่ เริม่ แรกและทีก่ ลับรายการ
รวม

2563

บาท

2562

8,036,083.38

6,267,877.37

176,764.56
8,212,847.94

1,068,585.15
7,336,462.52

2563

บาท

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทแ่ี สดงอยูใ่ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ผลกาไร (ขาดทุน ) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
(292,072.20)
รวม
(292,072.20)

2562

-

19.2 การกระทบยอดระหว่างจานวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีทใ่ี ช้
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีสาหรับปี
อัตราภาษีทใ่ี ช้ (%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีทใ่ี ช้
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถนามาหัก
ในการคานวณกาไรทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่อนุญาตให้ถอื เป็ นรายจ่ายในการ
คานวณกาไรทางภาษี
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2563
92,613,794.65
20%
18,522,758.93

361,616.14

บาท

2562
88,095,476.79
20%
17,619,095.36

554,416.32

ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกาไรทีไ่ ม่ตอ้ งนามา
คานวณกาไรทางภาษี
- กาไรของกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ทีไ่ ด้รบั ยกเว้น
- ค่าใช้จ่ายทีห่ กั เป็ นรายจ่ายได้เพิม่ ในทางภาษี
รวมรายการกระทบยอด
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(10,657,206.92)
(14,320.21)
(10,309,910.99)
8,212,847.94

(8,651,452.11)
(2,185,597.05)
(10,282,632.84)
7,336,462.52

19.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีทแ่ี ท้จริงถัวเฉลีย่ และอัตราภาษีทใ่ี ช้
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดงั นี้
2563

กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีทใ่ี ช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีทแ่ี ท้จริงถัวเฉลีย่

จานวนภาษี
(บาท)
92,613,794.65
18,522,758.93
(10,309,910.99)
8,212,847.94

2562
อัตราภาษี
(%)
20.00
(11.13)
8.87

จานวนภาษี
(บาท)
88,095,476.79
17,619,095.36
(10,282,632.84)
7,336,462.52

อัตราภาษี
(%)
20.00
(11.67)
8.33

20. ทุนเรือนหุ้น
ในระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2562 บริษทั ได้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ให้แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก
จานวน 200,000,000 หุ้น โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 1.75 บาท บริษัทได้รบั ชาระเงินค่าหุ้น
จ านวน 350 ล้านบาทแล้วในวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2562 และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุ นที่ได้รบั ช าระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบั หุน้ สามัญของบริษทั
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริม่ การซื้อขายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
บริษทั มีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนจานวน 18.41 ล้านบาท แสดงหักจากส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ ทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หุน้ ทาให้บริษทั มีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญจานวน 231.59 ล้านบาท ซึง่ แสดงเป็ นรายการ
แยกต่างหากภายใต้ “ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญนี้จะนาไปจ่ายเงินปั น
ผลไม่ได้
21. สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรทุนสารองอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ จนกว่าทุนสารองดังกล่าวจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารอง
ตามกฎหมายนี้จะนาไปจ่ายเงินปั นผลไม่ได้
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22. เงิ นปันผล
สาหรับปี 2563
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2563 เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2563 ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
ให้บริษทั จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสุทธิประจาปี 2562 แทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ตามทีเ่ สนออนุมตั ิ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี 2563 โดยจ่ายจากกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท เป็ นจานวนเงิน 16 ล้านบาท
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทีป่ ระชุมมีมติ
อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
โดยจ่ายจากกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.02
บาท เป็ นจานวนเงิน 16 ล้านบาท
รวมจ่ายเงินปั นผลในปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 32 ล้านบาท
สาหรับปี 2562
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ทีป่ ระชุมมีมติ
อนุ มตั ใิ ห้บริษัทจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของกิจการที่ได้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท เป็ นจานวนเงิน 40,000,000.00 บาท
จากการส่งเสริ มการลงทุน
23. สิ ทธิ ประโยชน์ ที่ได้รบั สากการส่
บริษทั ได้รบั สิทธิประโยชน์จากการได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ ดังนี้
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กาหนดเวลา 8 ปี นับ
การที
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วนั ที่ได้่เริรม่ บั มีการ
รายได้จากการ
ส่งเสริมมีจกการนั
าหนดเวลา
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17 ส.ค. 2559
1 ธ.ค. 2559
29 พ.ค. 2560 *
10 ส.ค. 2560
30 ก.ย. 2561
4 เม.ย. 2562
25 เม.ย. 2563
3. อืนั่นบๆตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้
ตามที่ระบุใน ตามที่ระบุใน ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน
จากการ
บัตรส่งเสริมฯ บัตรส่งเสริมฯ บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ
2555
2557 จากการประกอบกิ
9 ก.ย. 2558 จการที
17 ส.ค.
29 พ.ค.
2560 *ซึง่ เป็ น10สิทส.ค.
30 ก.ย.
2561ไ่ ด้รบั 4 เม.ย. 2562
25 เม.ย. 2563
ประกอบกิจการนั
น้ ซึบ่งเรื
ก็ อชุ21
*สาหรั
ตภิ พ.ย.
า 5 ให้
ได้รบั สิท1 ธิธ.ค.
ประโยชน์
ไ่ ด้ร2559
บั การส่งเสริ1มธ.ค.
ถึงวั2559
นที่ 20 กุมภาพั
นธ์ 2567
ธิเดิ2560
มก่อนการโอนกิ
จการที
คือวันที่
ตามบัตรส่งเสริม เลขที่ 2169(2)/2555 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555
3. อื่นๆ
ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน
ตามที่ระบุใน
บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ
บัตรส่งเสริมฯ

ทัง้ นี้ บริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีก่ าหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน

*สาหรับเรือชุตภิ า 5 ให้ได้รบั สิทธิประโยชน์จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ซึง่ เป็ นสิทธิเดิมก่อนการโอนกิจการทีไ่ ด้รบั
ตามบัตรส่งเสริม เลขที่ 2169(2)/2555 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555

ทัง้ นี้ บริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีก่ าหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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รายได้จากการขนส่งสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
รายได้จากการขนส่ง (บาท)

กิจการทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริม
รายได้จากการขนส่ง
- ในประเทศ
325,893,518.55
- ต่างประเทศ 165,387,237.96
รายได้อ่นื
6,462,002.68
รวม
497,742,759.19

2563
กิจการทีไ่ ม่ได้รบั การ
ส่งเสริม
83,081,305.37
72,234,340.39
(265,102.76)
155,050,543.00

รวม

กิจการทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริม

2562
กิจการทีไ่ ม่ได้รบั
การส่งเสริม

408,974,823.92
237,621,578.35
6,196,899.92
652,793,302.19

433,058,549.37
93,022,990.46
627,732.35
526,709,272.18

97,401,640.64
88,602,947.34
358,204.28
186,362,792.26

รวม

530,460,190.01
181,625,937.80
985,936.63
713,072,064.44

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
บาท
2563
2562
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง
148,719,996.86
197,082,007.48
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
16,049,989.17
18,071,209.71
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
133,992,442.60
140,456,851.34
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
107,278,390.18
106,288,130.70
ค่าพิธกี ารเดินเรือ
58,866,665.37
51,901,659.63
อืน่ ๆ
57,270,808.26
64,319,540.92
522,178,292.44
578,119,399.78
25. กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิสาหรับปี ดว้ ยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ทีถ่ ่วง
น้าหนักทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วในระหว่างปี
2563
2562
กาไรสุทธิทเ่ี ป็ นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ (บาท)
84,400,946.71
80,759,014.27
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (หุน้ )
800,000,000
729,315,068
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่อหุน้ )
0.11
0.11
26. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จดั ตัง้ กองทุน สารองเลี้ยงชีพ พนักงานสาหรับพนักงานประจาทัง้ หมดของบริษัทตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
พนักงานและบริษทั จ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนี้ ในอัตราร้อยละของเงินเดือนของ
พนักงานแต่ละคน พนักงานจะได้รบั ส่วนที่บริษัทสมทบตามระเบียบและข้อบังคับ ของเงินกองทุนและตาม
ระยะเวลาการท างานกับ บริษัท บริษั ท ได้แ ต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด การกองทุ น เพื่อ บริห ารกองทุ น ตามข้อ ก าหนดใน
พระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับ ปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
เป็ นจานวนเงิน 1,623,990.00 บาท และ 1,529,219.00 บาท ตามลาดับ
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27. การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิ น
27.1 การบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
บริษทั บริหารความเสีย่ งทางการเงินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน
ตามปกติธุ รกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุม ภายในองค์กรโดยทัวไป
่ และไม่ได้ป ระกอบ
ธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินใด ๆ เพือ่ การค้าหรือการเก็งกาไร
27.2 ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
บริษทั มีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริหารควบคุมความเสีย่ งนี้
โดยการกาหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุม สินเชื่อที่เหมาะสม ดังนัน้ บริษัทไม่คาดว่าจะ
ได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็ นสาระสาคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดงั กล่าว นอกเหนือไปจากทีไ่ ด้ตงั ้ ค่า
เผือ่ หนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว
27.3 ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ เนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน ทัง้ นี้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ
ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาดหรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ ง่ึ ใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามบริษทั เชือ่ ว่าความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดในอนาคตจะไม่
ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่ อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษทั มิได้ใช้ตรา
สารอนุพนั ธ์ทางการเงินอืน่ เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีส่ าคัญ
สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ ได้ดงั นี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
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อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามอัตราตลาด
168,046,270.82
100,058,285.72
856,355,800.00

อัตราดอกเบีย้
คงที่
19,117,111.13
-

บาท
2563

ไม่ม ี
อัตราดอกเบีย้

รวม

3,926,580.38
63,626,376.74
-

171,972,851.20
63,626,376.74
100,058,285.72

32,580,161.62
133,927.50
-

32,580,161.62
133,927.50
19,117,111.13
856,355,800.00

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
หนี้สนิ ทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
เงินมัดจารับจากการขายสินทรัพย์
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบีย้
คงที่

261,169,589.37
-

-

998,649,283.80

2,479,876.25
-

บาท
2562

ไม่ม ี
อัตราดอกเบีย้

รวม

8,143,715.40
71,402,691.07

269,313,304.77
71,402,691.07

46,930,320.45
82,042,653.90
32,136,000.00
-

46,930,320.45
82,042,653.90
32,136,000.00
2,479,876.25
998,649,283.80

27.4 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษทั มีธุรกรรมทีเ่ ป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึง่ บริษทั ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งไว้
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริษั ท มีย อดคงเหลือ ของหนี้ ส ิน ทางการเงิน ที่เป็ นสกุ ล เงิน ตรา
ต่างประเทศ ดังนี้
รายการ

สกุลเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

USD

จานวนเงินตรา
ต่างประเทศ
(หลักหน่วย)
1,531,124.64

มูลค่ายุตธิ รรม
(บาท)

45,730,712.07

USD
MYR
USD

62,486.85
2,340.30
194,454.87

5,864,746.24
17,638.37
5,873,859.37

27.5 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
บริษัทมีการควบคุม ความเสี่ย งจากการขาดสภาพคล่ อง โดยการรักษาระดับ ของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของบริษทั รวมทัง้ จัดหาวงเงินสินเชือ่ ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อสารองในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของ
กระแสเงินสด
27.6 สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บริษทั ได้ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสีย่ งจากความผันผวนของ
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อน่ื ทีเ่ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีสญ
ั ญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
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สกุลเงิน
USD

จานวนเงินตราต่างประเทศ
(หลักล้าน)
6.28

จานวนเงินตามสัญญา
(ล้านบาท)
193.72

มูลค่ายุตธิ รรม
(ล้านบาท)
193.65

27.7 การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
บริษทั ใช้วธิ รี าคาตลาดในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ซึง่ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไ่ี ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั จะใช้วธิ รี าคาทุนหรือวิธี
รายได้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ดังกล่าวแทน
ลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
ระดับที่ 1 ใช้ข อ้ มูล ราคาเสนอซื้อ ขาย (ไม่ต อ้ งปรับ ปรุง ) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่อ งส าหรับ
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่ รวมอยู่ในระดับ 1 ทีส่ ามารถสังเกต
ได้ โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีค่ านวณมาจาก
ราคาตลาด) สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นัน้
ระดับที่ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินในอนาคตทีก่ จิ การ
ประมาณขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีสนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม แยกแสดง
ตามลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
บาท
ระดับที่ 1
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- หน่วยลงทุน
-

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

100,058,28.72

-

100,058,28.72

หนี้ สินทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
-

76,448.25

-

76,448.25

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มกี ารโอนรายการระหว่างลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมและข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมระดับที่ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่ วยลงทุนทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
คานวณโดยใช้มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยทีป่ ระกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน
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มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากาหนดโดยใช้อตั ราตลาดของ
แต่ละสัญญาทีค่ านวณโดยสถาบันการเงินของบริษทั ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุ พ นั ธ์ทางการเงิน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากาหนดโดยใช้อตั ราตลาดซึ่งสะท้อนความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อของบริษัทที่คานวณโดย
สถาบันการเงินของบริษทั ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน การวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมิน
มูลค่านี้ใช้ประโยชน์สงู สุดจากข้อมูลในตลาดทีส่ งั เกตุได้ทม่ี อี ยู่และอ้างอิงจากประมาณการของบริษทั
เองมาใช้น้อยทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็ นไปได้
28. ข้อมูลทางการเงิ นจาแนกตามส่วนงาน
บริษัทดาเนิน ธุรกิจหลักในส่วนงานดาเนิ นงานที่รายงานเพีย งส่วนงานเดียว คือบริการขนส่งสิน ค้า
ประเภทน้ ามัน ซึง่ ผลการดาเนินงานได้รบั การสอบทานอย่างสม่าเสมอโดยผูม้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาเนินงานซึง่ ก็คอื ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน บริษทั ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานดาเนินงานโดยใช้เกณฑ์ผลกาไรหรือ
ขาดทุนของส่วนงานดาเนินงานซึง่ เป็ นเกณฑ์เดียวกับทีใ่ ช้ในการวัดกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานในงบ
การเงิน ดังนัน้ รายได้ กาไรจากการดาเนินงาน และสินทรัพย์ทงั ้ หมดทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็ นการ
รายงานตามส่วนงานดาเนินงานแล้ว
ข้อมูลเกีย่ วกับเขตภูมศิ าสตร์
รายการบริการขนส่งสินค้าของบริษทั เป็ นการให้บริการขนส่งสินค้าแนวชายฝั ง่ ทะเลทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศบริเวณแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงได้ดงั นี้
บาท
2563
2562
รายได้จากการขนส่งในประเทศ
408,974,823.92
530,460,190.01
รายได้จากการขนส่งต่างประเทศ
237,621,578.35
181,625,937.80
รวมรายได้จากการขนส่งสุทธิ
646,596,402.27
712,086,127.81
ข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้ารายใหญ่
สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 3 ราย และ 2 ราย
ตามลาดับ จากรายได้ค่าบริการขนส่งทีเ่ กินกว่าร้อยละ 10 เป็ นจานวนเงินรวม 461.98 ล้านบาท และ 457.36 ล้าน
บาท ตามลาดับ
29. การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่ เกิ ดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สนิ ที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน สาหรับ ปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ
2562 มีดงั นี้
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บาท

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
รวม

ยอดคงเหลือ
กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31
เพิม่ (ลด)*
ธันวาคม 2562
998,649,283.80 (142,293,483.80)
2,479,876.25
(2,014,639.66)
1,001,129,160.05 (144,308,123.46)

รายการที่
ยอดคงเหลือ
ไม่ใช่เงินสด
ณ วันที่ 31
เพิม่ ขึน้
ธันวาคม 2563
856,355,800.00
18,651,874.54 19,117,111.13
18,651,874.54 875,472,911.13

บาท

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
80,000,000.00
849,763,400.00
698,096.46
930,461,496.46

กระแสเงินสด
เพิม่ (ลด)*
(80,000,000.00)
148,885,883.80
(703,220.21)
68,182,663.59

รายการที่
ยอดคงเหลือ
ไม่ใช่เงินสด
ณ วันที่ 31
เพิม่ ขึน้
ธันวาคม 2562
998,649,283.80
2,485,000.00
2,479,876.25
2,485,000.00 1,001,129,160.05

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจานวนเงินสดรับและเงินสดชาระคืนในงบกระแสเงินสด

30. ภาระผูกพันและหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึน้ ในภายหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีภาระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้า ดังนี้
30.1 บริษทั มีภาระผูกพันในการให้ธนาคารออกหนังสือคา้ ประกันต่อการท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า
และเพื่อเป็ น หลักประกัน การดาเนินงานปกติธุรกิจ จานวน 17.42 ล้านบาท และประกันการต่อเรือ
ขนส่งจานวน 7.07 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
30.2 บริษัทมีภาระผูกพันจากการทาสัญญาจัดจ้างเรือขนส่งน้ ามันกับบริษัททัง้ ในและต่างประเทศ จานวน 5
แห่ง ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 - 5 ปี โดยมีอตั ราค่าขนส่งตามทีร่ ะบุในสัญญา
30.3 บริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาต่อเรือขนส่งกับบริษทั ในต่างประเทศจานวน 1 สัญญา มีมลู ค่าตามสัญญา
รวม 7.85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยได้จ่ายเงินตามสัญญาแล้วในระหว่างปี จานวน 0.78 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (24.25 ล้านบาท) ซึง่ แสดงไว้ภายใต้ “เรือขนส่งและอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั คงเหลือภาระผูกพันทีย่ งั ไม่ได้จ่ายเงินตามสัญญาเป็ นจานวนเงิน 7.07
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
31. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุป ระสงค์ในการบริหารจัดการทุน ที่สาคัญ ของบริษัทคือ การจัด ให้ม ีซ่ึงโครงสร้างทางการเงิน ที่
เหมาะสมและการดารงไว้ซง่ึ ความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีอ ัตราส่ วนหนี้ ส ินต่ อทุ นเท่ ากับ
1.11:1 และ 1.51:1 ตามลาดับ

197

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

32. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาที่ รายงาน
เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ได้มมี ติเห็นชอบให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษทั พิจารณา ดังนี้
32.1 พิจารณาอนุ ม ตั ิจ่ ายเงินปั นผลประจ าปี 2563 จากก าไรสะสมที่ย งั ไม่ ได้จ ัดสรรของกิจการที่ได้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 56 ล้านบาท สุทธิจ ากเงินปั น
ผลระหว่างกาล ในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท คงเหลือเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท เป็ นจานวน
เงินทัง้ สิน้ 40 ล้านบาท
32.2 พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 ในจานวนไม่เกิน 400
ล้านหน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุน้
เดิมต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใบสาคัญแสดงสิทธิมอี ายุ 2 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดง
สิทธิ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ และมีราคาการใช้สทิ ธิ 0.50 บาทต่อหุน้
32.3 พิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 200 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400 ล้าน
บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 400 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
33. การอนุมตั ิ งบการเงิ น
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
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ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลแบบ 56-1 One Report
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีส่ รุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั
ย่อยแล้ว
(2) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
ของทัง้ บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุม ดูแลให้ม ีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของระบบการควบคุ ม
ภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั
ย่อย
ในการนี้ เพือ่ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
บริษทั ได้มอบหมายให้ นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่
มีลายมือชื่อของ นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ กากับไว้ บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
1. นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ
2. นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์
ผูร้ บั มอบอานาจ

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

ลายมือชื่อ

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ชื่อ

1. นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ

199

ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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ลายมือชื่อ

เอกสารแนบท้าย
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เอกสารแนบ 1
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร ผู้มี อานาจควบคุ ม และเลขานุ ก ารบริ ษั ท

ลาดับ

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

1

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สวุ านิชย์/

66

ประธานกรรมการบริษทั และ
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
- วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุน่ ที่ 30
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่
51
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 14
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 6
- หลักสูตร SURFACE WARFARE
OFFICER SCHOOL (SWOS)
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 130/2016

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

0.12

ไม่มี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกิ จ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

2561ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริษทั

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน

2558ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์

25582562

สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ(สนช.)

รัฐสภา

25572558

สมาชิกคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช)

รัฐสภา

ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ

กองทัพเรือ

ทีป่ รึกษาธนาคารทหาร
ไทย

ธนาคารทหารไทย

ลาดับ

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

2

นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล/
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
สัดส่วนในการ ความสัมพันธ์
อายุ (ปี ) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม ถือหุ้นในบริษทั ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิ จ
(ร้อยละ) ระหว่างผูบ้ ริหาร
64
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- ปริญญาตรี วิทายาศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า โรงเรียนนายเรือ
- วุฒบิ ตั รเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียน
เสนาธิการทหารเรือ
- หลักสูตร Long Gunnery,อินเดีย
- หลักสูตร Anti-Missile System, ฝรังเศส
่
- หลักสูตร Mine Hunting System ,เยอรมัน
,อิตาลี
- หลักสูตร Electronic Warfare,
สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Marine Terminal Engineering ,
ExxonMobil
- หลักสูตร Safety in Plant Design,
ExxonMobil
- หลักสูตร Risk Management ,
ExxonMobil
- หลักสูตร ISO/ISM Lead Auditor ,
Singapore
- หลักสูตร Business Management, PTT
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 149/2018
- How to Develop a Risk Management
Plan (HRP) รุน่ 25/2019

0.12

ไม่มี

2561ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/ประธาน บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
คณะกรรมการตรวจสอบ (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
/ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง

25582560

ผูจ้ ดั การส่วนปฏิบตั กิ าร
ทางเรือ

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) /
พลังงาน

25552560

PTT Group Marine
Standard
Management Leader

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) /
พลังงาน

25552560

Member

Oil Company International Marine
Forum, AP terminal Forum

25552560

กรรมการบริหาร

สมาคมอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมของกลุม่
อุตสาหกรรมน้ามัน(IESG)

25552557

ผูจ้ ดั การส่วนปฏิบตั กิ าร
ทางเรือ/ผูจ้ ดั การส่วน
ปฎิบตั กิ ารคลัง

บริษทั พีทที ี แท้งค์ เทอร์มนิ ัล จากัด/
พลังงาน

202

203
แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

3

นายยุทธนา แต่ปางทอง/
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ

อายุ
(ปี )
48

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 120/2015
- Director Certification Program (DCP) รุน่
ที่ 233/2017
- Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) รุน่ ที่ 9/2017

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษทั
(ร้อยละ)
0.12

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ทาง
ครอบครัว
ชื่อหน่ วยงาน / บริษทั / ประเภท
ช่วงเวลา
ตาแหน่ ง
ระหว่าง
ธุรกิ จ
ผูบ้ ริหาร
ไม่มี
2561- กรรมการอิสระ/
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ/
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2557ปั จจุบนั

กรรมการ

25582562
25582561

ทีป่ รึกษาบริษทั ฯ

25562557

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ/กรรมการ
ผูจ้ ดั การ

บริษทั ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)/ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วน
อลูมเิ นียมและสังกะสี
บริษทั ริช สปอร์ต จากัด (มหาชน)/
จาหน่ายรองเท้าและเครื่องแต่งกาย
บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)/สินค้าอุปโภค
บริโภค
บริษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์
จากัด (มหาชน)/ออกแบบ ผลิตและ
จาหน่ายอุปกรณ์สารกึง่ ตัวนา

ลาดับ
4

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง
นายชัคพัฒน์ นัสการ /
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
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อายุ (ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

41

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
การกากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 250/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุน่ ที่ 30/2018 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- วุฒบิ ตั ร DCP Diploma Examination รุน่ ที่
63/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
- Business Continuity Management
BSI25999
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CFO Refresher Course รุน่ ที่ 1 ปี
2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร IDE to IPO รุน่ ที่ 3 ปี 2562 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Strategic CFO in capital market
รุน่ ที่ 6 ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
- หลักสูตร IPO Roadmap (CEO-Executive
Program) รุน่ ที่ 3 ปี 2561 ตลาดหลักทรัยพ์
แห่งประเทศไทย

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั
(ร้อยละ)
0.00

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

2563ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการ / วิทยากรรับ
เชิญ และอาจารย์พเิ ศษ
ของหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน

2561-2563

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ด้านบัญชีและการเงิน

บริษทั ทัวร์ครับ.คอม จากัด /ให้บริการการ
ท่องเทีย่ วผ่านช่องทางออนไลน์

2558-2559

กรรมการบริหาร กลุ่ม
งานทีป่ รึกษา

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษาธุรกิจ
จากัด/ให้บริการทีป่ รึกษาธุรกิจ

2560–
ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิ จ

บริษทั ธิง้ ค์เมท ทีป่ รึกษาธุรกิจ จากัด/
ให้บริการทีป่ รึกษาธุรกิจ

204

205
แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

5

นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ/
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
อายุ (ปี ) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม ในบริษทั
(ร้อยละ)
66

- ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 79 /2009
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) 250/2017
- The Role of Chairman 2018
- Board Matters and trends Agenda 2017
- Board Nomination and compensation
program 2017
- หลักสูตร CFO’s Orientation Course for
New IPOs 2/2017
- หลักสูตร Chief Transformation Officer
CTO Course 2019
- หลักสูตร Executive Energy Program
(EEP) รุ่นที่ 6 ประจาปี 2020

65.26

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิ จ

2560–
ปั จจุบนั

กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน

2554–2560

ประธานกรรมการบริษทั /
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
บัญชีการเงิน

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน

2554–2560 ประธานกรรมการ
บริษทั /ประธาน
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชี
การเงิน

บริษทั ชุตภิ า มารีน ออยล์ จากัด

ลาดับ
6

7

8

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง
นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์/
กรรมการ/กรรมการบริหาร

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
อายุ (ปี ) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ในบริษทั
(ร้อยละ)
64
1.92
- มศ.3 โรงเรียนอานวยศิลป์
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 254/2561

นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ/์
กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

64

นางสาวรักชนก สาเนียงล้า1
/กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายบัญชีการเงิน

51

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

1นางสาวรักชนก

- เทียบเท่าปริญญาตรีเดินเรือพาณิชย์ กรม
เจ้าท่า
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 150/2561
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Refreshment of the Role and
Expectation of A CFO ปี 2561
- ปริญญาโท การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร CFO’s Orientation Course for
New IPOs รุ่นที2่ /2560
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 149/2018

0.01

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปั จจุบนั

ไม่ม ี

สาเนียงล้า ลาออกจากการเป็ นกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายบัญชีและการเงินเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรรมการ

2560 –
2561
2539-2560

กรรมการ/รองประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

2554-2560
ปั จจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/รองประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
ปฏิบตั กิ าร
กรรมการ/ ประธาน
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชี
การเงิน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
บัญชีการเงิน

2556-2560
0.00

ตาแหน่ ง

2561-2563

2559-2560
2558-2559
2556-2558

ชื่อหน่ วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกิ จ
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
บริษทั ชุตภิ า มารีน ออยล์ จากัด
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน

บริษทั วันลิง้ ค์ เทคโนโลยี จากัด/
เทคโนโลยี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน บริษทั ยูบลิ ลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/เครื่องประดับ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

บริษทั เกษตรทิพย์ เฟอร์ตไิ ลเซอร์
จากัด/ผลิตและจาหน่ายปุ๋ ยเคมี

206

207
แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

ผู้บ ริ ห าร และเลขานุ ก ารบริ ษั ท

ลาดับ

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ (ปี )

1

นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ/ประธาน
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฎิบตั กิ าร

57

2

3

นางสาวนริษา ทองมณี/
สมุหบ์ ญ
ั ชี

นายธเนศ ปรุงเจริญกิจ / ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายการตลาด

39

38

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกลเรือ
ศูนย์ฝึกพานิชนาวี

- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
- ปริญญาโท การบัญชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด
และการจัดการ) Concordia University of
Wisconsin, United States of America
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั
(ร้อยละ)
0.016

0.002

0.00

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิ จ

2561ปั จจุบนั
2558-2561

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิค

2557-2558

รองผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิค

2560 –
ปั จจุบนั
2558-2560

สมุหบ์ ญ
ั ชี

2556-2558

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

2554 2556

พนักงานบัญชีอาวุโส

2562ปั จจุบนั
2560-2562

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
บริษทั ไทยยยูเนี่ยน ซีฟ้ ูด จากัด/ผลิต
อาหารแช่แข็ง
บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)/อสังหาริมทรัพย์
บริษทั อาร์เอสเอ็ม แอดไวซอรี่ จากัด /
บริการ (Audit, Accounting, Tax and
Consulting)
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
บริษทั ซีเมนส์ จากัด

2558-2560

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

Commercial Project
Manager
Commercial Manager

บริษทั แอสเปน มารีน จากัด

ลาดับ

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ (ปี )

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

4

นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชยั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

47

5

นายทินณากร สมจิตต์

51

6

นายยุทธนา พูนศิรพิ พิ ฒ
ั น์

45

7

นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ
เลขานุการบริษทั

38

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารพัฒนาแรงงาน
และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ศูนย์ฝึกพานิชย์นาวี
- ศูนย์ฝึกพานิชย์นาวี/สาขาปากเรือ
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิษณุโลก
- หลักสูตร Instructor and Assessor
Training Course for the Bridge
Simulator and Ship Safety Training
Simulator by RHEINMETALL (2019)
- Navigation Auditor Course by โรงเรียน
สุภาพบุรุษเดินเรือ(2020)
- ปริญญาตรี
สาขาการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุ่นที่ 87/2018

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษทั
(ร้อยละ)
0.003

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี

0.00

ไม่ม ี

0.00

ไม่ม ี

0.008

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกิ จ

2558 ปั จจุบนั

ผูจ้ ด้ การฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน

2558ปั จจุบนั
2558ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั กิ าร

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน

ปั จจุบนั

เลขานุการบริษทั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายความ
ปลอดภัย /DPA

2559-2560

เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล

2558-2559

ประชาสัมพันธ์

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ามัน
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เอกสารแนบ 2
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กรรมการของบริ ษัท ย่ อ ย
- ไม่ม ี -
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เอกสารแนบ 3
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ หัว หน้ า งานตรวจสอบภายในและหัว หน้ า งานกากับ ดู แ ลการปฎิ บ ตั ิ งานของบริ ษัท
ลาดับ ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

1

นางสาวรุง่ วรรณ แซ่ล้ี
/ผูต้ รวจสอบภายในของ
ประเทศไทย/ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต/ผูส้ อบ
บัญชีภาษีอากร

อายุ
(ปี )

43

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
การอบรม

-ปริญญาตรี
สาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
บัญชี)

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

0.00

ไม่มี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง
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2557-ปั จจุบนั กรรมการบริษทั ที.กรุ๊ป.
แอ็ดไวซอรี่ จากัด

บริษทั ที.กรุ๊ป. แอ็คไวซอรี่ จากัด

2552-2556

บริษทั สอบบัญชีไทย จากัด

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-วุฒบิ ตั รด้านการตรวจสอบภายใน
Internal Audit Certificate(IACP)
โครงการอบรมเพือ่ รับวุฒบิ ตั รด้าน
การตรวจสอบภายใน ของสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
-ปริญญาโท(ปั จจุบนั )
สาขาวิชาการกากับดูแลกิจการ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อหน่ วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิ จ

ผูส้ อบบัญชีอาวุโส

ให้บริการออกแบบระบบบัญชีและควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายในบริษทั เอกชน
และบริษทั จดทะเบียน

ให้บริการสอบบัญชี
2548-2551

ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีไทย จากัด
ให้บริการสอบบัญชี
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เอกสารแนบ 4
ทรัพ ย์สิ น ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การประเมิ น ราคาทรัพ ย์สิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีสนิ ทรัพย์ถาวรทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสมที่
ปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั รวมทัง้ หมดเท่ากับ 1,389.16 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

1,325.48

เป็ นเจ้าของโดยติดภาระจานองกับสถาบัน
การเงิน

รายจ่ายในการซ่อมแซมเรือครัง้ ใหญ่

28.33

เป็ นเจ้าของโดยติดภาระจานองกับสถาบัน
การเงิน

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

0.83

เป็ นเจ้าของ

เครือ่ งตกแต่งติดตัง้ และอุปกรณ์เรือและ
สานักงาน

7.66

เป็ นเจ้าของ

0.39
26.48
1,389.16

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
เรือขนส่งและส่วนปรับปรุงรวม

ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างทา
รวม

ทัง้ นี้รายการเรือขนส่งและส่วนปรับปรุงของบริษทั ตามทีแ่ สดงไว้ขา้ งต้นสามารถแสดงรายละเอียดจาแนก
ได้ เป็ นเรือขนส่งและส่วนปรับปรุงรวมและรายจ่ายในการซ่อมแซมเรือครัง้ ใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีเรือ
บรรทุกน้ามันจานวน 12 ลา โดยบริษทั มีกรรมสิทธิ ์เป็ นเจ้าของทงัห้ มดเพือ่ ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ
ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์
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ชื่อเรือขนส่ง

วี.แอล.10

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
14.71

วี.แอล.11

22.68

วี.แอล.12

24.42

วี.แอล.14

16.67

วี.แอล.15

27.91

วี.แอล.17

167.18

วี.แอล.18

166.97

วี.แอล.19

217.93

ชุติภา 5

158.42

วี.แอล.20

147.90

วี.แอล.21

132.84

วี.แอล.22
1หมายเหตุ:

256.18

ข้อมูลเรือที่ สาคัญ

ภาระผูกพัน

ประเภทการใช้เรือ:บรรทุกผลิตภัณฑ์
น้ามันบริเวณทะเลใกล้ฝัง่
อายุเรือ:32ปี
ประเภทการใช้เรือ:บรรทุกผลิตภัณฑ์
น้ามันบริเวณทะเลใกล้ฝัง่
อายุเรือ: 27ปี
ประเภทการใช้เรือ:บรรทุกผลิตภัณฑ์
น้ามันเฉพาะเขตอายุเรือ: 25ปี
ประเภทการใช้เรือ:บรรทุกผลิตภัณฑ์
น้ามันบริเวณทะเลใกล้ฝัง่
อายุเรือ: 27ปี
ประเภทการใช้เรือ:บรรทุกผลิตภัณฑ์
น้ามันเฉพาะเขตอายุเรือ: 27ปี
ประเภทการใช้เรือ:บรรทุกผลิตภัณฑ์
น้ามันเฉพาะเขตอายุเรือ: 4ปี
ประเภทการใช้เรือ:บรรทุกผลิตภัณฑ์
น้ามันเฉพาะเขตอายุเรือ: 4ปี
ประเภทการใช้เรือ:บรรทุกผลิตภัณฑ์
น้ามันเฉพาะเขตอายุเรือ: 13ปี
ประเภทการใช้เรือ:บรรทุกผลิตภัณฑ์
น้ามันเฉพาะเขตอายุเรือ: 4ปี
ประเภทการใช้เรือ:บรรทุกผลิตภัณฑ์
น้ามันเฉพาะเขตอายุเรือ: 15ปี
ประเภทการใช้เรือ:บรรทุกผลิตภัณฑ์
น้ามันบริเวณทะเลใกล้ฝัง่
อายุเรือ: 12ปี
ประเภทการใช้เรือ:บรรทุกผลิตภัณฑ์
น้ามันบริเวณทะเลใกล้ฝัง่
อายุเรือ: 1ปี

ไม่ตดิ ภาระจานอง

ไม่ตดิ ภาระจานอง

ไม่ตดิ ภาระจานอง
ไม่ตดิ ภาระจานอง

ไม่ตดิ ภาระจานอง
ติดภาระจานองกับสถาบัน
การเงินเต็มมูลค่า
ติดภาระจานองกับสถาบัน
การเงินเต็มมูลค่า
ติดภาระจานองกับสถาบัน
การเงินเต็มมูลค่า
ติดภาระจานองกับสถาบัน
การเงินเต็มมูลค่า
ติดภาระจานองกับสถาบัน
การเงินเต็มมูลค่า
ติดภาระจานองกับสถาบัน
การเงินเต็มมูลค่า
ติดภาระจานองกับสถาบัน
การเงินเต็มมูลค่า

ณ ปั จจุบนั เรือวี.แอล. 10, วี.แอล. 11, วี.แอล. 12, วี.แอล. 14, วี.แอล. 15 ไม่มภี าระจานองกับสถาบันการเงินแล้ว

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

212

 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน ซึง่ ได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทป่ี ระกอบไปด้วย
โปรแกรมระบบการทาบัญชีท่ใี ช้ในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าตัดจาหน่ ายราคาสะสมที่ปรากฎในงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษทั รวมทัง้ หมดเท่ากับ 2.22 ล้านบาท
 สัญญาเช่าอาคาร
บริษทั ได้ทาการเช่าอาคารจาก นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และกรรมการของบริษทั
โดยได้มกี ารทาสัญญาซึง่ มีรายละเอียดสาคัญดังต่อไปนี้
คูส่ ญ
ั ญา : 1. บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ในฐานะผูเ้ ช่า
2. นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
ระยะเวลา : วันที่ 1 มกราคม 2563ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
พืน้ ทีส่ านักงานทีเ่ ช่า : สานักงานทีอ่ โศกมีพน้ื ทีใ่ ช้สอยรวม 762.60 ตารางเมตร
- อาคารตึกแถวเลขที่ 41 และ 43 จานวน 2 คูหา ชัน้ ที่ 1 ถึง ชัน้ ที่ 5 ถนนอโศกดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- อาคารตึกแถวเลขที่ 49 จานวน 1 คูหา ชัน้ ที่ 1 ถึง ชัน้ ที่ 4และชัน้ ที่ 6 ถนน
อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ : 140,000 บาทต่อเดือน

คูส่ ญ
ั ญา : 1. บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ในฐานะผูเ้ ช่า
2. นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
ระยะเวลา : วันที่ 1 มกราคม 2563ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
พืน้ ทีส่ านักงานทีเ่ ช่า : สานักงานทีศ่ รีราชามีพน้ื ทีใ่ ช้สอยรวม 356 ตารางเมตร
- อาคารเลขที่ 2/34 หมูท่ ่ี 1 ตาบลทุง่ สุขลา อาเภอศรีราชา จานวน 1 คูหา
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ : 15,000 บาทต่อเดือน

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิ นราคาทรัพย์สิน
- ไม่ม ี -
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เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิ บัติ ก ารกากับ ดูแ ลกิ จ การและข้ อ พึ ง ปฏิ บัติ ท างธุ ร กิ จ และจริ ย ธรรม
ทางธุ ร กิ จ สาหรับ ฝ่ ายบริ ห ารและพนั ก งาน
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 โดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้ประกาศออกมาล่าสุด เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็ นหลักปฏิบตั ใิ ห้คณะกรรมการบริษทั
ของบริษทั จดทะเบียนนาไปปรับใช้ในการกากับดูแลให้กจิ การมีผลประกอบการทีด่ ี ในระยะยาว น่ าเชื่อถือสาหรับผู้
ถือหุน้ และผูค้ นรอบข้างเพื่อประโยชน์ ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างยังยื
่ น ตรงตามความมุ่งหวังของทัง้ ภาค
ธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม
คณะกรรมการบริษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญถึงการจัดทาและประกาศใช้หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี าม
หลักปฏิบตั ดิ งั กล่าวในบริษทั เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจต่อทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้นาหลักปฏิบตั ิ
ทัง้ 8 ข้อ รวมถึงแนวปฏิบตั ใิ นแต่ละหลักปฏิบตั มิ าปรับใช้ให้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษทั
หลักปฏิ บตั ิ ทงั ้ 8 ข้อ ได้แก่
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่ ร้างคุณค่า
ให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยังยื
่ น
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
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หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี (Good Governance)
หลักปฏิ บตั ิ /
แนวทางปฏิ บตั ิ
หลักปฏิ บตั ิ 1

หลักปฏิบตั ิ 1.1
แนวปฏิบตั ิ

หลักปฏิบตั ิ 1.2
แนวปฏิบตั ิ

หลักปฏิบตั ิ 1.3

แนวปฏิบตั ิ
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รายละเอียด
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่ สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยื
่ น (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities
of the Board)
คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าทีต่ อ้ งกากับดูแล
ให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ ครอบคลุมถึง
1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการต้องกากับดูแลกิจการให้นาไปสู่ผล (Governance outcome) ในการสร้างคุณค่า
ให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น ดังต่อไปนี้
1) สามารถแข่ ง ขัน ได้ และมีผ ลประกอบการที่ดีโ ดยค านึ ง ถึง ผลกระทบในระยะยาว
(Competitiveness and performance with long-term perspective)
2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสีย (Ethical and responsible business)
3) เป็ น ประโยชน์ ต่อสังคม และพัฒ นาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม (Good
corporate citizenship)
4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง (Corporate resilience)
คณะกรรมการมีหน้าทีด่ ูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าทีด่ ้วยความรับผิดชอบ
ระมัด ระวัง (duty of care) และซื่อ สัต ย์สุ จ ริต ต่ อ องค์ ก ร (duty of loyalty) และดู แ ลให้ก าร
ดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
1) บริษัทฯ ต้องปฏิบ ัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ ต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อง ตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2) คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทฯ มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมันใจได้
่
ว่า การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
นโยบาย หรือแนวทางทีไ่ ด้กาหนดไว้ รวมทัง้ มีกระบวนการอนุมตั กิ ารดาเนินงานทีส่ าคัญ
(เช่ น การลงทุ น การท าธุ ร กรรมที่ม ีผ ลกระทบต่ อ กิจ การ อย่ า งมีนั ย ส าคัญ การท า
รายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มาจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปั นผล
เป็ นต้น) เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
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หลักปฏิ บตั ิ /
แนวทางปฏิ บตั ิ
หลักปฏิบตั ิ 1.4

แนวปฏิบตั ิ

รายละเอียด
คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการ
อย่างชัดเจนตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่
ได้รบั มอบหมาย
1) คณะกรรมการต้องจัดทากฎบัตร หรือนโยบายการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
(board charter) ที่ระบุหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละครัง้
รวมทัง้ ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าทีค่ ณะกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ าย
จัดการ อย่างสม่าเสมอเพือ่ ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
2) คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าทีข่ องตน และมอบหมายอานาจการจัดการกิจการ
ให้แก่ฝ่ายจัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่ าวมิได้เป็ นการ
ปลดเปลือ้ งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังต้องติดตามดูแล
ฝ่ ายจัดการให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ทัง้ นี้ ขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการ พิจารณา
แบ่งออกเป็ นหลักในการพิจารณา ดังนี้
 เรือ่ งทีค่ วรดูแลให้มกี ารดาเนินการ
ก. การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ดึ มันในจริ
่
ยธรรม รวมทัง้ ประพฤติตนเป็ นต้นแบบ
ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบตั ิของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการ
บรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายหลั ก ในการประ กอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ง. การสรรหา พัฒนา กาหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
จ. การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเครือ่ งจูงใจให้บุคลากรปฏิบตั งิ านให้
สอดคล้อง
 เรือ่ งทีด่ าเนินการร่วมกับฝ่ ายจัดการ
ก. การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนงานประจาปี
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน
ค. การกาหนดอานาจดาเนินการทีเ่ หมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
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หลักปฏิ บตั ิ /
แนวทางปฏิ บตั ิ

หลักปฏิ บตั ิ 2
หลักปฏิบตั ิ 2.1

แนวปฏิบตั ิ

217

รายละเอียด
ง. การกาหนดกรอบการจัด สรรทรัพ ยากร การพัฒ นาและงบประมาณ เช่น
นโยบาย และแผนการบริหารจัด การบุ คคล และนโยบายด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จ. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ฉ. การดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน และงบการเงินให้มคี วามน่าเชือ่ ถือ
 เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการไม่ควรดาเนินการ
ก. การจั ด การ (execution) ให้ เ ป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ นโยบาย แผนงานที่
คณะกรรมการอนุ มตั แิ ล้ว (คณะกรรมการจะปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบ
การตัดสินใจดาเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทางาน ฯลฯ
ตามกรอบนโยบายที่กาหนดไว้แ ละติด ตามดูแ ลผล โดยไม่แ ทรกแซงการ
ตัดสินใจ เว้นแต่มเี หตุจาเป็ น)
ข. เรือ่ งทีข่ อ้ กาหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมตั ริ ายการทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสีย เป็ นต้น
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่ เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการจะกาหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ (objectives)
เป็ นไปเพือ่ ความยังยื
่ นโดยเป็ นวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายทีส่ อดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั ้
กิจการ ลูกค้า ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม
1) คณะกรรมการควรรับ ผิด ชอบดู แ ลให้ กิจ การมีว ั ต ถุ ป ระสงค์ ห รือ เป้ าหมายหลั ก
(objectives) ทีช่ ดั เจน เหมาะสม สามารถใช้เป็ นแนวคิดหลักในการกาหนดรูปแบบธุรกิจ
(business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
จัดทาวิสยั ทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์ก ร (vision and values) หรือวัตถุประสงค์และ
หลักการ (principles and purposes) หรืออืน่ ๆ ในทานองเดียวกัน
2) ในการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้ าหมายหลัก คณะกรรมการควรกาหนดรูปแบบธุรกิจ
(business model) ที่ส ามารถสร้า งคุณค่า ให้ทงั ้ แก่กิจ การ ผู้ม ีส่ว นได้เ สีย และสังคม
โดยรวมควบคูก่ นั ไป โดยพิจารณาถึง
ก. สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่าง ๆ รวมทัง้ การนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
ข. ความต้องการของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ค. ความพร้อม ความชานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
3) ค่านิยมขององค์กรสะท้อนคุณลักษณะของการกากับดูแลกิจการที่ดคี วรมีส่วนหนึ่งที่
สะท้อนคุณลักษณะของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทา
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หลักปฏิ บตั ิ /
แนวทางปฏิ บตั ิ

หลักปฏิบตั ิ 2.2

แนวปฏิบตั ิ

รายละเอียด
(accountability) ความเทีย่ งธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจ
ใส่ (due consideration of social and environmental responsibilities) เป็ นต้น
4) คณะกรรมการควรส่งเสริมการสือ่ สาร และเสริมสร้างให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก
ขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จน
กลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการมีหน้าทีก่ ากับดูแลให้มนใจว่
ั ่ า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ใน
ระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจาปี ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
1) คณะกรรมการต้องกากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้อมของกิจการ ณ
ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่ งที่ยอมรับได้และควรสนับสนุ นให้มกี ารจัดทา
หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์สาหรับระยะปานกลาง 3 – 5 ปี ด้วย
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากลยุทธ์และแผนงานประจาปี ได้คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาทีย่ าวขึน้
และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
2) ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปี คณะกรรมการต้องดูแลให้มกี ารวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ปั จ จัย และความเสี่ย งต่า ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ ผู้ม ีส่ว นได้เ สีย ที่
เกีย่ วข้องตลอดสาย value chain รวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจมีผลต่อการบรรลุเป้ าหมาย
หลักของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ทาให้เข้าใจความต้องการของผู้มสี ่วนได้เสียอย่าง
แท้จริง ได้แก่
ก. ระบุวธิ กี าร กระบวนการ ช่องทางการมีสว่ นร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้
มีส่วนได้เสียกับกิจการไว้ชดั เจน เพื่อให้กจิ การสามารถเข้าถึงและได้รบั ข้อมูล
ประเด็นหรือความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียง
มากทีส่ ดุ
ข. ระบุผมู้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องของกิจการ ทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัว
บุคคล กลุ่มบุคคล หน่ วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผูล้ งทุน ลูกค้า คู่คา้ ชุมชน
สังคม สิง่ แวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล เป็ นต้น
ค. ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสีย เพื่อนาไปวิเคราะห์และจัด
ระดับประเด็นดังกล่าวตามความสาคัญและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทัง้ กิ จ การ
และผูม้ สี ่วนได้เสีย ทัง้ นี้ เพื่อเลือกเรื่องสาคัญทีจ่ ะเป็ นการสร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ ี
ส่วนได้เสียมาดาเนินการให้เกิดผล
3) ในการกาหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการต้องกากับดูแลให้มกี ารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
และน านวัต กรรมและเทคโนโลยีม าใช้ในการสร้า งความสามารถในการแข่งขัน และ
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รายละเอียด
ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยยังคงอยูบ่ นพืน้ ฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
4) เป้ า หมายที่กาหนดจะพิจ ารณาถึงความเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมทางธุ ร กิจ และ
ศักยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการต้องกาหนดเป้ าหมายทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่
ตัว เงิน นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความเสี่ย งของการตัง้ เป้ า หมายที่อาจนาไปสู่การ
ประพฤติทผ่ี ดิ กฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)
5) คณะกรรมการต้องกากับดูแลให้มกี ารถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายผ่านกลยุทธ์
และแผนงานให้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร
6) คณะกรรมการต้องกากับดูแลให้มกี ารจัดสรรทรัพ ยากรและการควบคุมการดาเนินงานที่
เหมาะสมและติดตามการดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี โดยอาจจัดให้ม ี
ผูท้ าหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดูแล และติดตามผลการดาเนินงาน
เสริ มสร้างคณะกรรมการที่ มีประสิ ทธิ ผล (Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้
ในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ ทีเ่ หมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพา
องค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักทีก่ าหนดไว้
1) คณะกรรมการบริษัทต้องดู แลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่ม ีคุ ณสมบัติ
หลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน
ตลอดจนเพศและอายุ ทีจ่ าเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
โดยจัดทาตารางองค์ประกอบความรู้ความชานาญของกรรมการ (skills matrix) เพื่อให้
มันใจว่
่ า จะได้คณะกรรมการโดยรวมทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม สามารถเข้า ใจและตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสียได้ รวมทัง้ ต้องมีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อย
1 คนทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ดาเนินกิจการอยู่
2) คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจ านวนกรรมการที่เ หมาะสม โดยจัด ให้ม ีจานวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3) คณะกรรมการบริษทั ควรจัดให้มสี ดั ส่วนระหว่างกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริหารทีส่ ะท้อนอานาจทีถ่ ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย
ก. ส่ว นใหญ่เ ป็ นกรรมการที่ไม่เ ป็ น ผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ย วกับ การ
ทางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ
ข. มีจ านวนและคุ ณ สมบัติข องกรรมการอิส ระตามหลัก เกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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รายละเอียด
ประเทศไทย รวมทัง้ ดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทางานร่วมกับคณะกรรมการ
ทัง้ หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
4) คณะกรรมการบริษัท ต้อ งจัด ให้ม เี ปิ ด เผยนโยบายในการก าหนดองค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการที่ม ีค วามหลากหลาย และข้อ มูล กรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จานวนปี ทด่ี ารงตาแหน่ งกรรมการ และการ
ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่น ในรายงานประจาปี และบน website
ของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั จะคัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้มนใจว่
ั่ า
องค์ประกอบและการดาเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมี
อิสระ
1) ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
2) ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จ ัด การใหญ่ ม ี ห น้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ า งกัน
คณะกรรมการกาหนดอานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ให้
ชัดเจน และเพือ่ ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด ควรแยกบุคคลทีด่ ารงตาแหน่ ง
ประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3) ประธานกรรมการมีบ ทบาทเป็ นผู้น าของคณะกรรมการ โดยหน้ า ที่ข องประธาน
กรรมการอย่างเรือ่ งดังต่อไปนี้
ก. การกากับ ติดตาม และดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่ า การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของ
องค์กร
ข. การดูแลให้มนใจว่
ั ่ า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรทีม่ จี ริยธรรม และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ค. การกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่และมีมาตรการทีด่ แู ลให้เรือ่ งสาคัญได้ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
ง. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ ่ ายจัดการจะเสนอเรือ่ งและมากพอทีก่ รรมการ
จะอภิปรายประเด็นสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น การส่งเสริมให้กรรมการมี
การใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
จ. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริหารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
4) ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน
เช่น ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการ
ไม่เ ป็ น กรรมการอิส ระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จ ัด การใหญ่ เ ป็ น บุ ค คลใน
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รายละเอียด
ครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะท างาน หรื อ ได้ ร ับ มอบหมายให้ ม ี ห น้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ช อบด้ า นการบริ ห าร
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เ กิดการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ าย
จัดการ โดยพิจารณา
ก. องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึง่ หนึ่ง หรือ
ข. แต่ ง ตั ้ง กรรมการอิ ส ระคนหนึ่ ง ร่ ว มพิ จ ารณาก าหนดวาระการประชุ ม
คณะกรรมการ
5) คณะกรรมการบริษทั จะกาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่
เกิน 9 ปี นบั จากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณีท่ี
จะแต่งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ดารงตาแหน่ งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
6) เพื่อให้เรื่องสาคัญได้ร บั การพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลันกรอง
่
ข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป
7) คณะกรรมการบริษทั ต้องดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้า
ร่วมประชุมในปี ทผ่ี า่ นมาและรายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
คณะกรรมการบริษทั ต้องกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใส
และชัดเจนเพือ่ ให้ได้คณะกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับองค์ประกอบทีก่ าหนดไว้
1) คณะกรรมการบริษทั จะจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหา ซึง่ สมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็ น
กรรมการอิสระ
2) คณะกรรมการสรรหาจัดให้มกี ารประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคลเพื่อให้ได้กรรมการทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะทาให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้
ความชานาญที่เหมาะสมรวมทัง้ มีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนาเสนอทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ
นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ ควรได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอเกีย่ วกับบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
3) คณะกรรมการสรรหาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการก่อนทีจ่ ะมีการสรรหากรรมการทีค่ รบวาระ และในกรณีทค่ี ณะกรรมการ
สรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคานึงถึงผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการราย
ดังกล่าวประกอบด้วย
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4) ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็ นทีป่ รึกษาของคณะกรรมการสรร
หา จะจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลของทีป่ รึกษานัน้ ไว้ในรายงานประจาปี รวมทัง้ ความเป็ น
อิสระ หรือไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผถู้ อื หุน้ อนุ มตั ิ คณะกรรมการพิจารณาให้โครงสร้าง
และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพา
องค์กรให้ดาเนินงานตามเป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
1) คณะกรรมการบริษทั จัดตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ สมาชิกส่วนใหญ่และ
ประธานเป็ น กรรมการอิส ระ เพื่อทาหน้ า ที่พ ิจ ารณานโยบายและหลักเกณฑ์ใ นการ
กาหนดค่าตอบแทน
2) กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายระยะยาวของ
บริ ษั ท ประสบการณ์ ภาระหน้ า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับ ผิ ด ชอบ
(accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่
ละคน กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ เช่น สมาชิกของ
คณะกรรมการชุด ย่อยควรได้ร บั ค่า ตอบแทนเพิ่ม ที่เ หมาะสม ทัง้ นี้ อยู่ใ นลักษณะที่
เปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรม
3) ผูถ้ อื หุน้ ต้องเป็ นผูอ้ นุ มตั โิ ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ รูปแบบทีเ่ ป็ นตัว
เงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วาม
เหมาะสม ทัง้ ค่า ตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่า ตอบแทนประจา เบี้ย ประชุม) และ
ค่าตอบแทนตามผลดาเนินงานของบริษทั (เช่น โบนัส บาเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับ
มูลค่าที่บริษัทสร้างให้กบั ผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทาให้เกิด การ
มุง่ เน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้
4) คณะกรรมการบริษทั เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ทีส่ ะท้อนถึงภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รูปแบบและจานวน
ของค่า ตอบแทนด้ว ย ทัง้ นี้ จ านวนเงิน ค่า ตอบแทนที่เ ปิ ด เผย รวมถึงค่า ตอบแทนที่
กรรมการแต่ละท่านได้รบั จากการเป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยด้วย
5) ในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็ นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
พิจ ารณาค่ า ตอบแทน จะจัด ให้ม ีก ารเปิ ด เผยข้อ มูล ของที่ป รึก ษานั น้ ไว้ใ นรายงาน
ประจาปี รวมทัง้ ความเป็ นอิสระ หรือไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั กากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
1) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มนใจว่
ั ่ า มีกลไกสนับสนุ นให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตน
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หลักปฏิบตั ิ 3.6

2) คณะกรรมการบริษทั กาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นของกรรมการ
โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการทีด่ ารงตาแหน่ งหลายบริษทั และ
เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ า กรรมการสามารถทุ่ ม เทเวลาในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ นบริษัท ได้อ ย่า ง
เพียงพอ กาหนดจานวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ งให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษทั แต่รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษทั จดทะเบียน
ทัง้ นี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง
หากจานวนบริษทั ทีก่ รรมการไปดารงตาแหน่งมีมากเกินไป
3) คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบการรายงานการดารงตาแหน่ งอื่นของกรรมการ และ
เปิ ดเผยให้เป็ นทีร่ บั ทราบ
4) ในกรณีทก่ี รรมการบริษทั ดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือมี ส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มคี วามขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาส หรือข้อมูล
ของบริษทั เพื่อประโยชน์ ของตนคณะกรรมการต้องดูแลให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั มีมาตรการ
ป้ องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบตามเหมาะสม
5) กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
คณะกรรมการบริษัท ก ากับ ดูแ ลให้ม ีก รอบ และกลไกในการก ากับ ดูแ ลนโยบาย และการ
ดาเนินงานของบริษทั ย่อยและกิจการอื่นทีบ่ ริษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับทีเ่ หมาะสม
กับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษทั ย่อยและกิจการอื่นทีบ่ ริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกันด้วย
1) คณะกรรมการบริษทั ต้องพิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลบริษทั ย่อย ซึง่ รวมถึง
ก. ระดับการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมในบริษทั
ย่อยโดยให้กาหนดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ให้คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เว้นแต่
บริ ษั ท ดั ง กล่ า วเป็ นบริ ษั ท ขนาดเล็ ก ที่ เ ป็ น operating arms ของกิ จ การ
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ก็ได้
ข. กาหนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริษัท
ตามข้อ (1) ดูแลให้ตวั แทนของบริษทั ดูแลให้การปฏิบตั เิ ป็ นไปตามนโยบายของ
บริษทั ย่อย และในกรณีทบ่ี ริษทั ย่อยมีผรู้ ่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการจะกาหนด
นโยบายให้ตวั แทนทาหน้าทีอ่ ย่างดีทส่ี ุดเพื่อผลประโยชน์ ของบริษทั ย่อยและให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษทั แม่
ค. ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ย่อยทีเ่ หมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทา
รายการต่างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
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ง. การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงานการทารายการกับบุคคลที่
เกีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ การทารายการอื่นทีส่ าคัญ
การเพิม่ ทุนการลดทุน การเลิกบริษทั ย่อย เป็ นต้น
2) หากเป็ นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสาคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุ้ นที่ม ี
สิทธิออกเสียงตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจานวนเงินลงทุน หรืออาจต้อง
ลงทุนเพิม่ เติมมีนัยสาคัญต่อบริษทั ในกรณีทจ่ี าเป็ น คณะกรรมการควรดูแลให้ม ีการ
จัด ทา shareholders’ agreement หรือ ข้อตกลงอื่น เพื่อให้เ กิด ความชัดเจนเกี่ย วกับ
อานาจในการบริหารจัดการและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญการติดตาม
ผลการดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทางบการเงินของบริษทั ได้ตาม
มาตรฐานและกาหนดเวลา
คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารประเมิน ผลการปฏิบตั ิ หน้าทีป่ ระจาปี ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้สาหรับการ
พัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปด้วย
1) คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป โดยควรกาหนดบรรทัดฐานทีจ่ ะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั งิ านอย่างมี
หลักเกณฑ์
2) ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านควรประเมินทัง้ แบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อย
ต้องเป็ นวิธปี ระเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วธิ ี
ประเมินแบบไขว้ (cross evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ รวมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน
และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
3) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจ ารณาจัด ให้ม ีท่ปี รึกษาภายนอกมาช่ว ยในการก าหนด
แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการอย่าง
น้อยทุกๆ 3 ปี และเปิ ดเผยการดาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
4) ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนาไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทต้องกากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความ
เข้า ใจเกี่ย วกับ บทบาทหน้ า ที่ล ักษณะการประกอบธุ ร กิจ และกฎหมายที่เ กี่ย วข้องกับ การ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุ นให้กรรมการทุกคนได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรู้
สาหรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอย่างสม่าเสมอ
1) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มนใจว่
ั ่ า บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ จะ
ได้รบั การแนะนาและมีขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ รวมถึงความเข้าใจ
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ในวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก วิสยั ทัศน์พนั ธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุ รกิจ
และแนวทางการดาเนินธุรกิจของกิจการ
2) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้กรรมการได้รบั การอบรมและพัฒนาความรูท้ ่จี าเป็ น
อย่างต่อเนื่อง
3) คณะกรรมการบริษทั ต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความ
เสีย่ ง และสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ ได้ รบั ทราบข้อมูลที่
เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
4) คณะกรรมการบริษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องของ
คณะกรรมการในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริษทั ต้องดูแลให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลทีจ่ าเป็ น และมีเลขานุ การบริษทั ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ ท่ี
จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการ
เป็ นการล่วงหน้าเพือ่ ให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
2) จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั แต่ไม่ควร
น้อยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่ได้มกี ารประชุมทุกเดือน คณะกรรมการ
ควรกาหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่
ไม่ได้มกี ารประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
3) คณะกรรมการบริษทั ต้องดูแลให้มกี ลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทัง้ ฝ่ ายจัดการมีอสิ ระ
ทีจ่ ะเสนอเรือ่ งทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั เข้าสูว่ าระการประชุม
4) เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่ก รรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทา
การก่อนวันประชุม
5) คณะกรรมการบริษทั ควรสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ปั ญหาโดยตรง และเพือ่ ให้มโี อกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณา
แผนการสืบทอดตาแหน่ง
6) คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิม่ เติมได้จากกรรมการผู้จดั การใหญ่
เลขานุ การบริษทั หรือผูบ้ ริหารอืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด
และในกรณี ท่จี าเป็ น คณะกรรมการอาจจัด ให้ม ีความเห็น อิส ระจากที่ป รึกษาหรือผู้
ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษทั
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7) คณะกรรมการบริษัทควรถือเป็ นนโยบายให้กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหารมีโอกาสที่จะ
ประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดการที่
อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ทราบถึงผลการประชุมด้วย
8) คณะกรรมการบริษัทควรกาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ ของเลขานุ การบริษทั ที่
เหมาะสมที่จะปฏิบ ัติหน้ า ที่ในการให้คาแนะน าเกี่ ย วกับด้า นกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ
เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามมติ ค ณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรเปิ ดเผยคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ในรายงานประจาปี และบน website ของบริษทั
9) เลขานุ ก ารบริษัท ควรได้ร ับ การฝึ ก อบรมและพัฒ นาความรู้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่จ ะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การปฏิบ ัติห น้ า ที่แ ละในกรณี ท่ีม ีห ลัก สูต รรับ รอง (certified program)
เลขานุการบริษทั ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย
สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร Ensure Effective CEO and
People Management
คณะกรรมการบริษทั ต้องดาเนินการให้มนใจว่
ั ่ ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผู้บ ริห ารระดับ สูง ให้ม ีค วามรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์ และคุ ณ ลัก ษณะที่จ าเป็ นต่ อ การ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้ าหมาย
1) คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
2) คณะกรรมการบริษัท ต้อ งติด ตามดู แ ลให้ก รรมการผู้จ ัด การใหญ่ ดู แ ลให้ม ีผู้บ ริห าร
ระดับสูงทีเ่ หมาะสมโดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการสรรหาควร
ร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่พจิ ารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหาและแต่งตัง้
บุคคล เห็นชอบบุคคลทีก่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
3) เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการต้องกากับดูแลให้มแี ผนสืบ
ทอดตาแหน่ง (succession plan) เพือ่ เป็ นการเตรียมสืบทอดตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูง และให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนสืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการเพือ่ ทราบเป็ นระยะด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
4) คณะกรรมการบริษทั ต้องส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงได้รบั การอบรมและพัฒนา เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั งิ าน

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

226

หลักปฏิ บตั ิ /
แนวทางปฏิ บตั ิ

หลักปฏิบตั ิ 4.2
แนวปฏิบตั ิ

227

รายละเอียด
5) คณะกรรมการบริษทั ต้องกาหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการไปดารงตาแหน่งกรรมการ
ทีบ่ ริษทั อืน่ ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทัง้ ประเภทของ
ตาแหน่งกรรมการและจานวนบริษทั ทีส่ ามารถไปดารงตาแหน่งได้
คณะกรรมการบริษทั ต้องกากับดูแลให้มกี ารกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่
เหมาะสม
1) คณะกรรมการบริษทั ควรกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเครื่องจูงใจให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ผบู้ ริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบตั งิ านใหส้อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการใน
ระยะยาวซึง่ รวมถึง
ก. การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผล
การด าเนิ น งานระยะสัน้ เช่ น โบนั ส และผลการด าเนิ น งานระยะยาว เช่ น
Employee Stock Ownership Plan
ข. การกาหนดนโยบายเกีย่ วกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคานึงถึงปั จจัย เช่น ระดับ
ค่ า ตอบแทนสู ง กว่ า หรื อ เท่ า กับ ระดับ อุ ต สาหกรรมโดยประมาณ ผลการ
ดาเนินงานของกิจการ
ค. การก าหนดนโยบายเกี่ย วกับ เกณฑ์ก ารประเมิน ผลและการสื่อ สารให้เ ป็ น ที่
รับทราบ
2) คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ม่ ร วมกรรมการที่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห ารควรมี บ ทบาทเกี่ ย วกั บ
ค่าตอบแทนและการประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อย่างน้อยในเรือ่ งดังต่อไปนี้
ก. เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยเกณฑ์การ
ประเมินผลงานควรจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริหารกิจการให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการใน
ระยะยาว โดยสื่อสารให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็ นการ
ล่วงหน้า
ข. ประเมินผลงานกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นประจาทุกปี หรืออาจมอบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือ
กรรมการอาวุโสควรเป็ นผูส้ ่อื สารผลการพิจารณารวมทัง้ ประเด็นเพื่อการพัฒนา
ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบ
ค. อนุ ม ตั ิค่า ตอบแทนประจ าปี ข องกรรมการผู้จดั การใหญ่ และควรพิจ ารณาผล
ประเมิ น การปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการผู้ จ ั ด การใหญ่ และปั จจั ย อื่ น ๆ
ประกอบด้วย
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3) คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมตั ิ
โครงสร้า งค่า ตอบแทนของผู้บ ริหารระดับ สูง และติด ตามให้กรรมการผู้จดั การใหญ่
ประเมินผูบ้ ริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
4) คณะกรรมการบริษัท ควรก ากับ ดู แ ลให้ม ีก ารก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละปั จ จัย ในการ
ประเมินผลงานสาหรับทัง้ องค์กร
คณะกรรมการบริษทั ควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
การบริหารและการดาเนินงานของกิจการ
1) คณะกรรมการบบริษทั ควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ อาจอยู่ใน
รูป แบบของข้อตกลงภายในกิจ การครอบครัว ไม่ว่ า จะเป็ น ลายลักษณ์ อกั ษรหรือ ไม่
ข้อตกลงผูถ้ อื หุน้ หรือนโยบายของกลุ่มบริษทั แม่ ซึ่งมีผลต่ออานาจในการควบคุมการ
บริหารจัดการกิจการ
2) คณะกรรมการบริษทั ควรดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลทีเ่ หมาะสมมาสืบทอดตาแหน่ง
3) คณะกรรมการบริษทั ควรดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการควบคุมกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มจี านวน ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม
1) คณะกรรมบริษทั การต้องดูแลให้มกี ารบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ อดคล้องกับทิศทางและ
กลยุทธ์ขององค์กรพนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม และ
ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมเพือ่ รักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถขององค์กรไว้
2) คณะกรรมการบริษทั ต้องดูแลให้มกี ารจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพหรือกลไกอืน่ เพื่อดูแล
ให้พ นักงานมีการออมอย่างเพีย งพอสาหรับรองรับการเกษีย ณ รวมทัง้ สนับสนุ นให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในกาบริหารจัด การเงิน การเลือกนโยบายการลงทุ น ที่
สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสีย่ ง หรือดูแลให้มนี โยบาย
ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิ ดชอบ
Nurture Innovation and Responsible Business
คณะกรรมการบริษทั ควรให้ความสาคัญและสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าแก่
ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ ต่อลูกค้าหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม
1) คณะกรรมการบริษทั ควรให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒธรรมองค์กรทีส่ ่งเสริมให้เ กิด
นวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนาไปเป็ นส่วนหนึ่ งในการทบทวนกลยุทธ์ การวาง
แผนพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานและการติดตามผลการดาเนินงาน
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2) คณะกรรมการบริษทั ควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิม่ คุณค่า ให้กจิ การตามสภาพ

หลักปฏิบตั ิ 5.2

แนวปฏิบตั ิ

229

ปั จ จัย แวดล้อมที่เ ปลี่ย นแปลงอยู่เ สมอ ซึ่งอาจครอบคลุ ม การกาหนดรูป แบบธุ ร กิจ
(business model) วิธคี ดิ มุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจยั
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทางานรวมทัง้ การร่วมมือกับคูค่ า้
คณะกรรมการบริษทั ควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการ (operational plan) เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า
ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์
(strategies) ของกิจการ
1) คณะกรรมการบริษทั ควรดูแลให้มกี ลไกที่ทาให้มนใจว่
ั ่ า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย
เพื่อเป็ น แนวทางให้ทุกส่ว นในองค์กรสามารถบรรลุ วตั ถุป ระสงค์ เป้ า หมายหลัก ที่
เป็ นไปด้ ว ยความยัง่ ยืน โดยอาจจัด ท านโยบายหรือ แนวปฏิบ ัติซ่ึง อย่ า งน้ อ ยควร
ครอบคลุมเรือ่ งดังต่อไปนี้
ก. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องและปฏิบตั ติ ่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเคารพ
สิทธิมนุ ษยชน ได้แก่การกาหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์ อ่นื ๆ ที่เป็ น
ธรรม การจัดสวัสดิการทีไ่ ม่น้อยกว่าทีก่ ฎหมายกาหนดหรือมากกว่าตามความ
เหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน การอบรมให้
ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
มีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้านอืน่ ๆ
ข. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องและคานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษา
ข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสนิ ค้าและบริการ การติดตาม
วัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการรวมทัง้
การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระทา
อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จากความ
เข้าใจผิดของลูกค้า
ค. ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงือ่ นไขสัญญาหรือ
ข้ อ ตกลงที่ เ ป็ นธรรมการช่ ว ยให้ ค วามรู้ พั ฒ นาศั ก ยภาพและยกระดั บ
ความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้า
เคารพสิทธิมนุ ษยชนและปฏิบตั ติ ่อแรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อ
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สัง คมและสิ่ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง ติ ด ตามตรวจสอบและประเมิน ผลคู่ ค้ า เพื่ อ
พัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยังยื
่ น
ง. ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยนาความรู้และประสบการณ์ ทางธุรกิจมาพัฒนา
โครงการที่ส ามารถสร้า งเสริม ประโยชน์ ต่อชุม ชนได้อย่า งเป็ น รูป ธรรมมีการ
ติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสาเร็จในระยะยาว
จ. ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม โดยป้ องกัน ลด จัดการและดูแลให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั
จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ครอบคลุมการใช้
วัตถุดบิ การใช้พลังงาน (สาหรับการผลิตขนส่งหรือในสานักงาน) การใช้น้ า การ
ใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้ นฟูความหลากหลายทางชีวภาพทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจาก
การประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็ นต้น
ฉ. การแข่งขันอย่างเป็ นธรรมโดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่งใสและไม่
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
ช. การต่ อต้า นการทุจ ริตและคอร์ร ปั ชัน โดยปฏิบ ัติใ ห้เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องและกาหนดให้บริษทั มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการ
ทุ จ ริต และคอร์ร ัป ชัน ต่ อ สาธารณะโดยอาจเข้า ร่ว มเป็ น ภาคีเ ครือ ข่า ยในการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมถึงสนับสนุ นให้บริษทั อื่นๆ และคู่คา้ มีและ
ประกาศนโยบายการต่อต้า นการทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมทัง้ เข้าร่วมเป็ นภาคี
เครือข่ายด้วย
คณะกรรมการบริษทั ควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย
value chain เพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้อย่างยังยื
่ น
1) คณะกรรมการบริษัท ควรตระหนั ก ถึง ความจ าเป็ น ของทรัพ ยากรที่ต้อ งใช้ รวมทัง้
ตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
2) คณะกรรมการบริษทั ควรตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ทีต่ ่างกัน ทาให้
เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทีต่ ่างกันด้วย ดังนัน้ ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึง
ควรคานึงถึงผลกระทบและความคุม้ ค่าทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทรัพยากร โดยยังคงอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น
3) คณะกรรมการบริษทั ควรดูแลให้มนใจว่
ั ่ า ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลัก
ของกิจ การฝ่ ายจัด การมีการทบทวน พัฒ นาดูแ ลการใช้ทรัพ ยากรให้เ ป็ น ไปอย่า งมี
ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลโดยค านึ ง ถึง การเปลี่ย นแปลงของปั จ จัย ภายในและ
ภายนอกอยูเ่ สมอ
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รายละเอียด
คณะกรรมการบริษั ท ควรจัด ให้ม ีก รอบการก ากับ ดู แ ลและการบริห ารจัด การเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับ องค์กรที่ส อดคล้องกับ ความต้อ งการของกิจ การ รวมทัง้ ดูแ ลให้ม ีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริหาร
ความเสีย่ ง เพือ่ ให้กจิ การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
1) คณะกรรมการบริษทั ควรจัดให้มนี โยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการ
ดาเนินธุรกิจ และการกาหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีทไ่ี ม่สามารถจัดสรรทรัพยากร
ได้เพียงพอตามทีก่ าหนดไว้
2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การบริหารความเสี่ย งขององค์กรครอบคลุม ถึง การ
บริหารและจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
3) คณะกรรมการบริษทั ควรจัดให้มนี โยบายและมาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของ
ระบบสารสนเทศ
ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
คณะกรรมการให้ความสาคัญในการกากับดูแลให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายในทีจ่ ะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
1) คณะกรรมการควรเข้าใจความเสีย่ งทีส่ าคัญของกิจการ และอนุมตั คิ วามเสีย่ งทีย่ อมรับได้
2) คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุ ม ัตินโยบายการบริหารความเสีย่ งที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของกิจการ สาหรับเป็ น
กรอบการปฏิบ ตั ิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ย งของทุ ก คนในองค์กรให้เ ป็ น
ทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี้ คณะกรรมการควรให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่ว งหน้า
และดูแลให้มกี ารทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งเป็ นประจา เช่น ปี ละ 1 ครัง้
3) คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทั มีการระบุความเสีย่ ง โดยพิจารณาปั จจัยทัง้ ภายนอก
และภายในองค์กรทีอ่ าจส่งผลให้บริษทั ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
4) คณะกรรมการควรดูแลให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั ได้มกี ารประเมินผลกระทบและโอกาสทีเ่ กิดขึน้
ของความเสีย่ งทีไ่ ด้ระบุไว้เพือ่ จัดลาดับความเสีย่ ง และมีวธิ จี ดั การความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
5) คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบกลัน่ กรองข้อ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอให้ค ณะกรรมการพิจ ารณา ตามที่
เหมาะสมกับธุรกิจ
6) คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งอย่าง
สม่าเสมอ
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รายละเอียด
7) คณะกรรมการมีห น้ า ที่ดู แ ลให้กิจ การประกอบธุ ร กิจ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย และ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ของในประเทศและในระดับสากล
8) ในกรณีทบ่ี ริษทั มีบริษทั ย่อยหรือกิจการอื่นทีบ่ ริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ (เช่น มี
สัดส่วนการถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการ
ควรนาผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งมาเป็ นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาตามข้อ 6.1.1 – 6.1.7 ด้วยทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการต้องจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอิสระ
1) คณะกรรมการจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
ซึ่ง ทุ ก คนต้อ งเป็ นกรรมการอิส ระ และมีคุ ณ สมบัติแ ละหน้ า ที่ต ามหลัก เกณฑ์ ข อง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2) คณะกรรมการควรกาหนดหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
โดยควรมีหน้าทีอ่ ย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. สอบทานให้ กิจ การมี ก ารรายงานทางการเงิน อย่ า งถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น
(accuracy and completeness)
ข. สอบทานให้กจิ การมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ค. สอบทานให้กจิ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ง. พิจ ารณาความเป็ น อิส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
จ. พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชี
และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ ประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละครัง้
ฉ. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อ ให้ม นั ่ ใจได้ว่ า เป็ นไปตามกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง รายการดัง กล่ า วมีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกิจการ
ช. สอบทานความถู ก ต้อ งของเอกสารอ้า งอิง และแบบประเมิน ตนเองเกี่ย วกับ
มาตรการต่อต้า นการคอร์รปั ชันของกิจการตามโครงการแนวร่ว มปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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รายละเอียด
3) คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทั จัดให้มกี ลไกหรือเครื่องมือที่จะทาให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ น ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ท่ไี ด้ร บั มอบหมาย เช่น
เอื้ออานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ท่เี กี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูล การได้
หารือร่วมกับผูส้ อบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอื่น
ใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
4) คณะกรรมการควรจัดให้มบี ุคคลหรือหน่ วยงานตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเป็ นอิสระใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการ
บริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน พร้อมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจาปี
5) คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความ
เสีย่ งและการควบคุมภายใน และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้ระหว่าง
บริษทั กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิ
ควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลและโอกาสของบริษทั และการทาธุรกรรมกับผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์เกีย่ วโยง
กับบริษทั ในลักษณะทีไ่ ม่สมควร
1) คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มรี ะบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึง
การกาหนดนโยบายและวิธีป ฏิบตั ิในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษา
ความน่าเชือ่ ถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง้ การจัดการ
ข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้
คณะกรรมการควรดู แ ลให้ ก รรมการ ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง และพนั ก งาน ตลอดจน
บุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ปฏิบตั ิ
ตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
2) คณะกรรมการควรดูแ ลให้ม ีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ รวมทัง้ ดูแ ลให้ม ีแ นวทางและวิธีปฏิบตั ิเ พื่อให้การทารายการดังกล่าว
เป็ นไปตามขัน้ ตอนการดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูล ตามทีก่ ฎหมายกาหนดและ
เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยทีผ่ มู้ สี ่วนได้เสีย
ไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
3) คณะกรรมการควรมีขอ้ กาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการ
พิ จ ารณาวาระการประชุ ม คณะกรรมการ และบั น ทึ ก ไว้ ใ นรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญใน
ลักษณะทีอ่ าจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้น
จากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
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หลักปฏิบตั ิ 6.5
แนวปฏิบตั ิ

หลักปฏิ บตั ิ 7
หลักปฏิบตั ิ 7.1
แนวปฏิบตั ิ

รายละเอียด
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มกี ารจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านคอร์รปั ชันที่
ชัดเจนและสือ่ สารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
1) คณะกรรมการควรจัดให้มโี ครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รปั ชัน
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้กจิ การมีกลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียนและการดาเนินการกรณีม ี
การชีเ้ บาะแส
1) คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มกี ลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความ
คืบหน้ า แก้ไขปั ญหา รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มสี ่วนได้เสีย และดูแลให้มกี ารจัด
ช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มคี วามสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้
เปิ ดเผยช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจาปี
2) คณะกรรมการดูแลให้มนี โยบายและแนวทางทีช่ ดั เจนในกรณีทม่ี กี ารชีเ้ บาะแส โดยควร
กาหนดให้มชี ่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง website ของกิจการหรือผ่านกรรมการ
อิสระ/ กรรมการตรวจสอบของกิจการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมทัง้ มีกระบวนการตรวจสอบ
ข้อมูล การดาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ
3) คณะกรรมการควรดูแลให้มมี าตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมแก่ผแู้ จ้งเบาะแสทีแ่ จ้งเบาะแส
ด้วยเจตนาสุจริต
รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมการต้องดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง
ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
1) คณะกรรมการต้องดูแลให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ ทเ่ี หมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ
โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ดั ทาบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการบริษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
2) ในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการต้องคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยในกรณีทเ่ี ป็ นรายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปั จจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ดว้ ย
ก. ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ข. ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้ สอบบัญชี
เกีย่ วกับระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผ่านการสือ่ สารใน
ช่องทางอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ค. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ง. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษทั
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3) คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึง่ รวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ
56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ ควร
สนับสนุ นให้บริษัทจัดทาคาอธิบายและการวิเ คราะห์ข องฝ่ ายจัด การ (management
discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
ทัง้ นี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียงิ่ ขึ้น นอกจากข้อมูล
ตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
4) ในกรณีท่กี ารเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการ
เฉพาะกรรมการรายนัน้ ควรดูแลให้การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้อง
ด้วย เช่น ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มตน การเปิ ดเผยในส่วนทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ shareholders’
agreement ของกลุ่มตน
คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน
การชาระหนี้
1) คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของ
กิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ าย
จัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริม่ มีสญ
ั ญาณบ่งชีถ้ งึ ปั ญหาสภาพคล่องทาง
การเงินและความสามารถในการชาระหนี้
2) ในการอนุ มตั ิการทารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุ้นอนุ มตั ิ
คณะกรรมการควรมันใจได้
่
ว่า การทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องใน
การดาเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชาระหนี้
ในภาวะทีก่ จิ การประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการควร
มันใจได้
่
วา่ กิจการมีแผนในการแก้ไขปั ญหา หรือมีกลไกอื่นทีจ่ ะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการ
เงินได้ ทัง้ นี้ ภายใต้การคานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
1) ในกรณี ท่ี กิ จ การมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะไม่ ส ามารถช าระหนี้ ห รื อ มี ปั ญหาทางการเงิน
คณะกรรมการต้องติด ตามอย่า งใกล้ชดิ และดูแลให้กจิ การประกอบธุร กิจด้ว ยความ
ระมัดระวัง และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูล
2) คณะกรรมการต้องดูแลให้กจิ การกาหนดแผนการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึง
ความเป็ นธรรมต่อผู้มสี ่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปั ญหา
โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่าเสมอ
3) คณะกรรมการควรมันใจได้
่
ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปั ญหาทางการ
เงินของบริษทั ไม่ว่าจะด้วยวิธกี ารใดจะต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทารายงานความยังยื
่ นตามความเหมาะสม
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1) คณะกรรมการควรพิจ ารณาความเหมาะสมในการเปิ ด เผยข้อ มู ล การปฏิบ ัติต าม
กฎหมาย การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ิต่อ
พนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิทธิ
มนุ ษ ยชน รวมทัง้ ความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคานึ งถึงกรอบการ
รายงานที่ไ ด้ร บั การยอมรับ ในประเทศหรือ ในระดับ สากล ทัง้ นี้ อาจเปิ ด เผยข้อมู ล
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี หรืออาจจัดทาเป็ นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสม
ของกิจการ
2) คณะกรรมการควรดูแลให้ขอ้ มูลทีเ่ ปิ ดเผยเป็ นเรื่องทีส่ าคัญและสะท้อนการปฏิบตั ทิ จ่ี ะ
นาไปสูก่ ารสร้างคุณค่าแก่กจิ การอย่างยังยื
่ น
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มหี น่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุน
สัมพันธ์ทท่ี าหน้าทีใ่ นการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์
ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
1) คณะกรรมการควรจัดให้มนี โยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบาย
การเปิ ดเผยข้อมูล (disclosure policy) เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า การสื่อสารและการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็ น ไปอย่า งเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่
เหมาะสม ปกป้ องข้อมูลลับและข้อมูลทีม่ ตี ่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ มีการสื่อสาร
ให้เข้าใจตรงกันทัง้ องค์กรในการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
2) คณะกรรมการควรจัดให้มกี ารกาหนดผูท้ ร่ี บั ผิดชอบการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก โดย
ควรเป็ นผู้ท่ีม ีค วามเหมาะสมกับ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ เข้า ใจธุ ร กิจ ของบริษัท รวมทัง้
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสือ่ สารกับตลาดทุ นได้เป็ นอย่างดี เช่น
กรรมการผู้จ ัด การใหญ่ ประธานเจ้า หน้ า ที่ฝ่ายการเงิน และผู้จ ัด การฝ่ ายนัก ลงทุ น
สัมพันธ์ เป็ นต้น
3) คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุ นงานด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ เช่น การจัดให้มหี ลักปฏิบตั ใิ นการให้ขอ้ มูล นโยบายการจัดการข้อมูลทีม่ ีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ กาหนดหน้ าที่และความรับ ผิดชอบของนักลงทุนสัม พัน ธ์ใ ห้
ชัดเจน เพือ่ ให้การสือ่ สารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มกี ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
1) นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ทก่ี าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษทั โดยควรกระทาอย่าง
สม่าเสมอ พร้อมทัง้ นาเสนอข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
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สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมการควรดูแลให้มนใจว่
ั ่ า ผูถ้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสาคัญของบริษทั
1) คณะกรรมการควรดูแลให้เรือ่ งสาคัญ ทัง้ ประเด็นทีก่ าหนดในกฎหมายและประเด็นทีอ่ าจ
มีผลกระทบต่อทิศทางการดาเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการ
อนุมตั ขิ องผ้ถอื หุน้ โดยเรือ่ งสาคัญดังกล่าวควรถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
2) คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ อื หุน้ เช่น
ก. การกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่ วาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื
หุน้ เสนอเป็ นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้
เสนอบรรจุเป็ นวาระคณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ข. หลักเกณฑ์การให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการควรดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ผู้ถือหุน้ ทราบ
ล่วงหน้า
3) คณะกรรมการควรดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอต่อการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้
4) คณะกรรมการควรดูแลให้มกี ารส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
และเผยแพร่บน website ของบริษทั อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม
5) คณะกรรมการควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนด
หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บน website ของ
บริษทั ด้วย
6) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องควรจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ
และเผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย
คณะกรรมการควรดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน
1) คณะกรรมการควรกาหนดวัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการ
เข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ เช่น ช่วงเวลาการประชุมทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อการ
อภิปราย สถานทีจ่ ดั ประชุมทีส่ ะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้น
2) คณะกรรมการควรต้องไมให้มกี ารกระทาใดๆทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสเข้าประชุมหรือสร้าง
ภาระให้ผถู้ อื หุน้ จนเกินควร เช่น ไม่ควรกาหนดให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องนา
เอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกิน กว่ า ที่กาหนดไว้ในแนวทางปฏิบ ัติข องหน่ ว ยงาน
กากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
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หลักปฏิ บตั ิ /
แนวทางปฏิ บตั ิ

หลักปฏิบตั ิ 8.3
แนวปฏิบตั ิ

รายละเอียด
3) คณะกรรมการควรส่ ง เสริม การน าเทคโนโลยีม าใช้ก ับ การประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ทัง้ การ
ลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถ
กระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
4) ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีด่ ูแลให้การประชุมให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และข้อบังคับของบริษทั จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละ
วาระการประชุมทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื
หุน้ แสดงความเห็นและตัง้ คาถามต่อทีป่ ระชุมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ได้
5) เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญได้ กรรมการในฐานะผูเ้ ข้าร่วมประชุม
และในฐานะผู้ถือ หุ้น ไม่ค วรสนับ สนุ น การเพิ่ม วาระการประชุ ม ที่ไ ม่ ไ ด้แ จ้ง เป็ น การ
ล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ
6) กรรมการทุกคน และผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพื่อผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ซักถามในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้
7) ก่อนเริม่ การประชุม ผูถ้ อื หุน้ ควรได้รบั ทราบจานวนและสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ วิธกี ารประชุม การลงคะแนนเสียงและ
การนับคะแนนเสียง
8) ในกรณีทว่ี าระใดมีหลายรายการ ประธานทีป่ ระชุมควรจัดให้มกี ารลงมติแยกในแต่ละ
รายการ เช่น ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้
กรรมการ
9) คณะกรรมการควรสนับสนุ นให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีส่ าคัญ และส่งเสริม
ให้ม ีบุ คคลที่เ ป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และ
เปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ท่ี
ประชุมทราบพร้อมทัง้ บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
1) คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทั เปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนน
เสียงภายในวันทาการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บน website ของบริษทั
2) คณะกรรมการควรดู แ ลให้ ก ารจัด ส่ ง ส าเนารายงานการประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น ให้ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้
3) คณะกรรมการควรดู แ ลให้ม ีร ายงานการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ได้บ ัน ทึก ข้อ มูล อย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
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หลักปฏิ บตั ิ /
แนวทางปฏิ บตั ิ

รายละเอียด
ก. รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการทีเ่ ข้าร่วมการ
ประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
ข. วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน มติทป่ี ระชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่
เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
ค. ประเด็นคาถามและคาตอบในทีป่ ระชุม รวมทัง้ ชือ่ -นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
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 ข้อพึงปฏิ บตั ิ ทางธุรกิ จ และจริ ยธรรมทางธุรกิ จสาหรับฝ่ ายบริ หารและพนักงาน
ส่วนที่ 1 ความหมายและอภิ ธานศัพท์
ความหมาย
อภิธานคาศัพท์
ส่วนที่ 2 จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิ จในด้านต่างๆ
การมีสว่ นได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ และการใช้ขอ้ มูลภายใน
การปฎิบตั ติ ่อลูกค้า
การปฎิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งทางการค้า
การจัดซือ้ จัดหาและการปฎิบตั ติ ่อคูค่ า้
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
การปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
การให้หรือรับของขวัญ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
การไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปั ญญา
การรักษาและการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั
การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
ส่วนที่ 3 การบริ หารจัดการจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิ จ
การบริหารจัดการเพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานบริษทั ทราบ
การกระทาใดบ้างทีเ่ ข้าข่ายผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
แนวปฏิบตั กิ รณีพบการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การบริหารจัดการเรือ่ งรายงานข้อการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การลงโทษทางวินยั
มาตรการคุม้ ครองผูร้ ายงาน ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่ าฝืน
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ส่วนที่ 4 แบบฟอร์มการรายงานการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ส่วนที่ 5 ใบลงนามรับทราบและถือปฏิ บตั ิ
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ส่วนที่ 1 ความหมายและอภิ ธานศัพท์
ความหมายของจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
จริย ธรรม คือ พฤติกรรมที่ใ ช้เ ป็ น ข้อปฏิบ ัติใ นการประพฤติท่ดี ีท่ีช อบ โดยมีพ้นื ฐานมาจากกฎหมาย
ศีลธรรม หรือจารีตประเพณี วัฒนธรรมของคนในแต่ละสังคม
จรรยาบรรณ คือ หลักความประพฤติปฏิบตั อิ นั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ใิ นการ
ประกอบวิชาชีพ ทีบ่ ริษทั คาดหวังให้พนักงานประพฤติปฏิบตั ติ ามเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติของตนเอง
และบริษทั
อภิ ธานศัพท์
บริษทั
หมายถึง บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสีย และผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วโยง ซึง่
อาจเป็ นรายการทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรง
ทางอ้อม และอาจนาไปสูก่ ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทั
ผูบ้ ริหาร
หมายถึง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ / ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร 4
รายแรกนับตัง้ แต่กรรมการผูจ้ ดั การลงมา
หลักทรัพย์
หมายถึง หุน้ สามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือตราสารอืน่ ๆ ซึง่ สามารถเปลีย่ นมือได้
ของบริษทั ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั และทีอ่ าจมีขน้ึ ในอนาคต
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน หมายถึง ญาติสนิท หมายถึง บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต (คูส่ มรส บิดา
มารดา หรือผูร้ บั บุตรบุญธรรม พีน่ ้อง เป็ นบุตร หรือบุตรบุญธรรม รวมทัง้ คู่
สมรสของพีน่ ้องและบุตร
ผูม้ อี านาจควบคุม ได้แก่
- นิตบิ ุคคลทีบ่ ุคคล หรือนิตบิ ุคคล ตัวการหรือตัวแทน ไปถือหุน้ เกินกว่า
25% ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
- นิตบิ ุคคลทีบ่ ุคคล หรือนิตบิ ุคคล ตัวการหรือตัวแทน มีอานาจควบคุมการ
แต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการตัง้ แต่กง่ึ หนึ่งของกรรมการทัง้ หมด
- นิตบิ ุคคลทีบ่ ุคคล หรือนิตบิ ุคคล ตัวการหรือตัวแทน เป็ นกรรมการ
คูแ่ ข่ง
หมายถึง บุคคล หรือบริษทั ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันซึง่ เสนอผลิตภัณฑ์
หรือบริการทีค่ ล้ายคลึง หรือเหมือนกัน
คูค่ า้
หมายถึง ซัพพลายเออร์ (Supplier) ทีจ่ ดั หาสินค้าและบริการให้กบั บริษทั
ข้อมูลภายใน
หมายถึง ข้อมูลทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลสาคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์
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ส่วนที่ 2 จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิ จในด้านต่างๆ
2.1 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- หลีก เลี่ย งการกระท าใดๆ อัน เป็ นการขัด ต่ อ ผลประโยชน์ ข องบริษัท ไม่ ว่ า จะเกิด จากการติด ต่ อ กับ
ผู้เ กี่ย วข้องทางการค้า ของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แ ข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูล ที่ได้จ ากการเป็ น
พนักงานบริษทั ในการหาประโยชน์สว่ นตน และในเรือ่ งการทาธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั หรือการทางานอืน่
นอกเหนือจากงานของบริษทั ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความรับผิดชอบและหน้าทีต่ ่อบริษทั
- ห้ามพนักงานบริษัท ที่มสี ่วนได้เสียเป็ นผู้อนุ มตั ิในการตกลงเข้าทารายการหรือกระทาการใดๆ ในนาม
บริษัท เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีท่มี กี ารทาธุรกิจใดกับ
บริษทั ทัง้ ในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามของนิตบิ ุคคลใดๆ ทีพ่ นักงานมีอานาจดาเนินการในนิติ
บุคคลนัน้ พนักงานจะต้องเปิ ดเผยส่วนได้เสียต่อบริษทั ก่อนทาธุรกรรม
- คณะกรรมการ และผูบ้ ริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์ เกีย่ วกับรายการที่เกีย่ วโยงกัน
ระหว่างบริษทั และบุคคล หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ โี ดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั
- กรรมการ ผูบ้ ริหารต้องรายงานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
หรือบริษทั ย่อย
2.2 การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ทุกระดับ ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน (Inside Information) ของบริษทั ที่
มีสาระสาคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื จนกระทังถึ
่ งภายหลัง
จากทีไ่ ด้มกี ารเปิ ดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชัวโมง
่
- พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องรักษาและไม่เ ปิ ด เผยข้อมูล ลูก ค้า และข้อมูล ทางการค้า ไว้เ ป็ น ความลับ
พนักงานบริษทั ต้องไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้าทัง้ ต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
เว้นเสียแต่เป็ นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิ ดเผยการเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้ องร้องคดี หรือ
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั อิ ย่างมีลายลักษณ์อกั ษรให้มกี ารเปิ ดเผย
- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิ ดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือ
ความลับของบริษทั ไปยังบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพน่ี ้อง เพือ่ นฝูง เป็ นต้น
- การเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยผูบ้ ริหาร หรือพนักงานบริษทั ทีม่ อี านาจหน้าที่ พนักงานทัวไปไม่
่
มหี น้าที่
เปิ ดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิ ดเผยข้อมูลทีต่ นไม่มหี น้าทีเ่ ปิ ดเผยให้แนะนาผูถ้ ามสอบถามผูท้ ท่ี าหน้าที่
เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ เพือ่ ให้การให้ขอ้ มูลถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
- ไม่ให้คาแนะนา หรือชีน้ าในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั เว้นแต่เป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีก่ ารงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั
- ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ซึง่ อยู่ในหน่ วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษทั ซื้อขาย
หลักทรัพ ย์ข องบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ด เผย งบการเงิน ทัง้ รายไตรมาส และรายปี หรือ
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สารสนเทศทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน และ 2 วันทาการหลังการเปิ ดเผยงบการเงิน
และสารสนเทศของบริษทั ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การและพนักงานในหน่ วยงานบัญชีและการเงิน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ให้จดั ทารายงานการซือ้ /ขายนัน้ ภายใน 2 วันทาการต่อเลขานุการบริษทั เพือ่ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้องตามลาดับต่อไป
- กรรมการ ผู้บ ริห าร ผู้จ ัด การและพนั ก งานในหน่ ว ยงานบัญ ชีแ ละการเงิน ต้อ งรายงานการถือ ครอง
หลักทรัพ ย์ข องตนหรือบุ คคลที่ม ีความเกี่ย วข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาสต่อเลขานุการบริษทั
2.3 การปฎิ บตั ิ ต่อลูกค้า
- ให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ ป็ นธรรมและตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อ
ทัง้ สองฝ่ าย
- พนักงานบริษทั ต้องทุ่มเท มุ่งมันพั
่ ฒนาบริการให้มคี ุณภาพ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง มีราคาที่
สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์
- ปฏิบตั ติ ามสัญญา หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อ
ใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้คคู่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- พึงรักษาความลับของลูกค้า เว้นแต่ลกู ค้ายินยอมให้เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือเป็ นไปตามกฎหมาย
รวมทัง้ ไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
2.4 การปฎิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี
- ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีค่แู ข่งโดยปราศจากข้อมูล
อย่างสมเหตุสมผล
2.5 การจัดซื้อ จัดหาและการปฎิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
- ในกระบวนการการจัดซือ้ จัดหา ต้องมีขนั ้ ตอนทีต่ รวจสอบได้ โปร่งใส เป็ นธรรม และก่อประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั
- พนักงานบริษัทต้องจัด ซื้อ จัด หาสิน ค้า และบริการ โดยคานึ งถึงความต้องการ ความคุ้ม ค่า ราคาและ
คุณภาพ มีการให้ขอ้ มูลแก่ผคู้ า้ อย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่ปกปิ ด ไม่มอี คติ ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อผูค้ า้
- ในการติดต่อคูค่ า้ ให้ผตู้ ดิ ต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทาสัญญาและการปฏิบตั ติ าม
สัญญาไว้เป็ นหลักฐานเผือ่ ใช้ตามระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย
- ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้
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- ปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญา หรือคู่คา้ ไม่อาจปฏิบตั ติ าม
สัญญาหรือเหตุอ่นื ใดทีท่ าให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาได้ ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันที
และหาแนวทางแก้ไขต่อไป
2.6 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้น
- ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่และราย
ย่อย เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
- มีการกาหนดนโยบายการจ่ายปั นผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยการจ่ายปั นผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษทั
- จัด ตัง้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด ย่ อย เป็ น ผู้ใ ห้ความเห็น ชอบในการกาหนดทิศ ทาง
เป้ าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจาปี โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ผูถ้ อื หุน้
รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเป็ นสาคัญ
- แถลง และชี้แจ้งสถานภาพของบริษทั ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงาน
อืน่ ๆ โดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
- ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
ต่อ-คณะกรรมการผ่านเลขานุ การบริษทั เพื่อรวบรวม และกลันกรองข้
่
อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป
2.7 การปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้
- ปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตในการค้ากับ
เจ้าหนี้
- ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
2.8 ความรับผิ ดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม
- รับผิดชอบและยึดมัน่ รวมทัง้ สนับสนุ นทัง้ ในด้านการดูแลสิง่ แวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ ทีบ่ ริษทั มีทาเลทีต่ งั ้ ในการดาเนินธุรกิจ
- ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม เพื่อให้ชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ มีทาเลมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ทัง้ ทีด่ าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
- ให้ความสาคัญการป้ องกันอุบตั เิ หตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของคู่คา้ ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษทั
ให้อยูใ่ นระดับค่ามาตรฐานทีย่ อมรับได้ และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องง
- บริษทั ปลูกฝั งจิตสานึกในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ ภายในบริษทั รวมถึงคู่คา้
รวมทัง้ การใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.9 การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
- ให้ความสาคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
พนักงาน และยึดมันปฏิ
่ บตั ติ ามกฏหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็ นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวทีผ่ ดิ กฎหมาย
- ให้ความสาคัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ
- บริษทั จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดารงตาแหน่ งต่างๆ ด้วยความเป็ นธรรมโดยคานึงถึงคุณสมบัตขิ อง
แต่ละตาแหน่ งงานคุณวุฒทิ างการศึกษาประสบการณ์ และข้อกาหนดอื่นๆ ทีจ่ าเป็ นกับงานและปฏิบตั ติ ่อ
พนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่มขี อ้ กีดกันเรือ่ งเพศ อายุ เชือ้ ชาติ ศาสนา สถานศึกษา
หรือสถานะอืน่ ใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน
- การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุ จริตใจ และตัง้ อยูบ่ น
พืน้ ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้
- บริษทั จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ การศึกษา ประวัตคิ รอบครัว ประวัตสิ ุขภาพ
ประวัตกิ ารทางาน ฯลฯ การเปิ ดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทาได้ต่อเมื่อได้รบั ความ
เห็นชอบจากพนักงานผูน้ นั ้
- ให้คา่ ตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
- จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มอื พนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รบั ทราบและเข้าใจถึงสิทธิท่ี พนักงาน
พึงได้รบั ตามการว่าจ้างทีเ่ ป็ นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมันปฏิ
่ บตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
อย่างเคร่งครัด
- มุ่งพัฒ นาและจัด ให้ม ีการอบรมให้ความรู้แ ก่กรรมการ ผู้บ ริหาร และพนักงานอย่า งต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทางานของพนักงานให้มปี ระสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ
- จัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุ นให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สาหรับ ตนเอง
และครอบครัวเมือ่ ลาออกจากงานเกษียณอายุทพุ พลภาพหรือเสียชีวติ
2.10 การให้หรือรับของขวัญ
- ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับเงิน สิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดจากผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องทางธุรกิจกับบริษทั
- ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั อาจรับหรือให้ของขวัญนัน้ จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของ
ผูร้ บั
- ในกรณี ท่ีม ีเ หตุ จ าเป็ น ต้อ งรับ ของขวัญ หรือ ทรัพ ย์ส ิน อื่น ใดในมูล ค่ า ที่สูง กว่ า 3,000 บาท ให้ร ายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขัน้
- การให้หรือรับของขวัญ อาจกระทาได้หากทาด้วยความโปร่งใส หรือทาในทีเ่ ปิ ดเผยหรือสามารถเปิ ดเผยได้
- ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ ในธุรกิจของบริษัท
ตามอานาจอนุ มตั ขิ องพนักงานบริษทั และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะทีเ่ กินกว่าเหตุ
ความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั หรือจะเป็ นคูค่ า้ ในอนาคต
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2.11 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมและใช้อปุ กรณ์เครือ่ งมือ โปรแกรมทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้องตามกฏหมายเท่านัน้
- ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั เผยแพร่ขอ้ มูลทีไ่ ม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย
- กรณีทพ่ี นักงานบริษทั ขออนุ ญาตผูบ้ งั คับบัญชาให้ผปู้ ฏิบตั งิ านภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษทั นัน้
พนักงานของบริษัทที่เป็ นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบตั ิงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับบริษทั จากการใช้ระบบสารสนเทศนัน้
- บริษัทมีสทิ ธิ ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน
บริษทั เพือ่ ป้ องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษทั
2.12 การไม่ล่วงละเมิ ดสิ นทรัพย์ทางปัญญา
- ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ติ ามหน้าทีถ่ อื เป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั
- บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทาการใดๆ ทีจ่ ะเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ไม่ว่าจะเป็ นทางด้าน
ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สนิ ปั ญญาด้านอื่นทีก่ ฎหมาย
กาหนด
2.13 การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั
- พนักงานบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สนิ ทัง้ ทีม่ ตี วั ตนและไม่มตี วั ตนของบริษทั มิ
ให้เสื่อมเสีย สูญหายและใช้ ทรัพย์สนิ อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจถึง
วิธกี ารใช้และคาแนะนาด้านความปลอดภัยของทรัพย์สนิ และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั อย่างเต็มทีแ่ ละ
ไม่นาทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ น่ื
- พนักงานบริษัททุกคนพึงหลีกเลี่ย งการเปิ ด เผย หรือการใช้ป ระโยชน์ จ ากข้อมูล ที่เ ป็ น ความลับ อย่า ง
เด็ดขาด
- พนักงานบริษทั ทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม
2.14 การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
- พนักงานบริษทั ทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่ าฝื นหรือ กระทาการ
ใดๆ ทีข่ ดั ต่อจรรยาบรรณ บริษทั จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
- ผู้บ ริหารและผู้บ ังคับ บัญชาต้องเป็ น แบบอย่า งที่ดีใ นการปฏิบ ัติตามจรรยาบรรณ และมีหน้ า ที่ใ นการ
สอดส่อง ดูแลและส่งเสริมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทีก่ าหนด
- ในการขอยกเว้น การปฏิบ ัติตามจรรยาบรรณให้แ ก่พนักงานและกรรมการจะต้องได้รบั การอนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการบริษทั อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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- พนั ก งานบริษัท ทุ ก คนมีห น้ า ที่ล งนามรับ ทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อ เข้า เป็ นพนั ก งานและเมื่อ มีก าร
เปลีย่ นแปลง
2.15 การต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รปั ชัน่
- จัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตของ
บริษทั ฯ
- ให้การสนับสนุ นและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่ วยงานกากับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของ
สังคมไทย เพือ่ จุดมุง่ หมายในการลดคอร์รปั ชัน่ และยกระดับการพัฒนาประเทศ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การ
รับสิง่ ของ การให้สงิ่ ของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรีย่ ไร เงินบริจาค และผลประโยชน์ อ่นื ใดให้แก่
ตนเองจากบุคคลทีท่ าธุรกิจกับบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิ ดช่องทางให้ผมู้ สี ่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกีย่ วกับ
การทุจริต หรือการกระทาใดอันไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั ได้โดยตรง
โดยส่งจดหมายมายังทีอ่ ยูต่ ามด้านล่างนี้

เลขานุการบริ ษทั
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ 41 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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โทรสาร +66 254-8749
E-mail: somchart.vip@gmail.com, yut.y1973@gmail.com
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ส่วนที่ 3 การบริ หารจัดการจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิ จ
3.1 การบริ หารจัดการเพื่อให้ผ้บู ริ หารและพนักงานบริ ษทั ทราบ
เพื่อให้ผบู้ ริหาร และพนักงานบริษทั ทราบถึงแนวปฏิบตั ทิ างด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้
พนักงานของบริษทั ทุกท่านลงนามและให้คารับรองว่าได้รบั รูเ้ นื้อหาของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั
พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มเพื่อยืนยันว่าได้อ่านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั แล้วและยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของจรรยาบรรณฉบับนี้ ทัง้ นี้พนักงานไม่สามารถ
ใช้ขอ้ อ้างว่าไม่ได้อา่ นหรือไม่ได้ลงนามรับรูใ้ นแบบฟอร์มมาเป็ นเหตุผลทีจ่ ะไม่ปฏิบตั ติ าม
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางในการดาเนินธุรกิจฉบับนี้จะได้รบั การปรังปรุงอย่างสม่าเสมอ และจะต้อง
ปรับปรุงเพื่อให้ทนั ต่อหลักเกณฑ์ทเ่ี ปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นี้ หากมีการเพิม่ เติมหรือยกเลิกจรรยาบรรณข้อใดข้อหนึ่ง
จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษทั
3.2 การกระทาใดบ้างที่ เข้าข่ายผิ ดจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิ จ
1. ไม่ปฏิบตั ติ ามแนงทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. แนะนา ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผอู้ น่ื ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
3. ละเลยเพิกเฉยเมือ่ พบเห็นการฝ่ าฝืนหนือการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ในกรณีทต่ี นทราบหรือควร
ทราบ เนื่องจากเกีย่ วข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงทีอ่ า้ งว่าได้มกี ารฝ่ าฝืนหรือการไม่
ปฏิบตั ติ าม
3.3 แนวปฏิ บตั ิ กรณี พบการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุก คนของบริษทั ต้องให้ความสาคัญกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ในกรณีทพ่ี บการฝ่ าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ พนักงานบริษทั จะต้องรายงานรายงานการปฏิบตั ิ
ทีอ่ าจขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในกรณีทพ่ี บเห็นการฝ่ าฝื น หรือการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ หรือถูก
บังคับให้กระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ตามขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
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ขัน้ ตอนและวิ ธีการรายงาน
ขัน้ ตอนที่ 1
จัดทารายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เกีย่ วกับการฝ่ าฝืน หรือการไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ หรือถูกกดดัน / บังคับให้กระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการขัดต่อ
จริยธรรมและจรรยาบรรณตามแบบฟอร์มทีแ่ นบมานี้

ขัน้ ตอนที่ 2
จัดเตรียม และแนบเอกสารประกอบอืน่ ๆ (ถ้ามี)

ขัน้ ตอนที่ 3
ส่งข้อร้องเรียนไปยัง e-mail ผูร้ บั ข้อร้องเรียนดังต่อไปนี้
- ผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานในทุกระดับ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานุการบริษทั :
นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล : somchart.v@vltanker.com

3.4 การบริ หารจัดการเรื่องรายงานข้อการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
รวบรวมข้อเท็จจริ ง
ผู้รบั ข้อร้องเรียนจะต้องดาเนินการและสรุปผลเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั
เอกสารรายงาน
กลันกรองข้
่
อมูล
ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเสนอเรือ่ งต่อตัวแทนฝ่ ายบริหาร โดยตัวแทนฝ่ ายบริหารทีเ่ ข้าร่วมในการพิจารณา คือ
1. ตัวแทนจากหน่วยงานระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไปในสายงานของผูร้ อ้ งเรียนซึง่ ต้องเป็ นบุคคลผูไ้ ม่
มีความขัดแย้ง หรือผลประโยชน์ใดกับผูร้ อ้ งเรียน
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2. ตัวแทนจากผูบ้ ริหารของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
3. เลขานุการบริษทั หรือหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
มาตรการดาเนิ นการเพือ่ หยุดการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฎิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ตัวแทนฝ่ ายบริหารทีเ่ ข้าร่วมในการพิจารณา จะกาหนดมาตรการดาเนินการระงับการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กบั ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ โดยคานึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย โดยให้
แจ้งผลการดาเนินการต่อผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบและผูบ้ ริหารสูงสุด
3.5 การลงโทษทางวิ นัย
บริษัทจะพิจ ารณากาหนดบทลงโทษให้เ หมาะสมกับ ลักษณะและสถานการณ์ ข องการกระทาที่ฝ่ าฝื น
จรรยาบรรณ แต่ละประเภทโดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่างไปตามความร้ายแรงของการกระทาผิด
ในกรณีทเ่ี ป็ นการกระทาทีฝ่ ่ าฝืนจรรยาบรรณเพียงเล็กน้อยหรือทีก่ ระทาเป็ นครัง้ แรก บริษทั จะออกหนังสือ
ตักเตือนก่อนโดยผู้ท่ดี าเนินการตามข้อ 3.4 จะสรุปผลและบทลงโทษดังกล่าวเพื่อให้ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
หากเป็ นการกระทาทีฝ่ ่ าฝืนจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงผูฝ้ ่ าฝืนอาจจะถูกลงโทษรุนแรงซึง่ มีตงั ้ แต่
- การให้พกั งานโดยไม่ได้รบั เงินเดือน
- เลิกจ้างงาน
- ดาเนินคดีทงั ้ ทางแพ่งและอาญา
โดยตัวแทนฝ่ ายบริหารทีเ่ ข้าร่วมในการพิจารณา จะสรุปผลและบทลงโทษดังกล่าวเพือ่ ให้ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
3.6 มาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิ บตั ิ
ตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
1. บริษทั จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูร้ ายงาน ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่ า
ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณเป็ นความลับ
2. บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน
แหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการทีม่ คี วามเหมาะสมและเป็ น
ธรรม
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ส่วนที่ 4 แบบฟอร์มการรายงานการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
แบบฟอร์มการรายงานการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วันที่ ………เดือน………… พ.ศ..............
เรียน ……………………………………………
ข้าพเจ้า ตาแหน่ง ………………………………………………………
สังกัดหน่วยงาน (แผนก) ฝ่ าย …………………………………………
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง …………………………………………………
ขอร้องเรียนการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้
การฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ชือ่ ผูก้ ระทาการฝ่ าฝืน ……………………………………………………………………………
สังกัดหน่วยงาน (แผนก) ฝ่ าย ……………………………………………………………………
ได้กระทาการเป็ นการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณโดยมีขอ้ เท็จจริง ดังนี้
(1) …………………………………………………………………………………………
(2) …………………………………………………………………………………………
(3) …………………………………………………………………………………………
ถูกกดดัน/บังคับให้กระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณจาก
นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………………
สังกัดหน่วยงาน (แผนก) ฝ่ าย ……………………………………………………………………
ได้กดดัน/บังคับให้ขา้ พเจ้ากระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณดังนี้
(1) ……………………………………………………………………………………………
(2) ……………………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐาน (ถ้ามี) เพือ่ ประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ่ ………………………………………………..
ผูร้ อ้ งเรียน / รายงาน
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ส่วนที่ 5 ใบลงนามรับทราบและถือปฏิ บตั ิ
ใบลงนามรับทราบและถือปฏิ บตั ิ
ข้าพเจ้าได้รบั และอ่านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั แล้ว ข้าพเจ้า
เข้าใจรับทราบและยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการดาเนินงานต่อไป
ลงชือ่ : ………………………………………
(……………………………………………)
ตาแหน่ง :…………………………………….
หน่วยงาน :………………………………………
วันที:่ …………../………………/…………....

ลงนามรับทราบและถือปฏิ บตั ิ (สาเนา)

ข้าพเจ้าได้รบั และอ่านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั แล้ว ข้าพเจ้า
เข้าใจรับทราบและยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการดาเนินงานต่อไป
ลงชือ่ : …………………………………………
(……………………………………………)
ตาแหน่ง :………………………………………
หน่วยงาน :……………………………………..
วันที:่ …………../……………/……………....
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่
1. นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัคพัฒน์ นัสการ กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาหน้ าที่ตรวจสอบการดาเนินกิจการของบริษทั สอบทานประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้มคี วามมันใจว่
่ าการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
กฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบตั งิ านทีด่ ี การบริหารกิจการดาเนินไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิท ธิผ ลสูง สุ ด คณะกรรมการตรวจสอบได้ ท าหน้ าที่ใ นการสอบทานรายงานทางการเงิน ของบริษัท ร่ ว มกับ
ผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายงานทางการเงินของบริษทั มีความน่ าเชื่อถือ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง สร้างความมันใจและความน่
่
าเชื่อถือแก่ผลู้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ว่ามีการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบมีความยุตธิ รรมโปร่งใสและมีการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
โดยในปี 2563 ได้จดั ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ หมด 4 ครัง้ ได้ปฏิบตั หิ น้าที่ และพิจารณาเรื่องสาคัญ
ต่างๆดังนี้
1. พิจารณาสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าทีใ่ นการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ของบริษทั
ซึง่ ผ่านการสอบทานจากผูต้ รวจสอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ทีม่ กี ารพิจารณางบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจาปี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการรายงานทางการเงินของบริษทั มีความน่ าเชื่อถือ ครบถ้วน
ถูกต้องตามมาตรฐาน และการเปลีย่ นแปลงตามนโยบายบัญชีทส่ี าคัญของบริษทั ก่อนทีจ่ ะนาข้อมูลให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในปี 2563 บริษัทได้จดั ทารายงานอย่างถูกต้อง และเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายในตรวจสอบภายใน จากรายงานการตรวจสอบภายใน
ของผูต้ รวจสอบภายในทุกไตรมาส ซึง่ ครอบคลุมระบบงานทีส่ าคัญของบริษทั ตลอดจนติดตามและให้คาแนะนาต่างๆ
กับผูต้ รวจสอบภายใน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าฝ่ ายจัดการได้มกี ารแก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและการตรวจสอบภายใน
โดยรวมมีความเพียงพอไม่พบข้อบกพร่องทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญการสอบ
ทานรายการเกีย่ วโยงกัน
3. สอบทานความเหมาะสมของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กับ บริษัท และบริษัท ย่อ ย รวมถึง การเปิ ด เผยข้อ มูล ของรายการดัง กล่าว ตามข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั มีกระบวนการพิจารณาที่
เป็ นธรรม และมีการเปิ ดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติของบริษทั มีความ
สมเหตุสมผล และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
4. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ
นโยบายกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามหลักของกฎหมาย และแนวทางปฏิบตั ทิ ่ี
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตลอดจน
กฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษทั มีการดาเนินงานทีถ่ ูกต้องและโปร่งใส สร้างความ
เชือ่ มันให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
5. การพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเสนอแต่งตัง้ และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2563
ซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชี โดยนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และก่อนขอเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยได้เสนอตามรายละเอียดดังนี้
ชือ่ สานักงานผูส้ อบบัญชี
ชือ่ และทะเบียนผูส้ อบบัญชี

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
1. นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 9169 หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4752 หรือ
3. นายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4891
จานวน 1,000,000 บาท

(นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

แบบ 56-1 ONE REPORT 2563

บริษั ท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

254

รายงานคณะกรรมการบริ หาร
เรียนท่านผูถ้ อื หุน้
หลังจากทีบ่ ริษทั ได้เข้าสูต่ ลาดหลักทรัพย์เป็ นปี แรกนัน้ คณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงความสาคัญในการ
บริห ารจัด การ เพื่อ ให้อ งค์ก รมีค วามเติบ โตอย่า งยังยื
่ น อีก ทัง้ สนั บ สนุ น การท างานตามที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และคณะย่อยต่างๆ เพือ่ ผลักดันองค์กรไปสูเ่ ป้ าหมายอย่างสูงสุด
ในปี 2563 บริษทั ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริหาร 19 ครัง้ เพื่อพิจารณาประเด็นสาคัญต่างๆ ของบริษทั
และติดตามผลการทางานของฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ รายงานผลการประชุมพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงแผนการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของกิจการภายในบริษัท และ
พิจารณาการขยายการลงทุนด้านการซือ้ หรือการขายเรือ การพิจารณาขอสินเชือ่ เพือ่ การลงทุน ก่อนนาข้อมูลเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั อนุ มตั ิ โดยสรุปได้ดงั นี้
• รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนการดาเนินงาน และงบประมาณประจาปี ที่
คณะกรรมการบริษทั กาหนดและอนุ มตั ริ วมทัง้ รับทราบงบการเงินเป็ นประจาทุกเดือน
• วางแนวทางการดาเนิน งาน ควบคุ ม และติดตามการปฏิบตั ิงานด้าน Operation ให้เ ป็ น ไปตามแผนการ
ดาเนินงานของบริษทั เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ รวมถึงการติดตามสถานการณ์ ทส่ี าคัญต่างๆทีเ่ กิดขึน้ และมี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในประเทศเพื่อเป็ นการปรับกลยุทธ์การดาเนินงานให้สอดคล้องไปตามสถานการณ์ ท่ี
เกิดขึน้
• การพิจารณาเรื่องสาคัญทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั เช่น การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ของผูบ้ ริหาร เพือ่ ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั เป็ นต้น
ทัง้ นี้คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส
เพือ่ สร้างผลประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย ตลอดจนพัฒนาการเติบโตขององค์กรอย่างยังยื
่ น

(นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
เรียนท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั 3 ท่าน ได้แก่
1. นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชยั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปฏิบตั หิ น้ าที่ส่งเสริมหลัก การกากับดูแลกิจการที่ด ี (Good Corporate Governance) ช่วยกรรมการบริษทั ใน
การกาหนดหลักเกณฑ์กระบวนการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั รวมทัง้ สรรหาคัด เลือก
เสนอบุคคลทีเ่ หมาะสมให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั และผู้บริหารระดับสูง กาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยมุ่งเน้ นถึงความเป็ นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อสร้างความมันใจและความ
่
น่าเชือ่ ถือต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จดั ประชุม 3 ครัง้ มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์
ประชุมทุกครัง้ และได้พจิ ารณาในเรือ่ งต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
1. การพิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ตามคุณสมบัตขิ องกรรมการ
ได้พจิ ารณาสรรหา คัดเลือก บุคคลทีม่ คี วามรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเป็ นประโยชน์กบั บริษทั
และเสนอบุ ค คลให้เ ข้าด ารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่อ อกตามวาระเพื่อ น าเสนอให้ท่ีป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั กิ ่อนนาเสนอ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ติ ามลาดับต่อไป
2. การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี
ได้พ ิจ ารณาค่ าตอบแทนคณะกรรมการ โดยกลัน่ กรองอย่า งละเอีย ดถึง ความเหมาะสม โดยได้ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี ไว้ในกรอบทีเ่ หมาะสมต่อการบริหารธุรกิจ เพือ่ นาเสนอให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั กิ ่อนนาเสนอ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ติ ามลาดับต่อไป
3. การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนได้พ ิจ ารณาหลัก เกณฑ์ก ารก าหนดค่า ตอบแทนประธาน
เจ้าหน้ าที่บริหาร ให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้อ งกับผลการด าเนิ นงานของบริษัท และอยู่ในเกณฑ์ท่ี
เปรียบเทียบได้ กับแนวปฏิบตั ทิ วไปในอุ
ั่
ตสาหกรรมเพื่อนาเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฎิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างครบถ้วนตามขอบเขต อานาจหน้าที่ และ
พิจารณาเรือ่ งต่างๆอย่างรอบคอบ สอดคล้อง และเหมาะสมกับผลการดาเนินการ ในสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ เพือ่
สร้างความเชือ่ มันต่
่ อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และเป็ นธรรม
(นายยุทธนา แต่ปางทอง)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เรียนท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั มีความเชือ่ มันและตระหนั
่
กในความสาคัญของการบริหารและการควบคุมความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพใน
อันที่จะทาให้บริษทั สามารถดาเนินธุรกิจอย่างมันคงและต่
่
อเนื่อง มีความเสีย่ งที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้เป็ น
เครื่องมือทางการบริหารทีช่ ่วยเพิม่ โอกาสแห่งความสาเร็ จให้แก่บริษทั มากทีส่ ุด ลดโอกาสของการล้มเหลวและความ
สูญเสียให้เหลือน้ อยที่สุด รวมทัง้ ลดความไม่แน่ นอนในผลการดาเนินงานโดยรวมของบริษทั อันจะนาไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 4 ท่าน ได้แก่
1. นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง/กรรมการอิสระ
2. นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นางสาวรักชนก สาเนียงล้า กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. นายยุทธนา พูนศิรพิ พิ ฒ
ั น์ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อทาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง และกรอบในการบริหารระดับความเสีย่ งขององค์กร
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั มีการจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารจัด ประชุม 3 ครัง้ เพื่อควบคุมติดตามการประเมิน ความ
เสีย่ งในระดับองค์กรให้อยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี าหนด ด้านการบริหารความเสีย่ งของการปฏิบตั กิ ารทางเรือ บริษทั ได้วางระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ OCIMF (Oil Companies International Marine Forum)
ดังนัน้ เกณฑ์การบริหารความเสีย่ งขององค์กรและการปฏิบตั กิ ารทางเรือจึงอยูใ่ นเกณฑ์ต่า และบริหารจัดการได้

(นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากุล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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รายงานคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการและความรับผิ ดชอบต่อสังคม
เรียนท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมมี 4 ท่าน ได้แก่
1. นายชัคพัฒน์ นัสการ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการอิสระ
2. นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์ กรรมการ
3. นางสาวรักชนก สาเนียงล้า กรรมการ
4. นายยุทธนา พูนศิรพิ พิ ฒ
ั น์ กรรมการ
คณะกรรมการได้กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับกิจการทีด่ ี ตามหลัก
ปฏิบตั ิ 8 ข้อ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่งเสริมความเข้าใจแก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานในองค์กรในบทบาทหน้าทีเ่ พือ่ สร้างคุณค่าให้กบั องค์กร ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอย่างยังยื
่ น ตลอดจนการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกันเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั
ด้า นความรับ ผิด ชอบต่ อสังคมได้กากับ การปฏิบ ัติงานให้ ส อดคล้องไปกับ วิส ยั ทัศน์ พัน ธกิจ ที่บ ริษัท
ประกาศไว้ ด้วยการพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชน สังคมอย่างยังยื
่ น ส่งเสริมในกิจกรรมที่
สร้างคุณค่า เป็ นประโยชน์ต่อสังคม สิง่ แวดล้อม ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ ่อ
แรงงานอย่างเป็ นธรรม อันจะเป็ นผลดีต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ในระยะยาว
ในปี 2563 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มกี ารจัดประชุม 1 ครัง้ เพื่อ
ติดตามการทางานของคณะทางานในด้านการจัดทากิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องไปกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของบริษัท พร้อมส่งเสริม การปฏิบ ัติงานของบริษัทให้อยู่บ นหลักจริย ธรรม มีจ รรยาบรรณต่อผู้ม ีส่ว นได้เ สีย
ครอบคลุม กิจการ คูค่ า้ ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และสังคมโดยรวม

(นายชัคพัฒน์ นัสการ)
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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